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Resumé 

Formålet med dette kandidatspeciale er at undersøge, hvorledes afdelingssygeplejersken på en 

psykiatrisk afdeling oplever og erfarer sin egen rolle, i forbindelse med nedbringelse af tvang. 

 

Kandidatspecialets relevans baserer sig på det faktum, at afdelingssygeplejersken i sit virke er 

underlagt politiske og økonomiske dispositioner, samfundsmæssige krav og målsætninger om 

nedbringelse af tvang. 

 

Opgaven er baseret på en reflekteret og systematisk informationssøgning og fire kvalitative 

forskningsinterviews med afdelingssygeplejersker på lukkede psykiatriske afsnit. Disse er 

analyseret med en deskriptiv fænomenologisk forskningstilgang: Reflective lifeworld reseach, 

beskrevet af Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008). 

 

Det konkluderes at afdelingssygeplejerskens oplevelse baseres på fire konstituenter der tilsammen 

udgør fænomenets essens:  

Tvang er bæltefiksering. 

At opfylde krav og mål 

At være tæt på tvangen. 

At ændre arbejdskulturen 

 

Centralt i analysens fund står de relationelle faktorer, den foranderlighed og omskiftelighed 

hvormed rollen opleves, og hvorfra også meningskonstituenterne udspringer og er indbyrdes 

relaterede.   
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The head nurse and her lived experience, in relation to reducing coercive intervention in a 

psychiatric ward. 

 

Abstract.  

The aim of this thesis is to explore how the head nurse in a psychiatric ward experiences her role in 

relation to reducing coercion. 

The thesis becomes relevant based the fact that the head nurse is subjected to political and 

economical dispositions, and to society’s demands for efficiency and for reducing coercion. 

The thesis is based on a systematic search for information and furthermore on four qualitative 

interviews with head nurses working in closed psychiatric wards. These interviews are analyzed 

using a descriptive phenomenological approach: Reflective lifeworld research as described by 

Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008). 

It is concluded that the lived experience of the head nurse is based on four constituents that together 

formed the essence of the phenomenon: Coercion equals mechanical restraints. To meet demands 

and measures. Being close to coercion. To change the work culture. 

Central in the findings are the relational factors, the changeability in which the role is experienced 

and from where the constituents originate and are mutually connected. 
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1.0 Indledning 
I Danmark bliver ca. 20% af alle patienter, der indlægges i psykiatrisk regi udsat for tvang.  I 2013 

drejede det sig om 6.093 ud af 27.143 (22,4 procent) patienter. Over 21.000 gange blev der anvendt 

tvang. Overordnet set har brugen af tvang ligget på samme niveau de sidste ti år. I 2004 var tallet 

således 5.071 ud af 24.847 patienter (20,4 procent) (ministeriet for sundhed og forebyggelse 2014, 

Landsforeningen Bedre psykiatri 2014). 

Tvang defineres i Danmark som: ”anvendelse af foranstaltninger, for hvilke der ikke foreligger et 

informeret samtykke” (Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2011).  Etisk Råd beskriver 

endvidere, at tvang er: ”et indgreb i en persons grundlæggende ret til selvbestemmelse over eget liv 

og legeme” (Det Etiske råd 2012). Når samfundet griber til tvangsmæssige indgreb i denne ret, skal 

der derfor være tungtvejende grunde. Det er samfundets pligt at tage vare på og drage omsorg for de 

personer, der ikke kan klare sig selv. Omsorg for mennesker med psykisk sygdom, i form af tvang, 

retter sig både imod patientens behov og mod omgivelser og samfund (ibid.).  

Tvang dækker over en række forskellige foranstaltninger. Eksempler kan være: Skærmning af den 

syge på egen stue, tilbageholdelse af patientens effekter og af patienten, medicinering mod 

patientens vilje, fastholdelse og fiksering med bælte og remme (Nielsen 2014). I bladet 

”Outsideren” hvor tidligere og nuværende brugere af psykiatrien kommer til orde, beskrives 

hvordan tvang forbindes med at blive overmandet samt ydmygende og umenneskelig behandling. 

Personalets holdning og tilgang til tvang, er her af stor betydning (ibid.). 

 

Som ansat i akutpsykiatrien, både som alm. sygeplejerske og ansvarshavende, har jeg oplevet, at 

tvang er en kompleks størrelse, Personalet møder tvangssituationer vidt forskelligt, og mange 

hensyn spiller ind. Jeg genkender patienternes frustrationer. Både hensynet til patienten som til 

personalets sikkerhed og forventning fra ledelsens side er faktorer der indvirker. Hvor mange der er 

på arbejde, hvilke fysiske rammer der er, arbejdsmiljøet og arbejdskulturen er alt sammen noget, 

der influerer på tilgangen til tvang på et afsnit. I funktionsbeskrivelsen for afdelingssygeplejersker 

ansat ved Region Hovedstadens Psykiatri (bilag 1) fremgår det, at ansvaret for behandling, pleje og 

implementering af nye tiltag, på et psykiatrisk afsnit ligger ved afdelingssygeplejersken. I forhold til 

nedbringelse af tvang, finder jeg derfor dennes rolle særligt interessant.  
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2.0 Baggrund. 

I dette speciale behandles afdelingssygeplejerskens oplevelse af egen rolle i forbindelse med 

nedbringelse af tvang. På baggrund af en bevidst tilfældig fritekstsøgning, beskrevet i afsnit 3.1, 

rettes her først fokus mod nedbringelse af tvang og de krav, der stilles af samfundet i forhold til 

dette. Dernæst beskrives et sygeplejefagligt aspekt, og afdelingssygeplejersken rolle forklares. 

2.1 Nedbringelse af tvang 
Brugen af tvang i psykiatrien er et emne, der har politikernes bevågenhed. Tvang skal reduceres, og 

en konkret målsætning om en halvering af bæltefikseringer inden 2020 foreligger på ministerielt 

niveau. Dette mål skal opnås via en partnerskabsaftale med danske regioner, hvortil, man via 

finansloven afsætter 50 millioner årligt. Samt et engangsbeløb på 100 millioner i 2014, til 

forbedring af de fysiske rammer på de lukkede afsnit. Også de enkelte regioner inddrages og skal 

hver især formulerer en handleplan. Reduktionen af brugen af tvang skal desuden ske ved et øget 

ledelsesmæssigt fokus fra regionerne (sundhedsstyrelsen 2015, Ministeriet for sundhed og 

forebyggelse 2014). Formand for danske regioner, Bent Hansen, udtaler netop, at nedbringelse af 

tvang også kræver flere ressourcer, bedre fysiske rammer og mere personale (Danske regioner 

2014). 

  

Region Hovedstadens Psykiatri står for langt størstedelen af psykiatriske indlæggelser i Danmark, 

og således også størstedelen af brug af tvang. Man står, på trods af politiske hensigter og tilførsel af 

økonomiske ressourcer i de kommende år over for besparelser på 43 millioner kroner (Region 

Hovedstadens Psykiatri 2014). Disse besparelser kan bl.a. betyde nedlæggelse af sengepladser 

(Legarth-smidth 2014). Flytning af afsnit og nedlæggelser af stillinger kan heller ikke afvises 

(Region Hovedstadens Psykiatri 2014b).  

Besparelserne vækker også bekymring i pårørende-foreningen ”Bedre Psykiatri”, hvor 

generalsekretær Thorstein Theilgaard i Politiken kalder situationen i regionen for ”helt absurd og 

paradoksal” (Legart-Schmidt 2014). 

 

Som et forsøg på at nedbringe tvang, gennemførtes mellem 2004 og 2007, et såkaldt ”nationalt 

gennembrudsprojekt” om brug af tvang i psykiatrien. Dette projekt viste, at det er muligt at 
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nedbringe brug af tvang markant. Projektet blev gennemført efter ”gennembrudsmetoden” - en 

praksisnær metode, til kvalitetsudvikling, udviklet af Institute for Healthcare Improvement
1
.” 

Nye midler blev afsat i satspuljeforliget 2011 til nedbringelse af tvang via gennembrudsmetoden. 

Evaluering af projektet er fastlagt til foråret 2015 (Sundhedsstyrelsen 2012).  

Metoden skal underbygge aktiviteter og læring hos bl.a. de sygeplejersker, der helt konkret udfører 

den patient og brugerrettede ydelse i socialsektoren og sundhedsvæsnet. De centrale elementer i 

metoden er: Tværfaglighed, dokumentation og måling, vidensdeling, spredning af forbedret praksis 

og implementering af dette (Sundhedsstyrelsen 2012, Region Midt 2014). 

2.2 Sygeplejefagligt aspekt 
Sygeplejerskerne og deres kompetencer spiller således en markant rolle i bestræbelserne på 

nedbringelse af tvang. Selve plejen af den psykiatriske patient påvirkes også af sygeplejerskens 

holdning til brug af tvang. Det viser et norsk fænomenologisk studie (Larsen og Therkelsen 2014) 

omhandlende patienter og personales oplevelse af tvang. Tvang blev i studiet opfattet som en 

nødvendighed og forsvaret med henvisning til samfundets behov. Men sygeplejerskerne oplevede 

også skyld og dårlig samvittighed og oplevede det som umuligt at ændre i det system, de var en del 

af (ibid.). 

I Danmark overvejer hver sjette sygeplejerske, der arbejder i psykiatrien at skifte stilling. Det viser 

en undersøgelse foretaget for Dansk Sygepleje Råd i 2014 (Rasmussen 2014). I undersøgelsen 

deltog 1599 sygeplejersker – de 256 forventede at skifte arbejdsliv. Hvor halvdelen af disse ville 

afgå af naturlige årsager som pension eller efterløn, forklarede en større gruppe, at årsagen var 

arbejdsmiljøet i form af arbejdspres og frygt for voldelige patienter (ibid.). Da kompetenceudvikling 

og læring hos sygeplejerskerne jf. gennembrudsmetoden netop udgør et omdrejningspunkt 

(sundhedsstyrelsen 2012, Region Midt 2014), kan sygeplejerskernes afgang, og med dette tab af 

kompetencer, potentielt påvirke nedbringelsen af tvang negativt. 

Foruden at den psykiatriske virksomhed mister kompetencer, kan større forandringer i 

organisationen, som nedskæringer, omlægninger og andre større ændringer desuden medføre 

negative konsekvenser for sygeplejersken (Kristensen 2013). Generelt oplever en tredjedel af 

danske sygeplejersker, at kvaliteten i sygeplejen er under pres grundet arbejdsmængde og tempo 

(ibid.). Forskning viser, at forhøjet arbejdspres og et stresset arbejdsmiljø blandt sygeplejersker kan 

medføre forhøjet blodtryk og en signifikant øget risiko for iskæmisk hjertesygdom (Allesøe et al. 

                                                 
1
 Et privat firma med base i USA, der specialiserer sig i kvalitetsudvikling (Institute for Healthcare Improvement 2015). 
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2008, Lamy et al. 2014). Den internetbaserede jobdatabase ”Jobindex” har i en spørgeundersøgelse 

fokuseret på, hvilke overvejelser sygeplejersker gør sig, når de fravælger deres nuværende job. 

Foruden arbejdspresset, var et vigtigt punkt deres ledelse (Rømer 2013). Ansvaret for arbejdsmiljø 

og ledelse af plejepersonalet ligger ifølge deres funktionsbeskrivelse (Bilag 1) hos 

afdelingssygeplejersken.  

 

2.3 Afdelingssygeplejerskens rolle 
Med henvisning til ”funktionsbeskrivelse for afdelingssygeplejersker ved Region Hovedstadens 

Psykiatriske Hospital”(Bilag 1), er afdelingssygeplejersken medansvarlig for patientbehandling, og 

ansvarlig for patientpleje, personale og økonomistyring. Hun har det sygeplejefaglige ansvar for 

patientbehandlingen og særligt ansvar for ledelse af plejepersonalet. Hun er ansvarlig for: 

Arbejdsmiljø, velfungerende tværfagligt samarbejde, effektiv og optimal arbejdstilrettelæggelse og 

ressourceanvendelse. Ydermere er det hendes opgave at sikre at patientforløbet foregår optimalt, at 

implementeringen af regionale og lokale kvalitetstiltag gennemføres og konkrete mål opfyldes. 

Afdelingssygeplejersken er således direkte involveret i sygeplejerskens arbejdsforhold, og 

medvirkende til, at personalet ønsker at arbejde i psykiatrien. Hendes rolle har essentiel betydning 

for afsnittets drift, og skal afsnittet fungere optimalt, handler det bl.a. om, at 

afdelingssygeplejersken tilgodeser krav og forventninger fra såvel hendes ledelse som fra personalet 

(Shirey et al. 2008).  

Afdelingssygeplejersken spiller altså en væsentlig rolle for såvel arbejdsmiljø, personaleforhold og 

implementering af nye tiltag. Og dermed også for nedbringelse af tvang. Nyere undersøgelser viser 

netop også, at skal tvangen nedbringes, giver et stærkt ledelsesmæssigt fokus gode resultater. 

Hvilke tiltag der skal implementeres kan afhænge af indstilling til patienter og kultur på det enkelte 

afsnit (Region Hovedstadens Psykiatri 2014c).  

Dansk forskning viser, at i bestræbelserne på at nedbringe antallet af bæltefikseringer, er det vigtigt, 

hver eneste gang denne tvangsforanstaltning benyttes, at den gennemgås efterfølgende. I 

gennemgangen er det vigtigt, at der deltager personer, med ledelsesmæssige beføjelser til at ændre 

sygeplejeforholdende (Bak et al. 2014). 

 

I en pjece omhandlende nutidens offentlige lederroller, udgivet i 2014 definerer 

Hovedorganisationen, FTF, ledelse som værende at ”skabe meningsfulde oversættelser i et 

spændingsfelt af modsatrettede organisatoriske værdier” (FTF 2014). 
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Professionsforsker Katrin Hjort (Hjort 2014) argumenterer for, at den offentlige mellemleder, som 

afdelingssygeplejersken, befinder sig i et spændingsfelt, mellem politiske krav og forventninger og 

faktiske forhold. Der må i omsorgsarbejdet tages hensyn til, og tilgodeses konkurrerende krav og 

forventninger. Hjort (2014) forklarer at offentlige mellemledere som afdelingssygeplejersken, i 

dagens samfund befinder sig mellem de politiske intentioner på den ene side - og på den anden side 

den rent faglige fornuft og hvad der er rent faktisk er realistisk på et afsnit (ibid.).  

 

3.0 Informationssøgning 
En informationssøgning i to dele er foretaget med afsæt i Bjerrum (2005) og Reinecker og 

Jørgensen (2012). Indledningsvis er foretaget en bevidst tilfældig fritekstsøgning. Denne danner 

grundlag for indledning og baggrundsafsnit. Efterfølgende er foretaget en systematisk 

litteratursøgning for at rette fokus mod specialets interesseområde. I dette afsnit beskrives 

søgningerne. Afsnittet følges af en afgrænsning, der på baggrund af baggrundsafsnittet samt 

litteratursøgningens fund leder hen imod specialets egentlige problemformulering.   

3.1 Indledende søgning 
Den indledende litteratursøgning blev foretaget for at orientere mig om problematikken samt 

afdække emnets relevans. Søgningen blev foretaget ved opslag i fagbøger, opslagsværker og 

internetbaserede søgemaskiner og havde karakter af en bevidst tilfældig fritekstsøgning, hvor jeg 

fulgte links, indskydelser og lod mig inspirere. Søgningen indeholdt ikke en egentlig søgeprofil med 

nøgleord (Bjerrum 2005 s. 31-42, Reinecker og Jørgensen s. 148-150). 

Der blev foretaget en søgning på: Library.au.dk, Google, Infomedia, Dansk sygeplejeråd, Danske 

Regioner, Region Hovedstadens Psykiatri, Sygeplejersken og Klinisk sygepleje. Underoverskrifter, 

abstracts og artikler blev skrålæst med henblik på nærmere afklaring af, hvad der var referencens 

overordnede budskab og relevans i forhold til emnet. Desuden blev flere danske nyhedsmedier 

dagligt gennemgået i perioden 2/2 til 30/4 2015. For at indhente yderligere relevant 

baggrundsmateriale blev sidst i denne fase foretaget en kædesøgning. Den brede indledende 

søgning afdækkede såvel videnskabelige artikler, faglige artikler og artikler fra danske 

nyhedsmedier. Efter en gennemgang af artiklerne er flere inddraget i baggrundsafsnittet såvel som 

diskussionsafsnittet. 
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3.2 Systematisk litteratursøgning 
Efter den indledende søgning blev en foretaget en systematisk litteratursøgning, for at rette fokus 

mod emnets interesseområde. 

Formålet var at afdække eventuel forskning på området, og give specialet et videnskabeligt afsæt. 

Da interesseområdet omhandler både samfunds og sygeplejerfaglige forhold, er benyttet de 

sundheds og samfundsfaglige databaser: Pubmed, Cinahl og Psycinfo. 

Pubmed indeholder udelukkende artikler fra tidsskrifter. Databasen dækker over medicin, 

psykologi, sygepleje og samfundsvidenskab.   

Cinahl indekserer artikler fra over 1200 tidsskrifter, og indeholder ligeledes referencer til 

bogkapitler og disputatser. Her publiceres såvel sygeplejelitteratur som litteratur fra beslægtede 

sundhedsprofessioner. 

PsycInfo indeholder tidsskriftartikler og bøger. Databasen indekserer litteratur indeholdende 

psykologiske aspekter inden for psykiatri og sygepleje, og dækker både sygeplejevidenskab, 

samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. 

3.3 Søgestrategi.  

I den systematiske litteratursøgning blev søgeordene arrangeret i blokke. Fokus var på 

afdelingssygeplejersken og dennes relation til nedbringelse af tvang. Søgeprofilen blev udformet 

som fire blokke med hvert deres emne. Emnerne var: Psykiatri, tvang, krav og 

afdelingssygeplejerskens rolle. Indledningsvis blev hvert emne oversat til engelsk og tvetydighed og 

synonymer blev afdækket.   

 

I processen blev der taget højde for forskel i benævnelse af visse tvangsforanstaltninger, og hvilken 

form for tvang der bruges lande imellem. Et eksempel er seclusion. En isolationsbehandling, i form 

af aflåste rum med en sådan indretning, at patienten ikke kan gøre skade på sig selv. Denne metode 

benyttes i flere europæiske lande samt i USA, men er ikke en metode, der er lovlig i Danmark
2
 I 

England er fiksering med bælte desuden ikke lovligt. I England benyttes udtrykket ”mechanical 

restraint” også til bæltefiksering. Udtrykket ”psysical restraint” kan dække over såvel 

bæltefiksering, som fastholdelse.  Denne undersøgelse ikke taget afsæt i hvilken form for tvang, der 

benyttes. Dog er begrebet seclusion, på baggrund af ovenstående, udeladt i søgningen. 

                                                 
2
 Isolation bag låst dør kan dog være lovligt i specielle tilfælde på sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, 

Region Sjælland, jf. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, § 18a. (Ministeriet for sundhed og 

forebyggelse (2011) 
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Tvang blev oversat til ”coercion,” Men mange artikler fokusere på typen af tvang, hvorfor coercion 

i sin blok blev parret med forskellige typer af tvang. Emnerne, samt deres synonymer og nøgleord, 

fremgår af figur 3.3. Der blev benyttet booleske operatører: AND mellem blokkende. OR mellem 

emneord i blokken. 

 

 

Figur 3.3 Kombinationen af søgeord i blokke. 

 

Da søgefunktionerne i databaserne er opbygget forskelligt, varierer kombinationen af søgeord. 

Kombinationen er beskrevet i afsnit 3.5 vedr. søgeresultat. 

Interesseområdet indeholder nedbringelse af tvang. Men ordet nedbringelse blev udeladt, da 

søgeresultatet ellers blev for snævert.  

Da der ikke kunne findes nogle artikler der specifikt omhandlende afdelingssygeplejerskens rolle i 

relation til tvang blev søgningen udvidet til også at omfatte sygeplejerskens rolle. Dette da 

afdelingssygeplejersken jf. deres funktionsbeskrivelse (Bilag 1) også er ansvarlig for 

sygeplejerskerne på afsnittet.  

For at identificere og sortere i referencer blev opstillet en række inklusion og eksklusionskriterier. 

3.4 Inklusion og eksklusionskriterier. 
Limits var: Artikler udgivet efter 2009. Artikler på dansk, svensk, norsk, tysk og engelsk. Kun peer 

reviewed materiale. 

Jeg ønskede at inkludere materiale omhandlende: 

Afdelingssygeplejerskens rolle i relation til tvang og plejepersonale samt hendes generelle rolle på 

et psykiatrisk afsnit.  

Tvangsforanstaltninger i relation til plejepersonale og deres overvejelser i forbindelse hermed.  

 

Coersion 

OR 

restraint 

OR 

force 

OR 

involuntary 

AND 

Pcychiatric 

OR 

psychiatry 

OR 

mental 
institution 

AND 

Head Nurse 
OR 

manager 
OR 

head of staff 
OR 

nurse 

AND 

Demands 
OR 
role 
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Referencer uden dette fokus blev ekskluderet. Jeg ekskluderede historiske artikler, referencer som 

omhandlede psykiatriske diagnoser og deres betydning for tvang, artikler omhandlende seclusion og 

artikler omhandlende konkrete sygepleje faglige redskaber til brug i tvangssituationer. Dette igen 

for at tage hensyn til udenlandske forhold, hvor redskaber og metoder kan divergerer fra danske 

forhold. 

3.5 Søgeresultat 

Referencernes relevans blev vurderet på baggrund af titel, abstract og læsning af hele referencen. 

144 artikler faldt inden for inklusionskriterierne. Søgeprocessen og udvælgelse af artikler er 

illustreret i figur 3.5 

 

 

Figur 3.5 Flowchart over den systematiske litteratursøgning. 
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I databaserne psycinfo og pubmed blev bloksøgningen benyttet med kombination: 

(coercion OR restraint  OR force Or involuntary) AND (psychiatric OR psychiatry OR mental 

institution) AND (head nurse OR manager OR head of staff OR nurse) AND (demands OR role). 

På psycinfo gav dette 37 hits. Efter frasortering af reference blev 2 artikler inddraget i specialet. 

Ved pubmed blev fremfundet 26 artikler. 2 af disse indgår i specialet 

På cinahl blev benyttet muligheden for at angive interesseområde. Her blev muligheden 

”Psychiatry/Psycology” Dette gav 5063 hits. Grundet omfanget blev søgningen afgrænset til: 

Coercion AND psychiatric OR psychiatry AND headnurse OR manager OR head of staff AND 

demands AND role. Dette gav 81 hits. 4 artikler blev udvalgt og inddraget.  

I det følgende afsnit gennemgås de inddragede referencer. 

3.6 Litteraturgennemgang. 
De otte tidsskriftartikler præsenteres kort, og der argumenteres for kvalitet og relevans. På baggrund 

af disse fund, samt materiale fremfundet ved den indledende fritekstsøgning, afgrænses 

undersøgelsen i relation til den eksisterende viden. Denne afgrænsning leder frem til undersøgelsens 

problemformulering. 

 

Af de ti tidsskrift artikler er de to rent kvantitative og de fire rent kvalitative. To studier indeholdt 

mixed method design. Disse afdækker korrelation på baggrund af en række kvalitative data. Da det 

således er den kvalitative data, der er artiklernes afsæt, er disse vurderet og præsenteret sammen 

med de kvalitative artikler. 

Alle artikler omhandler det psykiatriske afsnit, personalets rolle, arbejdsmiljø, krav samt generelle 

forhold i relation til tvangsforanstaltninger. 

Fire artikler omhandler, faktorer der ligger forud for en tvangssituation. 

To fokuserer på det etiske og moralske aspekt i forhold til at udføre tvang. 

Én artikel sætter kvaliteten af plejen i relation til arbejdsrytme, rutiner og miljø. 

I tre artikler er omdrejningspunktet ledelse. 

 Artiklernes opsætning og overordnede fremstilling er gennemgået ud fra de krav, der stilles i 

forhold til IMRAD-formatet (Polit og Beck 2012 s. 63-65). 

Kvalitative studier samt mixed method studier er vurderet ud fra redskabet ”VAKS” (vurdering af 

kvalitative studier) (Høstrup et al 2009). En systematisk metode, hvormed artiklen gives point efter: 

formelle krav, troværdighed, overførbarhed, konsistens og transparens. Max score er 20 point. 

Scorer artiklen under 15 point, bør man tage forbehold, skal den benyttes (ibid.). 
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Kvaliteten af de kvantitative studier er vurderet ud fra Polit og Beck (2012).  Referencerne er 

vurderet ud fra en guide til kritik, hvor man systematisk stiller kritiske spørgsmål. Der kan scores op 

til 25 point. Det er tænkt som et hjælperedskab, og det understreges at vurderingen kvaliteten af et 

studie er subjektivt, hvorfor artiklerne i vurderingen ikke pointsættes (Ibid. s. 111-125).  

3.6.1 Kvantitative fund 

Artiklen ”Shift climate profiles and correlates in acute psychiatric in patient units” (Lewin et al. 

2011) er et kvantitativt australsk case rapport studie, der evaluerer kvaliteten af behandlingsmiljøet. 

Fokus er afsnittets klima, forstået som belægningsprocent, normering, patientens køn, andre 

patienter og afdelingens normale rytme. Over et år er foretaget målinger på 11 psykiatriske afsnit. I 

hvert vagtskifte blev kvaliteten af behandlingsmiljø målt, ud fra en skala udviklet til formålet. Der 

blev indsamlet data ved hvert vagtskifte. Data blev anført af afdelingssygeplejersken, eller den 

ansvarshavende sygeplejerske. Spændinger på afsnittet, opførsel og patienter samt 

personalemæssige karakteristika blev anført. Det konkluderes, at miljøet har signifikant betydning 

for patientens velbefindende og dermed muligheden for god behandling. Af væsentlige faktorer 

nævnes belægningsprocent, normering, antallet af tvangsindlagte patienter og personalets erfaring. 

Studiet placerer sig på niveau 4 på evidenshierakiet. Studiet er velbeskrevet, og databehandling 

samt fremstilling er overskueligt. 

 

”Transformational leadership and employee psychological well-being: The mediating role of 

employee trust in leadership” (Kelloway et al. 2012) er en tværsnitsundersøgelse omhandlende 

ledelsesaspektet.  Studiet omhandler, hvilken type ledelse der udføres, og dette sættes i relation til 

personalets velbefindende. Der fokuseres specifikt på transformationsledelse.
3
  Studiet understreger 

vigtigheden af lederens optræden og ledelsesform. Er lederen fraværende ledelsesmæssigt og 

overlader beslutninger og regelsætning til personalet, opleves dette negativt. Lederen bør motivere 

og inddrage personalet. Den største tilfredshed opnås når lederen, frem for at udstikke retning, selv 

viser hvordan tingene skal gribes an. Studiet er fra det peer rewieved magasin ”Work & Stress, og 

omhandler ikke specifikt sygeplejerskeforhold, men derimod et overordnet ledelsesperspektiv. Med 

det forbehold, og på denne baggrund er det vurderet relevant. Studiet er stringent og opfylder 

kvalitetskriterierne jf. Polit og Beck (2012). Det placerer sig på niveau 4 på evidenshierarkiet. 

                                                 
3
 Transformationsledelse bliver af det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, NFA (2011) også betegnet som 

”visionsledelse.” Lederen formulerer en klar vision, som skaber fælles mening og øget engagement blandt 

medarbejderen. Lederen går forrest, snarere end at kontrollerer at personalet går den rigtige vej. 
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3.6.2 Kvalitative fund. 

Fire af de kvalitative studier omhandler sygeplejerskens oplevelse af tvang. To af disse: Larsen og 

Therkelsen (2014) og Landeweer et al. (2010) beskæftiger sig sygeplejerskens følelsesmæssige og 

moralske overvejelser. fire: Moylan & Cullinan (2011), Papadopoulus et al (2012), Vukocich 

(2009) og Perkins et al (2012) fokuserer på sygeplejerskens handlinger og strategier op til 

tvangssituationerne. 

 Slutteligt omhandler to studier: Bonner & McLaughlin (2014) og Lobatto (2013), den psykiatriske 

afdelingssygeplejerskes rolle og perspektiv.  

 

“Frequency of assault and severiry of injury of psychiatric nurses in relation to the nurses 

decision.” Moylan & Cullinan (2011) og “Events preceding Changes in Conflict and Containtment 

Rates om Acute Psychiatric Wards” (Papadopoulus et al. 2012), er studier med et mixed method 

design. Begge afdækker korellation mellem en række kvalitative forhold, for at afdække eventuelle 

konsekvenser, i forhold til henholdsvis overfald og skader i forbindelse med bæltefikseringer 

(Moylan & Cullinan 2010) og ændring i forhold på det psykiatriske afsnit, i forhold til antal af 

konflikter (Papadopoulus 2012). Efter nøje gennemlæsning er forholdende beskrevet i begge 

artikler vurderet til at kunne overføres til danske forhold.  

 

Moylan & Cullinan (2010) argumenterer for relevans ud fra en lang række internationale studier, 

der viser vold mod det personale, der arbejder i akutpsykiatrisk regi, er et problem på globalt 

niveau. Overfald og skader er tiltaget, mens antallet at fikseringer er faldet. Forfatterne beskriver at 

vold mod sygeplejersker kan have store konsekvenser for såvel arbejdsmiljø som for 

sygeplejerskerne personligt. Der fremlægges evidens for, at sygeplejersken i højere grad er udsat for 

vold i de situationer, hvor beslutningen om at benytte bæltefiksering tages sent i en situation.  

Studiet er fundet relevant, da det omhandler plejepersonalets kompetencer, handlen og arbejdsmiljø. 

Forhold afdelingssygeplejersken bærer ansvar for. På baggrund af VAKS er studiet fundet pålideligt 

og validt. VAKS-score er 15,2.  Der er god gennemsigtighed, og den kvantitative del underbygger 

og perspektiverer den kvalitative. Studiet indeholder en god beskrivelse af de metodemæssige 

manøvrer. 

  

Papadopoulos et al. (2012) beskæftiger sig med, hvilke forhold der øger eller sænker 

sandsynligheden for en konflikt mellem personale og patient. Gennem to år er tilført data 

vedrørende antal af konflikter, og niveauet, på 13 akutpsykiatriske afsnit, og 3 intensive enheder. 
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Der blev udført 120 semistrukturerede kvalitative interviews. 77 af disse var interviews af 

afdelingssygeplejersker.  

 På baggrund af den indsamlede data blev der foretaget en tematisk analyse. 40 temaer identificeret. 

13 af disse havde direkte betydning for konfliktniveauet. 11 var direkte forbundet til personalet.  

Studiet konkluderer, at personalet influerer essentielt på, hvor stor sandsynlighed der er for en 

konflikt. Et afsnit med en effektiv kultur, indeholdende gode rutiner samt positive og konsekvente 

regler indvirker positivt på tvangssituationer. Et sådant afsnit er drevet af en proaktiv 

afdelingssygeplejerske og forstærket af et aktivt team af plejepersonale, der arbejder godt sammen. 

VAKS scoren er 14, 0 og studiet er således inddraget med forbehold. Årsagen til den lave score, er 

blandt andet en mangelfuld beskrivelse af etiske overvejelser samt forskernes konkrete deltagelse i 

analyseprocessen, som ellers er velbeskrevet. Den kvantitative del er med til at konkretisere og 

bibringe overskuelighed til de omfattende data.   

 

”Coercion in a locked Psychiatric ward: Perspectives of patient and staff”.  (Larsen og Therkelsen 

2014) er et norsk fænomenologisk studie, omhandlende patienter og personales oplevelse af tvang. 

Studiet belyser, hvordan det enkelte personales holdning og væremåde på afsnittet har betydning for 

alliancer med, og behandlingen af, den psykiatriske patient.   

Det beskrives hvordan personalet kunne føle skyld ved at udfører tvang og lettelse over, at ansvaret 

for tvangsforanstaltninger, lå hos nogen højere oppe i systemet, som afdelingssygeplejersken. 

Plejepersonale legitimerede brugen af tvang som en nødvendighed. I studiet, så de desuden tvang i 

relation til samfundets behov. Selv om de ønskede det, følte personalet, at det var umuligt at ændre 

det system, de var underlagt. Studiet vurderes til 15,7 på VAKS., Og således pålideligt og validt 

(Høstrup et al. 2009) 

 

”The essence of Psychiatric nursing, Redefining Nurses identity through Moral Dialogue About 

Reducing the Use of Coercion and Restrain.”  (Landeweer et al. 2010) beskæftiger sig ligeledes 

med sygeplejerskens opfattelse af tvang og egen rolle. En samfundsmæssig kritik af brugen af 

tvang, bl.a. med henvisning til patientforeninger fremhæves, hvad der kan relateres til de danske 

forhold, som er beskrevet i baggrundsafsnittet. Landeweer et al (2010) tager empirisk afsæt i et 

projekt, omhandlende nedbringelse af tvang. Gennem dette projekt blev foretaget 23 interviews med 

sygeplejersker, og 7 fokusgrupper. Fokus i studiet var forandringer i sygeplejerskens moralske 

overvejelser og syn på eget ansvar. En hermeneutisk analyse viste at sygeplejerskerne, pga. 
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projektets fokus på tvang, udviklede en dybere forståelse for deres syn på faglig identitet og 

kerneværdier. De gik fra, at se dem selv som arbejdende med patienterne til at anskue patienterne 

som samarbejdspartnere. En ny arbejdskultur blev således skabt, hvor tillid til patienten og en 

venlig tilgang blev fremhævet. Studiet er godt beskrevet, og blev i litteraturgennemgangen vurderet 

af høj kvalitet. Det scorer således 16,2 i VAKS (Høstrup et al. 2009).  

 

I ”Strategies Nurses Use to Overcome medication Refusal by Involuntary Psychiatric Patients” 

(Vuckovich 2009), sættes ligeledes fokus på sygepleje/patient-relationen. Her i form af 

sygeplejerskens rolle og strategier til at undgå tvang i forbindelse med at give medicin. Vuckovich 

(2009) søger en teoretisk forståelse, for de strategier sygeplejersken måtte benytte for at undgå 

dette. Ud fra 17 interviews, med sygeplejersker udført med en groundet theory metode, fandt 

Vuckovich (2009), at det ikke muligt at afdække egentlige metoder, til klinisk implikation. Det blev 

konkluderet, at sygeplejerske/patient relationen er varieret og afhænger af såvel sygeplejerskens 

som patientens unikke kvaliteter. At undgå tvang i denne kontekst, beror sig på, hvorledes den 

enkelte patient opfatter den enkelte sygeplejerske. Og omvendt. Studiet score 15, 2 i VAKS og er 

således anbefalelsesværdigt (Høstrup et al. 2009). 

 

Perkins et al. (2012) foretager i:”Physical restraint in a therapeutic setting; a necessary evil?”  en 

tematisk analyse, af 30 interviews med sygeplejersker. De ønsker at belyse beslutningsprocessen op 

til en tvangshandling i form af fastholdelse. Også i dette studie konkluderes, at forholdet mellem 

den enkelte sygeplejerske og den enkelte patient var en væsentlig faktor. Denne type tvang blev 

vurderet og forsvaret af personalet med henvisning til arbejdsmiljø og personalets sikkerhed. 

Studiet kan anbefales, med forbehold, ift. VAKS kriterierne. Forbeholdet skyldes mangelfuld 

afklaring af forskernes personer og deres konkrete ageren i behandling af data. På trods af et 

omfattende datamateriale med gode citater, der understøtter fund og tolkning, opnår studiet lav 

score i transparens, således scores med VAKS 14,9 (Høstrup et al. 2009). 

 

De to sidste artikler omhandler specifikt afdelingssygeplejerskens rolle. 

I ”The art of leading and following – A workplace tango” (Lobatto 2013) benyttes, med henvisning 

til John Shotter (1993), en social konstruktivistisk sproglig metode, for gennem metaforer at finde 

mening. Lobatto (2013) beskriver hendes rolle, som ledende sygeplejerske på et psykiatrisk afsnit, 

og der fokuseres på relationen mellem lederen og medarbejderen.  De forhold Lobatto (2013) 
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beskriver, tager udgangspunkt i samfundsmæssige økonomiske forandringer samt de skiftende krav, 

disse medfører til den offentlige sektor. Forholdende kan sidestilles med danske forhold.  

Forandringer i organisationen kan opleves som vanskelige både for patienter, men også for 

personale. Derfor, forklarer Lobatto (2013), er det vigtigt at støtte hverandre i personaleteams, 

således at man selv er i stand til at følge med disse forandringer og finde mening i dem. Lederen 

kan benytte sin position til at søge indflydelse på, hvordan forandring udmønter sig. Grænsen 

mellem leder og medarbejder kan være flydende, og behovet for respekt og etik mellem disse er 

understreget. Både lederen og hendes personale må dele interesse og samarbejde om at følge en 

given retning. Studiets præmis er forfatterens egne oplevelser. Den argumenterer således ikke ud fra 

en litteratursøgning, hvad der ellers er et formelt krav til en kvalitativ videnskabelig artikel (Høstrup 

et al. 2009). Ligeledes kan der, på baggrund af fraværet af informanter, stilles spørgsmål til den 

pragmatiske validitet (ibid.). Kendetegnene ved Lobatto (2013) er dog såvel konsistens, transparens 

og troværdighed. På trods af en VAKS score på 11,2 er studiet således inddraget, med forbehold. 

  

Den sidste artikel: ”Leadership support for ward managers in acute mental health inpatient 

settings” (Bonner & McLaughlin 2014) er en faglig artikel, fra det engelske tidskrift: “Nursing 

Management”. Den er relevant da den omhandler en mindre kohorte af ti afdelingssygeplejersker, 

der gennem et år gennem workshops, reflekterer og diskuterer deres arbejdsroller og arbejdsmiljø 

sideløbende med, at de modtager undervisning i ledelsesteori. Afdelingssygeplejerskerne følte deres 

administrative forpligtelser løbende blev øget. De ytrede bekymring for, at dette påvirkede deres 

mulighed for at lede. Det blev konkluderet af de involverede afdelingssygeplejersker, at udveksling 

af erfaring og refleksion med ligestillede, var en god støtte i deres arbejde. Bonner & McLaughlin 

(2014) fandt det essentielt, at afdelingssygeplejerskerne kan modtage denne form for støtte, da det 

netop hjælper dem til at opnå en rimelig balance mellem de brede og varierede krav, der stilles til 

dem. Artiklen er vurderet pålidelig og valid ud fra VAKS, med en score på 15,2 (Høstrup et al 

2009).   

3.7 Sammenfatning af fund 

Af litteraturgennemgangen fremgår det, hvorledes afdelingssygeplejersken, via sin ledelsesform og 

tilgang til personalet, har mulighed for skabe optimale rammer eksempelvis ved at motivere og 

inddrage personalet.  Det fremgår, at hun, når hun selv går forrest, kan indvirke positivt på 

personalets tilfredshed. En effektiv arbejdskultur med gode rutiner drevet af en proaktiv 
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afdelingssygeplejerske skildres, som værende medvirkende til at nedbringe vold over for 

sygeplejerskerne og dermed højne sikkerheden og forbedre arbejdsmiljøet.   

 Der beskrives en spænding mellem administrative opgaver og klinisk arbejde.  

 

Afdelingssygeplejersken kan gennem sin position søge indflydelse på organisationen i et samfund 

under forandring. Et eksempel herpå er betydningen for, at afdelingssygeplejersken medvirker til 

udvikling af medarbejderens kompetencer. Plejepersonalets kompetencer er væsentlige i forhold til 

selve tvangsforanstaltningens forløb. Litteraturen beskriver, hvordan sygeplejerskens overvejelser 

og handlen op til en situation er væsentlig. Det har betydning, hvor hurtigt hun kan danne sig et 

overblik og træffe en eventuel beslutning, om at iværksætte en tvangsforanstaltning, før en situation 

eskalerer. Kvaliteten af plejen er afdelingssygeplejerskens ansvar. Litteraturen viser, at kvaliteten på 

det psykiatriske afsnit er påvirket af belægningsprocent, normering, rutiner og plejepersonalets 

kompetencer og erfaring.  

Ligeledes kan det have betydning, at afdelingssygeplejersken arbejder med afsnittets etiske afsæt og 

personalets moral. Af litteraturen fremgår det, hvordan også plejepersonalets moralske anskuelse 

påvirker kvaliteten af plejen. Tillid i sygeplejerske-patient relationer øger forståelsen og kan 

nedbringe antallet af konfliktsituationer. Relationen mellem sygeplejerske og patient er afhængig af 

individuelle forhold og sygeplejerskens unikke kompetencer og kvaliteter.  

Plejepersonalet føler ansvar over for det psykiatriske system, som de anser som værende et 

nødvendigt onde. Tvang anses af plejepersonalet som en nødvendighed både i forhold til patient og 

til omgivelserne. Litteraturen viser dog også, hvorledes tvang kan påvirke sygeplejersken negativt. 

Hun kan føle skyld og få dårlig samvittighed. Tilgangen til tvang på afsnittet er således et forhold, 

afdelingssygeplejersken også må inddrage i sin bestræbelse på at fastholde sit personale.  

På trods af referencernes inddragelse af ledelsesmæssige forhold, viser litteraturgennemgangen 

samtidig, at afdelingssygeplejerskens rolle i forbindelse med nedbringelse af tvang er et emne, der 

ikke synes beskrevet specifikt og/eller behandlet forskningsmæssigt. 

Der kunne således ikke fremfindes materiale omhandlende afdelingssygeplejerskens konkrete rolle i 

relation til tvang, hvorfor dette emne må anses for at være underudforsket. 
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4.0 Specialets afgrænsning og formål 
Det er en pligt at drage omsorg for den psykisk syge patient. Også når omsorgen nødvendiggør 

tvang. Men der bør være tungtvejende grunde til at man som sygeplejerske, med tvang, griber ind i 

en patients grundlæggende ret til selv at selvbestemmelse. Mange forskellige faktorer spiller ind når 

tvang benyttes og overvejes: Sikkerhed både for patienten og til personalet, hvilken type af tvang 

der er nødvendig, og hvilken betydning en eventuel tvangsforanstaltning har for behandling og 

pleje.  Sygeplejersken kan blive personligt følelsesmæssigt påvirket, før og efter tvang er benyttet. 

Hun har behov for at forsvare brugen både over for sig selv og sine kollegaer. Ansvaret for såvel 

plejepersonalets kompetenceudvikling, som hvilke tiltag der skal implementeres på et afsnit, ligger 

hos afdelingssygeplejersken, og således også ansvaret for at sygeplejerskerne er klædt på til at 

varetage tvangsforanstaltninger. Også selve forholdende på et afsnit både fysiske rammer, kolleger 

og afdelingssygeplejerskens ledelsesform har betydning for sygeplejerskens virke og velbefindende. 

Ledelse og arbejdsmiljø er medbestemmende for, om sygeplejersken overhovedet ønsker at arbejde 

på det pågældende afsnit. 

Afdelingssygeplejersken er underlagt såvel samfundsmæssige krav om nedbringelse af tvang som 

en økonomisk virkelighed med nedskæringer og omrokeringer. Det samfundsøkonomiske pres har 

en række konsekvenser for såvel rekruttering og fastholdelse af personale som for deres helbred og 

arbejdsmiljø. Nedskæringer i Region Hovedstadens psykiatriske hospital bekymrer ligeledes 

patienternes interesseorganisationer. På trods af disse forhold skal afdelingssygeplejerske fastholde 

sit personale og skabe rammer og betingelser for et godt arbejdsmiljø, og hun skal sikre at 

kvaliteten i plejen opretholdes. Afdelingssygeplejersken befinder sig i et krydspres mellem disse 

modsatrettede krav og forventninger; i et spændingsfelt mellem politiske intentioner, dispositioner 

og egen faglige fornuft. Hun må derfor tage hensyn til, hvad der er realistisk muligt på et afsnit. 

Både patientens og personalets tarv skal varetages.  Ydermere skal mål opfyldes. Både 

behandlingsmæssige og driftsmæssige.   

Afdelingssygeplejerskens rolle i forbindelse med nedbringelse af tvang er således essentiel. På trods 

af ovenstående er dette område ikke beskrevet i forskningslitteraturen, hvorfor området synes under 

udforsket.  

Formålet med specialet er således, at indhente viden, omhandlende afdelingssygeplejerskens rolle
4
 i 

forbindelse med nedbringelse af tvang. Denne viden vil eventuelt kunne bidrage til forståelsen af de 

                                                 
4
 Med rolle forstås jf. den danske ordbog (ordnet 2015), hendes egenskab og hvorledes hun optræder i sin funktion. 
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arbejdsmæssige forhold, afdelingssygeplejersken er underlagt, og benyttes til at sætte fokus på 

funktionens samspil med afsnit, center og samfund. En sådan viden ville potentielt kunne bidrage til 

udvikling, tilpasning og evaluering af selve funktionen, herunder hvilke forhold der gør sig 

gældende i forbindelse med netop nedbringelse af tvang. 

Med dette afsæt fokuseres i dette speciale dette speciale på afdelingssygeplejerskens oplevelse af 

sin rolle i forbindelse med nedbringelse af tvang. 

 

5.0 Problemformulering 
Hvorledes oplever og erfarer afdelingssygeplejersken sin rolle, i forbindelse med nedbringelse af 

tvang på et psykiatrisk afsnit?  

 

6.0 Metodologi 
I specialet beskæftiger jeg mig med mennesket som kulturskabende og kulturskabt subjekt. 

Specialet omhandler ydermere samfundets grupper og egenskaber – de menneskelige kollektiver. 

Således er specialet skrevet med en humanvidenskabelig og samfundsvidenskabelig tilgang (Colin 

og Købbe 2005 s. 9-11).  

Specialets argumentation er opbygget efter et generaliseringsprincip ud fra Toulmins 

argumentationsmodel (Jørgensen & Onsberg 2008 s. 15-24). Teori og empiri søges gjort 

almengyldigt på et samfundsplan.. I specialet søger jeg at fremdrage teori om verden på baggrund af 

et empirisk afsæt. Via analysen, sluttes til en helhed.  I argumentationen konkluderer jeg således 

ved en induktiv slutningsform (ibid. s. 51-63, Høyer 2011 s. 21).  

Dette speciales afsæt, mit teoretiske ståsted, såvel som min metodemæssige forankring er 

fænomenologisk. 

Formålet med specialet er at undersøge hvorledes afdelingssygeplejersken oplever og erfarer sin 

rolle, i forbindelse med nedbringelse af tvang på et psykiatrisk afsnit. Derfor er valgt en kvalitativ 

tilgang. Med denne ønsker jeg at øge forståelsen for, hvordan et fænomen opleves (Brinkmann og 

Tanggaard 2015 s. 13-14). Jeg ønsker at få indsigt i, og forståelse for menneskets levede erfaringer, 

og afdelingssygeplejerskens hverdagsliv. Jeg har valgt at benytte en deskriptiv fænomenologisk 

metode, idet en sådan ifølge de danske fænomenologer og sygeplejerforskere, Bente Martinsen, og 

Annelise Norlyk, er velegnet til netop dette (Martinsen og Norlyk 2011). Som fænomenologisk 

tilgang er benyttet reflective lifeworld research beskrevet af Karin Dahlberg, Helena Dahlberg & 

Maria Nyström (2008).  
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For at kunne forstå hvorledes man tilgår sit empiriske materiale i en kvalitativ undersøgelse ud fra 

et fænomenologisk perspektiv, må de forskellige filosofiske ideer og betydningen for den 

videnskabelige tilgang nødvendigvis beskrives (Jacobsen, Tanggaard & Brinkmann 2015). Norlyk 

& Martinsen (2008) argumenterer desuden for, at det ved fænomenologiske undersøgelser er vigtigt 

at skelne mellem fænomenolog filosofi og fænomenologi som forskningstilgang. I de følgende 

afsnit forklares derfor fænomenologisk filosofi, og dernæst sættes reflective lifeworld research i 

forhold til. 

6.1 Fænomenologisk filosofi 
Fænomenologi kan beskrives som såvel en metode, en retning og en tænkemåde anvendt i mange 

sammenhænge. Fænomenologi kommer af de græske ord phainomenon, hvilket betyder, det som 

viser sig, og logos som betyder lære. Altså læren om det der viser sig, kommer til syne og/eller 

fremtræder for ens bevidsthed (Jacobsen, Tanggaard & Brinkmann 2015). 

Fænomenologisk filosofi er grundlagt af den tyske filosof Edmund Husserl (1859-1938) i starten af 

1900-tallet. Den menneskelige erkendelse var udgangspunktet. Husserl mente, at al kundskab 

udsprang af vores bevidsthed. Fænomenologi er en filosofisk refleksion over, hvordan verden 

fremtræder som en oplevelse i vores bevidsthed (Norlyk og Martinsen 2008). Fænomenologiens 

ambition er at gå ”til sagen selv” og gå bag om de mange ideer, stereotyper og indtryk, som vi 

normalt møder fænomener med. Således søger fænomenologien ikke at forklare begrebsmæssige 

sammenhænge, men fænomenerne som de kommer til syne i vores bevidsthed (ibid., Jacobsen, 

Tanggaard & Brinkmann 2015). Husserls filosofiske ideer blev ført videre af bl.a. den tyske filosof 

Martin Heidegger (1889-1976) og den franske filosof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 

(Jacobsen, Tanggaard & Brinkmann 2015). 

Fænomenologien, og dette speciales ærinde, er således at lade fænomenerne tale for sig selv uden 

tilførsel af teori og hypoteser (Norlyk og Martinsen 2008). Men filosofien er ligeledes et 

retningsanvisende i forskningsprocessens forskellige faser, og derfor er det nødvendigt med indsigt 

i og forståelse for filosofiens nøglebegreber, ønsker man at lave en fænomenologisk undersøgelse. 

(Kristensen 2011, Norlyk og Martinsen 2008). 

De fire nøglebegreber: Livsverden, Intentionalitet, reduktion og Essens må derfor forklares. 

Livsverden. Dette er den konkrete virkelighed, som vi i dagligdagen tager for givet og er fortrolige 

med, når vi eksempelvis træffer beslutninger, handler og kommunikerer. Det er en erfaringsverden, 
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som ligger før videnskabelige overvejelser og refleksioner. For at vi kan beskrive fænomenet, er det 

vigtigt at tage udgangspunkt i livsverdenen. En fænomenologisk analyse tager således 

udgangspunkt i menneskets levede erfaring, og det fænomen som ellers tages for givet. 

Livsverdenen kan siges at være fyldt med tavs mening, som gennem analysen søges afdækket 

(Jacobsen, Tanggaard og Brinkmann 2015, Norlyk og martinsen 2008, Dahlberg, Dahlberg og 

Nyström 2008 s. 48-50). 

Intentionalitet. For at forstå livsverdenen må vi forstå intentionaliteten. Den menneskelige 

bevidsthed altid er intentionel. Man oplever altid noget som værende noget bestemt. 

Intentionaliteten er således altid tilstedeværende i forholdet mellem subjekt og objekt og ophæver 

opdelingen mellem mennesket og verden. Fænomenets mening skabes gennem, hvordan verdenen 

fremstår for os. Gennem intentionaliteten får vi adgang til fænomener, som så kan beskrives ud fra 

den betydning, de har for vores bevidsthed. (Jacobsen, Tanggaard og Brinkmann 2015, Norlyk og 

martinsen 2008. Dahlberg, Dahlberg og Nyström 2008 s. 35-38)  

Reduktion. Hensigten med reduktionen er at holde sig åben, og derved muliggøre en præcis 

beskrivelse af fænomenet, som det fremtræder for bevidstheden. Reduktion betyder at lede tilbage. 

Det kan beskrives som en bevægelse, hvor man parantessætter ens førvidenskabelige forståelse om 

fænomenet for at søge en fordomsfri beskrivelse af dets væsen (Jacobsen, Tanggaard og Brinkmann 

2015, Dahlberg, Dahlberg og Nyström 2008. 33-34). 

 Dahlberg, Dahlberg og Nyström beskriver denne bevægelse, som ”to briddle.” Forskeren bør 

”tøjle” sin forforståelse og afvente, at fænomenet fremtræder med dets implicitte og eksplicitte 

betydning (ibid. s. 129-132). Undervejs i analysens faser og i arbejdet med specialet generelt, bliver 

det ifølge Dahlberg, Dahlberg og Nyström således af betydning, at jeg tøjler denne forforståelse, så 

den ikke influerer. 

Essens. Hensigten med en fænomenologisk analyse er at nå frem til fænomenets væsen. Dets 

essens. Essens eksisterer i kraft af intentionaliteten mellem fænomen og subjekt. Det kan være en 

struktur af essentielle meninger, der udtrykker fænomenet. Essensen er således dét, der gør 

fænomenet til det det er. (Jacobsen, Tanggaard og Brinkmann 2015, Dahlberg, Dahlberg og 

Nyström 2008 s. 245) 
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6.2 Reflective lifeworld research 
Reflective lifeworld research er en fænomenologisk deskriptiv forskningstilgang udviklet af et 

svensk forskerteam ved Borås universitet under ledelse af sygeplejerske og professor Karin 

Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, Norlyk & Martinsen 2008). Dahlberg og hendes kollegaer 

omsætter fænomenologisk filosofi til en humanvidenskabelig tilgang. Tilgangen bygger på såvel 

hermeneutisk og fænomenologisk filosofi, med reference til filosofferne Heidegger, Husserl, 

Merleu Ponty og Gardamer (ibid.). 

Dahlberg og kollegaer forklarer, at teori om livsverden oprindeligt udgår fra Husserls teori om ”The 

Natural Attitude.” I denne beskrives, hvordan mennesket i dagligdagen ikke reflekterer kritisk over 

egne handlinger og tager verden, som den opfattes for givet. En naiv opfattelse af verden som ikke i 

sig selv kan udgøre en videnskabelig ramme, da mennesket ikke bevidst analyserer sin oplevelse 

(Dahlberg, Dahlberg og Nyström 2008 s. 33-34 Husserl (1970) Med reference til Heidegger (1998) 

forklares det, at mennesket med denne naivitet fortaber sig i sine handlinger og dermed falder væk 

fra sig selv og ”ind i verden.” Derfor er de ting, der synes tættest på os også de ting, der er skjult 

(Dahlberg, Dahlberg og Nyström 2008 s. 34, Heidegger 1998 s. 220).  Videnskabeligt set må man 

afdække det, der er skjult. Livsverdenen må derfor afdækkes for at forstå et fænomen. I reflective 

lifeworld research anses Livsverden således, som værende et før videnskabeligt og ikke reducerbart 

afsæt for forskning (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008 s. 38). 

Merleau-Ponty, nuancerer, ifølge Dahlberg og kolleger, Husserls Livsverdensteori til en livsverdens 

fænomenologi. Merleau-Ponty udtrykker livsverdensbegrebet, som being in the world. Menneskets 

væren i verden. Verden opfattes ikke bare igennem en kognitiv bevidsthed, men også en kropslig 

bevidsthed da kroppen er vores tilgang til verden.  Merleau-Ponty forklarer livsverden med begrebet 

”Flesh.” Dette skal forstås som ontologisk begreb, beskrivende hvordan alting i verden er forbundet. 

Os, vores tanker, vores oplevelser og erfaringer.  For at forstå verden må vores levede kropslige 

erfaringer således belyses. Kroppen og bevidstheden er i Reflective lifeworld research derved 

centrale og uadskillelige aspekter (Dahlberg, Dahlberg og Nyström 2008 s. 37-42). Dahlberg og 

kolleger omsætter således fænomenologi til en egentlig forskningsmetode, hvormed empirisk data 

kan undersøges og livsverdensfænomener afdækkes (ibid.). 

Reflective lifeworld research placerer sig som en ren fænomenologisk deskriptiv tilgang, idet 

vigtigheden af at tøjle ens forforståelse understreges. Den metodemæssige udfordring ligger i dette 

forsøg på at tøjle sine førvidenskabelige antagelser for derved samtidig at åbne sig fremad mod en 
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ny forståelse. (Ibid. s. 121, 130). Det er en tilgang, og der er ikke er tale om en stringent metode 

med regler og faste rammer (ibid. s. 25). Metoden skal derimod tilpasses det enkelte fænomen (ibid. 

s. 176-177). I denne undersøgelse søger jeg således at tøjle min førvidenskabelige forståelse af 

afdelingssygeplejersken oplevelse af sin rolle i forbindelse med nedbringelse af tvang. Og jeg søger 

at åbne mig fremadrettet mod en ny forståelse.  

 

7.0 Metode 

Empirisk materiale er indsamlet via et kvalitativt forskningsinterview med en refleksiv dialogisk 

tilgang, beskrevet af Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008).  Med et interview har jeg mulighed 

for at tilvejebringe en detaljeret og intensiv analyse af en forholdsvis begrænset mængde deltageres 

erfaringer og oplevelser af bestemte begivenheder og situationer (Tanggaard og Brinkmann 2015). 

I metodeafsnittet forklares fremgangsmetode ift. dataindsamling, informanter præsenteres, og 

overvejelser vedrørende gennemførsel af interviews og etiske rammer beskrives. Slutteligt forklares 

analysestrategi. 

7.1 Etiske overvejelser. 

Min integritet, som den der foretager undersøgelsen, er ifølge Kvale og Brinkmann afgørende for 

både de etiske overvejelser og beslutninger, som beskrevet i dette afsnit og for selve kvaliteten af 

undersøgelsen, og hvad den videnskabelige viden undersøgelsen måtte frembringe (Kvale og 

Brinkmann 2009 s. 93). 

Specialet er skrevet jf. de krav stilles til studerendes kandidatspecialer (datatilsynet 2012). 

Informanterne er således skriftligt oplyst om mit navn, formålet med projektet, at det er frivilligt at 

deltage, samt at et samtykke til deltagelse til enhver tid kan trækkes tilbage (ibid.). Da opgaven er et 

led i min kandidatuddannelse, og behandlingen af data sker med udtrykkeligt samtykke fra den 

registrerede, er den undtaget fra anmeldelsespligten til datatilsynet. (Datatilsynet 2012b). 

Opgaven er ligeledes undtaget godkendelse hos Den Nationale Videnskabsetiske Komite (DNVK), 

da den ikke indeholder indsamling af biologisk materiale (DNVK 2014). 

Informanternes deltagelse er godkendt af udviklingssygeplejerske eller udviklingschefen på de 

respektive centre. Informanterne har tilkendegivet deres interesse og godkendelse for medvirken via 

mail eller telefon. Foruden brev til informanterne med samtykkeerklæring (Bilag 2) er specialets 

formål gennemgået igen før hvert interview. 
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Gennem hele specialet blev de etiske guidelines for sygeplejeforskning i norden (Northen Nurses 

Federation 2003) fulgt. Informanterne blev oplyst, at interviewene ville blive optaget via diktafon 

og efterfølgende transskriberet. De blev lovet anonymisering og fortrolighed i omgangen med de 

oplysninger, der måtte fremkomme Således at det efterfølgende ikke var muligt at identificere 

deltagerne i undersøgelsen (ibid., datatilsynet 2012, Kvale og Brinkmann s. 79-82). 

Interviewet er foretaget ud fra informantens ønske om tid og sted, således at jeg greb mindst mulig 

ind i deres dagligdag. Gennem hele interviewforløbet blev taget hensyn til mulige etiske 

problemstillinger. Kvale og Brinkmann (2009) opstiller en række punkter der bør overvejes i 

forbindelse med undersøgelsens faser (ibid. s. 79-82).  Under interviewene var jeg således 

opmærksom på interviewsamspillets personlige konsekvenser for interviewpersonerne. Eksempelvis 

stress under interviewet og forandringer i selvopfattelsen. Jeg var opmærksom på, at spørgsmål til 

informanterne ikke fremstod for kritiske og på, at den åbenhed og intimitet der kan kendetegne det 

kvalitative interview kan virke forførende og få informanter til at give oplysninger, de siden 

fortryder (ibid. s. 92). Den personlige nærhed i interviewsituationen kan ifølge Kvale og Brinkmann 

(2009) føre til kvasiterapeutiske relationer, hvorfor jeg under interviewforløbene havde fokus på 

min egen person, den personlige nærhed i forskningsrelationen, og hvor langt jeg kunne tillade mig 

at forfølge oplysninger af personlig karakter. 

 

7.2 Indsamling af data 
Fem psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri blev kontaktet gennem 

udviklingssygeplejersken, eller udviklingschefen. Undersøgelsens formål blev forklaret. Et enkelt 

center meddelte, at afdelingssygeplejerskerne ikke havde tid og ønskede ikke at videreformidle min 

henvendelse. Fire centre viste interesse. Et informationsbrev med samtykkeerklæring (Bilag 2) blev 

videreformidlet til syv afdelingssygeplejersker på intensive lukkede afsnit. Lukkede afsnit blev 

valgt ud fra den betragtning, at det er her afdelingssygeplejersken oftest møder tvang.  Fire 

afdelingssygeplejersker vendte tilbage og ønskede at deltage. En af disse sprang fra grundet anden 

mødeaktivitet og vendte ikke tilbage trods yderligere kontaktforsøg. En afdelingssygeplejerske blev 

kontaktet direkte og gav tilsagn om deltagelse. Her blev udviklingssygeplejersken efterfølgende 

informeret. 

Fire informanter er således benyttet. 
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Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) argumenterer for at antallet af informanter styres af 

fænomenets kompleksitet. Fænomenet i denne undersøgelse kan synes komplekst. Men grundet 

undersøgelsens tidsramme samt omfang, besluttede jeg at stoppe yderligere dataindsamling efter 

fire interviews. Da undersøgelsen fokuserer på afdelingssygeplejerskens konkrete hverdag og 

oplevelser, vurderede jeg desuden, at jeg ved at inddrage et relativt begrænset antal informanter 

kunne behandle data mere dybdegående end ved mere omfattende materiale.  

Disse overvejelser understøttes af Tanggaard og Brinkmann (2015), der forklarer, at antallet af 

informanter altid må bestemmes i forhold til interviewundersøgelsens varighed og rammer. De 

argumenterer endvidere for, at det er mere hensigtsmæssigt at gennemføre få interviews og 

gennemføre analysen af disse på en sober, grundig og teoretisk funderet vis end at gennemføre 

mange interviews og drukne i datamængden, med den konsekvens, at fortolkning af materiale og 

selve analysen bliver usammenhængende (ibid.). I reflective lifeworld research er mængden af data 

netop ikke afgørende, men derimod kvaliteten (Norlyk og Martinsen 2008). 

De fire interviews blev transskriberet verbatimt. Teksten fyldte 111480 anslag, svarende til 46, 4 

normalsider. 

 

7.3 Gennemførslen af Interviews 
I det kvalitative forskningsinterview produceres viden ifølge Kvale og Brinkmann (2009) i et socialt 

samspil mellem interviewer og interviewperson. Foruden teoretisk kundskab om interviewemnet 

skal han beherske praktiske færdigheder, som evnen til at etablere en god relation til informanten, 

evnen til at lytte og anvende pauser undervejs i interviewet. Det kan således betegnes som et 

håndværk, idet interviewets kvalitet afhænger af intervieweren (ibid. s. 99-114). 

 

Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) fremhæver, at forskningsspørgsmålet skal vejlede valget af 

dataindsamlingsmetode (ibid. s. 176-78). Da jeg ønsker at opnå viden, om afdelingssygeplejerskens 

oplevede virkelighed, har jeg fundet et kvalitativt forskningsinterview med en refleksiv dialogisk 

tilgang, som beskrevet af Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008 s. 184-190) velegnet. Her åbnes 

netop mulighed for at få adgang til afdelingssygeplejerskens særlige oplevelser, idet hun kan 

fortælle, om hendes levede erfaring med fænomenet (ibid. s.183-186). 

 

Med denne tilgang er informantens perspektiv prioriteret. Jeg forsøger at guide informantens 

refleksioner i retning af fænomenet og via mine spørgsmål opmuntrer til yderligere refleksion.  
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Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008) forklarer, at denne tilgang fordrer, at spørgsmål og 

kommentarer frembringes via interviewerens spontanitet (ibid. s. 187-189). 

 

Jeg udformede derfor en interviewguide (Bilag 3), men benyttede den vejledende og gik åbent til 

værks. Ud fra bredt formulerede spørgsmål forsøgte jeg at fokusere på specifikke situationer, hvori 

fænomenet indgik (Norlyk og Martinsen 2008). Interviewguiden er blevet udformet på baggrund af 

forskningsspørgsmålet samt eksisterende viden (Kvale og Brinkmann 2009 s. 125-129 ).  Ud fra 

forskningsspørgsmålet er lagt en ramme, omhandlende kravet om nedbringelse af tvang. I 

interviewguiden blev krav derfor et tema. Ud fra litteraturen blev yderligere fire temaer 

identificeret: Arbejdsmiljø, arbejdskultur, konkrete situationer og udvikling. 

 

Informanten bestemte tid og sted for interviewet. Det foregik i alle tilfælde på informantens afsnit. 

Det blev i tre af tilfældene holdt på informantens eget kontor og i et tilfælde i et fællesrum med 

udkig til miljøet. 

 

Indledningsvis blev baggrund og formål forklaret informanten. Det blev igen understreget, at 

informanten blev anonymiseret og samtykke blev indhentet skriftligt. 

I interviewet blev de første minutter brugt på at tale om informantens baggrund i forhold til sin 

stilling som afdelingssygeplejerske. Hvor lang tid hun havde bestridt stillingen, og hvad der fik 

hende til at vælge ledervejen.  Der blev lagt en tidsmæssig ramme på 30 minutter, efterfulgt af en 

afslutning, hvor der blev spurgt om informanten havde yderligere noget, hun syntes kunne være 

vigtigt at tilføje. Her blev også temaerne læst højt for at sikre, at de alle var blevet berørt, og for 

igen at lade informanten reflektere kort over eventuelle tilføjelser. 

 

Ved interviewets afslutning blev forklaret, at informanterne var velkomne til at henvende sig ved 

spørgsmål eller tilføjelser. Informanterne er kort præsenteret i følgende afsnit. 

7.4 Præsentation af informanter  
Da jeg kun benyttede informanter fra lukkede og intensive afsnit, på centre under Region 

Hovedstaden Psykiatri, vurderede jeg, at informanter, på baggrund af deres alder, afdelingens 

størrelse samt anciennitet, eventuelt ville kunne af-anonymiseres af kollegaer og foresatte ved for 
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omfattende beskrivelse af deres personer. Derfor præsenteres informanterne meget kort og 

overfladisk. 

 Informant A 

Kvindelig afdelingssygeplejerske med Ca 10 års erfaring som afdelingssygeplejerske.  

 Informant B 

Kvindelig afdelingssygeplejersken med over 20 års erfaring som afdelingssygeplejerske. 

 Informant C 

Kvindelig afdelingssygeplejerske med ca 9 års erfaring som afdelingssygeplejerske. 

 Informant D 

Kvindelig afdelingssygeplejerske, med lidt over 2 års erfaring som afdelingssygeplejerske. 

 

8.0 Analyse 
For at styrke transparens beskrives først strategien og herunder den praktiske tilgang til og 

behandling af datamaterialet. Dernæst beskrives analysens fund i form af essens og konstituenter, 

slutteligt opsummeres fund, og der ledes frem imod en diskussion. 

8.1 Analysestrategi 
Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) inddeler selve data-analysen i fire faser. Der er ikke tale om 

skematisk procedure, men snarere en cirkulær proces hvor man bevæger sig mellem del og helhed. 

Denne bevægelse har afsæt i den hermeneutiske forskningstradition, men fungere som et alment 

metodologisk princip(Norlyk og Martinsen 2008, Dahlberg, Dahlberg og Nyström s. 236-238). 

 

Første fase indebærer gennemlæsning af teksten gentagne gange. Hvilket jeg gjorde med henblik på 

at tilegne mig en helhedsforståelse af materialet. Denne blev opnået ved, at jeg blev i stand til kort 

at referere indholdet af teksten (Dahlberg, Dahlberg og Nystrøm 2008 s. 238).  Jeg var opmærksom 

på, at tøjle min forforståelse, således at data materialet fremstod uafhængigt af denne. Dette 

muliggjorde, at jeg kunne se et andet meningsindhold i materialet, end hvad jeg var bekendt med i 

kraft af min førvidenskabelige forståelse. 

 

Anden fase. Her opdelte jeg teksten i meningsenheder, for at gøre den håndterbar. Ved en 

omhyggelig gennemlæsning markerede jeg hver gang teksten ændredes. Ved følgende 

gennemlæsning søgte jeg i den enkeltes meningsenhed at fremdrage selve betydningen. Ud fra 

fænomenet stillede jeg følgende spørgsmål til hver enkelt enhed: Hvad siges der? Hvordan siges 
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det? Hvad er delens indhold? og Hvad er betydningen? (ibid. s. 253).  Hver meningsenhed 

formulerede jeg som en kondenseret version og selve betydningen som en abstraktion.  

Et eksempel på beskrivelse af meningsindhold er illustreret i nedenstående tekstboks: 

 

 

 

 

 

 

Jeg tog ikke meningen for givet og lagde mig ikke fast på en bestemt betydning. I stedet 

reflekterede jeg over alternative betydninger og ventede så lang tid som muligt på, at betydningen 

fremstod definitiv. Med denne manøvre tøjlede jeg min foreløbige forforståelse (ibid. s. 241-242). 

Ydermere var jeg opmærksom på, om betydningen relaterede sig til fænomenet. 

Tredje fase. Her  placerede jeg meningsenhederne i grupper, ”Clusters”, og de betydninger der 

synes at relatere til hinanden blev placeret i samme gruppe.  Hensigten var at hjælpe mig til at finde 

et meningsmønster grupperne imellem og se essentielle meninger og strukturer der ekspliciterede 

fænomenet (ibid. s. 244 ). Grupperingerne blev løbende ændret gennem analysefasen, indtil et 

mønster fremstod tydeligt for mig. Jeg søgte at stille mig åben over for forskellige nuancer i 

betydningerne. 

Fjerde fase. I den sidste fase beskrev jeg fænomenets bestanddele, konstituenterne og deres 

indbyrdes relation. Tilsammen udgør dette fænomenets essens (ibid. s. 245). Essensen kan 

beskrives som den mindst invariante struktur af betydning af relevans for fænomenet (ibid. s. 245-

249). Jeg forsøgte at bevæge mig frem og tilbage mellem de enkelte dele i dataen og helheden. Jeg 

tilstræbte en beskrivelse af essensen, der baserede sig på alle data med relation til fænomenet. I den 

forbindelse var jeg opmærksom på, at beskrivelsen af konstituenterne inkluderede alle nuancer i 

fænomenet. I min beskrivelse af fænomenet, fokuserede jeg på mit sprog, og hvorledes essensen 

blev formuleret. Essensen skal fremstå så abstrakt, at det stemmer overens med fænomenet (ibid. s 

254-255, Norlyk og Martinsen 2008).  Et for højt abstraktionsniveau vil potentielt kunne afspejle 

alle fænomener, og med et for lavt kan fænomenet fremstå som en banalitet (Norlyk og Martinsen 

2008). 

Del af interview ”…Vi har en selvskadende pige for eksempel, som søger at blive fikseret. 

Og vi gør et kæmpe stykke arbejde for at holde hende uden af det bælte…” 

 

Indhold: Nogle Patienter ønsker at blive udsat for tvang. Det kræver en personaleindsats at 

modsætte sig  dette. 

 

Betydning. Krav om nedbringelse af tvang vejer tungere end patientens ønsker. Personalet 

arbejder imod patientens ønske om fiksering for at nedbringe tvangen.  
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8.2 Essens 

Gennem analysen identificeredes fire konstituenter, der tilsammen dannede fænomenets essens: 

Tvang er bæltefiksering. 

Opfyldelse af krav og mål. 

At være tæt på tvangen. 

At  ændre arbejdskulturen. 

Afdelingssygeplejerskerne oplever, at de grundet udefrakommende prioriteringer tvinges til at 

fokusere på enkeltheder i forbindelse med nedbringelse af tvang. Deres rolle rettes således imod 

nedbringelse af bæltefikseringer som et succeskriterium. Det er en oplevelse af et manglende 

helhedsbillede, som potentielt øger risikoen for øget brug af andre typer tvang. 

Afdelingssygeplejersken oplevede derfor at lede sit personale til at forebygge eventuelle 

bæltefikseringer tidligt. Det kunne være med brug af akutberoligende medicins behandling. Også i 

form af tvang. 

De oplevede at være ansvarlige for at opfylde en række krav og mål, der i dagligdagen indvirker på 

mulighederne for at nedbringe tvang. Disse krav og mål, kunne opfattes som både rimelige og 

urimelige og som tilfældige og virkelighedsfjerne. De kunne give utilfredshed hos 

personalegruppen, såvel som hos afdelingssygeplejersken. Således blev det at overholde hospitalets 

økonomiske drift, oplevet som et krav, der indvirkede på afdelingssygeplejerskens 

handlemuligheder ift. til antal personale og til kompetenceudviklingen; faktorer af betydning for 

nedbringelse af tvang. 

Det blev oplevet som nødvendigt at være tæt på tvangen. Afdelingssygeplejersken oplevede således 

et behov i hendes personalegruppe for, at hun gik forrest i forbindelse med bæltefikseringer, når det 

var muligt. Dette var for at skabe overblik i situationen og tryghed. Endelig blev det oplevet som 

nødvendigt for at bevæge sig mod en nedbringelse af tvang løbende at ændre arbejdskulturen og 

vurdere personalet. Fokus søges flyttet i retning af patientperspektivet, og de oplevede at måtte 

ændre utilsigtede arbejdsgange såvel som uhensigtsmæssige holdninger i hos enkeltpersoner og 

grupper blandt personalet. 

8.3 Konstituenter 

I det følgende beskrives indledningsvis indholdet i hver af de enkelte konstituenter overordnet. 

Indholdet nuanceres dernæst og illustreres ved citater fra det indsamlede tekstmateriale. Denne 

beskrivelse danner derved fænomenets essens. 
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8.3.1 Tvang er bæltefiksering 

Denne konstituent viste sig gennem informanternes beskrivelse af, at deres rolle i forbindelse med 

nedbringelse af tvang primært var at forholde sig til bæltefikseringer. Grundet krav fra ledelse og 

politisk fokus fra Region Hovedstaden var fokus på bæltefikseringer frem for tvang generelt. 

Informanterne oplevede hvordan deres rolle var underlagt disse krav og dette fokus. 

 

Ved spørgsmål omhandlende nedbringelse af tvang på informanternes afsnit, blev svarene drejet 

hen i mod, og tvang eksemplificeret ved, bæltefiksering. Dette medmindre der konkret blev spurgt 

ind til typer af tvang eller konsekvenser ved dette fokus: ”Vi siger vi skal arbejde med nedbringelse 

af tvang. Men fokus, hovedfokus, er på bæltefikseringer.”(Informant B). Også på et afsnit hvor 

bæltefiksering forekom meget sjældent, blev dette alligevel inddraget, når det skulle forklares 

hvilken typer af tvang, informanten oplevede i hverdagen: ”…generelt har vi ikke meget tvang. 

Bæltefiksering er det vi har mindst af.” (Informant D) Nedbringelse af tvang kunne ikke italesættes 

uden at inddrage bæltefiksering. 

 

Informanterne oplevede at det fokus der var på nedbringelse af bæltefiksering potentielt kunne have 

negative konsekvenser for patienterne. 

”…det er jo fordi der er stillet et krav om, fra regionens side. Det er det vi har fokus på 

at nedbringe, men virkeligheden er jo, at hvis vi skal nedbringe det ene, er der noget 

andet der stiger, tænker jeg - i form af akutberoligende… Men det er jo så en anden type 

tvang, som vi så ikke har fokus på. Så vi soler os i nedbringelse af bælter.” (Informant C) 

 

Herved gav informanten udtryk for en bekymring, om de eventuelle konsekvenser. I formuleringen 

ligger endvidere en forklaring om akutberoligende medicin, som eventuelt forebyggende ift. at 

hindre, at det kom så vidt som til bæltefiksering, hvad der videre blev underbygget: ”… Altså, vi 

har nogle kurver jo, fra de foregående år. Og jeg må sige, at det år hvor vi havde færrest 

fikseringer, der havde vi også flest akutberoligende.”(Informant C). I hverdagen betød det således, 

at de som plejeansvarlige måtte forholde sig til, hvorledes deres personale mødte patienten. 

Informanten fandt det hensigtsmæssigt, at hendes plejepersonale søgte at motivere patienten til 

beroligende medicin som forebyggende instans tidligt i forløbet: ”… kunsten er jo at komme 

igennem med noget af det her beroligende til patienten.”(Informant C). Informantens rolle, ift.  

nedbringelse af tvang blev således at sørge for, at hendes personale varetog denne forebyggende 

indsats. Eventuelt indeholdende tvangsforanstaltninger, for at undgå anden tvang. 
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En informant udtrykte frustration ved, at antallet af bæltefikseringer var stigende. Hun oplevede, at 

årsagen var, at enkelte patienter og diagnoser fyldte meget i statistikken. Specielt fire personer med 

personlighedsforstyrrelser, der ikke kunne rummes i åbent regi, påvirkede statistikken: ”…Nu har 

jeg så bedt om at få dem trukket ud på CPR nummer. Og det har vi så fået ik? Og det viser sig at 

det så er på fire CPR numre vi har brugt rigtigt meget tvang…” (Informant A) Informanterne 

opfattede ikke et måltal for nedbringelse af bæltefikseringer som egentligt retvisende. Enkelte 

patienter forsøgte ligefrem at blive fikseret. En informant hvordan en selvskadende patient ligefrem 

søgte en form for udfrielse igennem bæltefiksering. Personalets funktion blev at holde hende ude af 

bæltet: ”… vores tal er steget markant, efter at vi har fået hende … hun trækker rigtigt stort i den 

statistik.” (informant C) 

Fokus på nedbringelse af bæltefiksering blev således problematiseret i relation til patienten.  

Betydningen af det fokus der var på en nedbringelse af bæltefiksering, blev tydeliggjort af en 

informant, der erfarede sin rolle således: ”Det er at jeg, som afdelingsleder, er ansvarlig for at vi 

når de mål vi har sat. Og her er målet jo så minimering af tvang, eller minimering af 

bæltefikseringer med 20% årligt…”(informant B) 

Med denne formulering, blev gjort klart, at fokus på nedbringelse af tvang, blev oplevet ud fra 

måltal og krav region og hospitalsledelse.  

 

Gennem denne konstituent afdækkes således en oplevelse af et ensidigt fokus på nedbringelse af 

bæltefikseringer. Men også et manglende fokus på andre typer tvang, og en manglende 

helhedsforståelse. At skulle nedbringe bæltefikseringer påvirkes af såvel de diagnoser, der 

behandles på det respektive lukkede afsnit, samt hvor udtalt symptomerne hos den enkelte patient 

fremstår. Behovet og informanternes rolle afhænger således i høj grad af den enkelte patient. 

Målene sættes blandt andet af informanternes ledelse, hvilket leder hen imod og beskrives ved 

næste konstituent. 

8.3.2 At opfylde krav og mål  

Denne konstituent er fremkommet gennem informanternes erfaring af, at hospital og region stillede 

en række krav og mål, som informanterne bar et ansvar for blev opfyldt. Krav om nedbringelse af 

tvang blev opfattet positivt om end vanskeligt at forstå.  Informanterne oplevede således hvordan 

tvangsforanstaltninger og deres rolle ift. blev påvirket af såvel hospitalets økonomiske drift samt de 

mange forskellige krav og mål. Målsætning og krav influerede på informanternes hverdag, hvor de 

oplevede, at deres rolle blev at navigere efter mange parametre, der ikke altid indvirkede positivt på 
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hinanden. Visse krav og målsætninger kunne opleves som virkelighedsfjerne og urimelige, og 

fremsat af personer, der ikke altid havde indblik i de reelle forhold. Informanterne kunne således 

opleve sig som sat mellem disse krav og målsætninger - og virkeligheden. 

At der stilledes krav til nedbringelse af tvang blev oplevet som naturligt og fornuftig af 

informanterne. En informant tog udgangspunkt i patientperspektivet og behandlingen: ”…tvang og 

bæltefikseringer, er ikke noget der er befordrende for en patientbehandling…” (informant D). En 

informant følte at hun stod med kravene alene, med en personalegruppe der manglede en del 

kompetencer: ”Jeg synes egentlig at kravene er okay. Jeg synes det er en stor opgave at løfte… 

Fordi man nogen gange står alene med det, som afdelingssygeplejerske på afsnittene.” (Informant 

A). 

Selve måltallene, som nedbringelse af bæltefiksering med 20 procent oplevedes som tal, der var sat 

mere eller mindre tilfældigt: ”…man sidder jo også nogle gange, og tænker ”hvor kommer 20 

procent fra. Altså hvorfor er det ikke? Hvor kommer det tal fra?” (Informant B). Informanten 

erfarede, at hverken hendes ledelse eller hun selv kunne redegøre for årsagen. I hendes dagligdag, 

viste det manglende argument for netop dette tal sig. Hun beskrev således, at selv om de på hendes 

afsnit havde opfyldt dette mål, var det ikke rigtigt et fokus for hende: ”…det er ikke de der 20 

procent vi hænger os i, men faktisk mere hvad skete der.” (informant B). 

Rollen for informanterne i forbindelse med nedbringelse af tvang var i stedet refleksion og 

inddragelse af personalegruppen. 

 

Målene blev lagt ned oppefra.  Det blev beskrevet, hvorledes informanterne kunne opleve deres 

arbejdssted som meget topstyret.  En informant oplevede, at ledelsen søgte at inddrage hende i 

grupper og tiltag uden, hun følte, at hun havde tiden til det, da hun også skulle overholde mål og 

krav. Adspurgt til krav på afsnittet beskrev hun:  ”…det er jo rigtigt meget, du ved, New Public 

Management. Og alt det der ting, der køre derude. Man bliver målt og vejet på 27 parametre.” 

(Informant C). Med dette blev tydeliggjort, at der i informantens hverdag blev oplevet tydelige 

styringsmekanismer rettet mod drift og mål. Et krav fra ledelsens side var, at de forskellige mål blev 

drøftet i personalegruppen. Dette spillede ind på medarbejdernes motivation, og arbejdsglæde 

”…der er også en forventning om herude, at  vi holder møder, og jeg kan se personalet. Jeg kan se 

hvordan lyset slukker i deres øjne, når jeg siger, nå venner, – nu har vi målstyringsmøde…” 

(informant C). De mange mål indbefattede, foruden nedbringelse af tvang, også personalets 

dokumentation som informanten således måtte kontrollere. Med disse krav gik en mængde tid fra 
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både de plejemæssige opgaver og også fra fokus på nedbringelse af tvang. Informanterne erfarede 

således, at de i hverdagen måtte prioriterer en række mål og krav, og de indtog derfor en 

koordinerende rolle. De mange krav, kunne opleves som støj ift. fokus på nedbringelse af tvang, 

hvad  en informant belyste således: ”…jeg synes også at der er for mange krav jo. Altså ikke i 

forhold til det med at nedbringe tvang  – lad os da hellere bruge tiden på det…”(Informant C). 

Af de mange krav, oplevede Informanterne, at økonomiske rammer og krav var en væsentlig faktor 

i forbindelse med nedbringelse af tvang: ”…stop for brug af vikar, og udbetaling af overarbejde. 

Ehm. Det er jo en ting der er pålagt os oppefra…”(Informant D). Denne formulering henviste til 

den økonomiske drift, og informanten beskrev videre konsekvenserne ved den mangelfulde 

normering: ”…når vi skal deeskalere tingene og være rigtig gode til det, så kræver det også, vi kan 

være omkring patienten intensivt, og det kræver også at der er nogen til det…” (Informant D). 

 De økonomiske krav kunne vække bekymring i hverdagen.”… hvis man så ikke føler, man er 

mennesker nok til at være tilgængelig, ehm, så kan man da godt være bekymret for, om man kunne 

komme ud for en eller anden form for magtanvendelse…” (Informant A) Med dette citat forklarede 

informanten, at hun så en risiko ved de økonomiske krav, som potentielt kunne medfører 

magtanvendelse, og dermed tvang. Informantens egen oplevelse af kravene beskrev hun ift. både sig 

selv, og sit personale: ”…i bund og grund så synes man jo nogle gange, at de krav man bliver 

stillet, er pisse urimelige!” (Informant A). Informanterne følte sig sat mellem deres ledelse og 

personale. En informant, udtrykte det således:”…man er jo den berømte lus mellem to negle Ik? 

Man har krav fra ledelsen, man har ønsker fra sine medarbejdere…”(informant C). 

De mange krav blev af en informant oplevet bundet i en manglende forståelse for praksis. Dette 

blev begrundet med afstanden mellem de ledere, der stiller kravene og praksis: ”...dem kan man 

godt en gang imellem have en antagelse, eller en oplevelse af, at de ikke helt ved hvordan 

virkeligheden er…” (Informant A). Dette placerede informanterne i et mellemniveau, hvor deres 

rolle blev at lede deres personale ud fra krav og prioriteringer, de selv kunne finde 

uhensigtsmæssige, men alligevel måtte rette ind efter. 

At stå mellem personalet og egen ledelse blev således oplevet som et nøglepunkt ift. informanternes 

rolle, i forbindelse med tvangsforanstaltninger. Ligeledes blev relationen, mellem informanterne og 

deres personale, oplevet som essentiel også i forbindelse med konkrete tvangssituationer. Hvad der 

belyses gennem den følgende konstituent. 



36 

 

8.3.3 At være tæt på tvangen 

Denne konstituent omhandler informanternes oplevelse af et behov for, at de selv indtog en aktiv 

funktion i forbindelse med konkrete tvangssituationer. Enten som direkte involveret eller som 

observatør. Behovet bundede i informanternes opfattelse af manglende overblik og kompetencer fra 

personalets side. Desuden var det set som vigtigt, at skabe tryghed, og gå forrest som leder. 

Informanterne oplevede deres rolle i situationerne som forskellig, men fælles var beskrivelsen af 

vigtigheden af deres involvering. 

Det var vigtigt for informanterne at betone deres aktive rolle i forbindelse med 

tvangsforanstaltninger. En informant udtrykte sin rolle i forbindelse med en tvangsforanstaltning 

således: ”…så er jeg med ligesom de andre… Så kan det god være det er mig der, skal gi medicin. 

Eller jeg styrer situationen. Det er lidt forskelligt hvad der lige er behov for.”(Informant C). 

Informanten lagde således vægt på, at hun deltog aktivt og på lige fod med personalet. En anden 

forklarede, at hendes aktive rolle var i forhold til behovet: ”Her, der fordeler vi også roller efter, 

altså, hvem der har relationen til patienten. Hvor man står i situationen, ja, så det er ikke givende, 

at jeg har den ene eller anden rolle.” (informant D). Hun betonede således, at det var patientens 

behov, der definerede hendes rolle. Patientperspektivet var ligeledes vigtigt for en anden informant, 

der oplevede, at hendes involvering i selve situationen var med til at hjælpe patienten: ”Det der med 

at folk ved, hvad de skal. Det giver altså en anden ro. Også i forhold til patienten…” (Informant A). 

Personalets viden og håndtering, samt at hun deltog for at sætte struktur på situationen, blev oplevet 

som hjælp til patienten. 

Der kunne ses en forskel i den rolle, der blev indtaget i situationen. To informanter oplevede, at de 

indtog en ledende funktion, når de deltog aktivt. Én deltog som observatør, når det var muligt: 

”…altså jeg vil sige, jeg har… Personale der har svært ved at tage lederrollen. Og det er der jeg 

ser det går galt. Så når jeg er her, er jeg altid med på sidelinjen. Hvis det er muligt…”(Informant 

A). Hun oplevede at personalet tøvede og var usikre på deres rolle og var derfor klar til at deltage, 

hvis behovet var der. Informanten oplevede endvidere, at personalet forventede, at hun gik forrest, 

når hun deltog aktivt.”… hvis det ikke er muligt, så er jeg med. Så er jeg den der ligger bæltet eller 

den der styrer situationen. Og det er jeg, fordi jeg oplever faktisk, personalet oplever det som 

tryghed…” (Informant A). At personalet var rustet og trygt var således afgørende for informanten, 

og hun deltog altid, når hun var på arbejde. 
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Hvis en situation var ved at eskalere, oplevede en informant, at det var overblikket, der måtte være 

udgangspunktet for rollefordelingen:   ”…det træner vi jo meget. at den der bare lige har det 

mindste overblik, over, hvad det er der sker her, bare skal sige ”Jeg er leder – ti stille!” og så få 

fordelt opgaverne ik.”(informant B). Forberedelserne blev således anset som et væsentligt element.  

Desuden var informantens egen lederfunktion ikke ensbetydende med, at hun selv indtog 

lederrollen. Dog beskrev informanten videre: ”Når jeg er her. Jeg vil oftest være. Men det er ikke 

altid, men jeg kan oftest være lederen…”(Informant B). Hendes funktion på afsnittet kunne således 

også indvirke på hendes rolle i den konkrete situation. 

Der ses således en forskel i tilgang til den konkrete tvangsforanstaltning informanterne imellem. 

Denne tilgang bygger på kompetencer hos medarbejderne, medarbejdernes opfattelse af 

informanterne og på den arbejdskultur og det patientsyn der er fremherskende på de respektive 

afsnit. Arbejdskulturens betydning behandles videre i næste konstituent, der netop drejer sig om 

medarbejdernes patientperspektiv og tilgang til regler og tvang. 

8.3.4 At ændre arbejdskulturen 

Denne konstituent opstod på baggrund af, at informanterne fandt det nødvendigt at ændre på 

arbejdskulturen for at muliggøre nedbringelse af tvang. Informanterne oplevede samtidig, at disse 

forandringer var en aldrig afsluttet kontinuerlig proces, samt at behovet for forandringen viste sig i 

større eller mindre grad i hverdagen. Informanterne ønskede et patientperspektiv, men oplevede at 

personalet i mange tilfælde satte patientens dagsorden. Som en forudsætning for nedbringelse af 

tvang oplevede informanterne således at måtte arbejde med personalets holdninger og påvirke disse. 

En informant beskrev, hvordan personalet grundet usikkerhed kunne søge at opretholde eller 

argumentere for tvang med belæg i patientsikkerhed. Informanten oplevede, hvordan enkelte 

patienter i særlig grad kunne gøre personalet utrygt. Dette kunne afstedkomme utilfredshed med 

hende som leder: 

”…vi fik ham fjernet og skærmet, og halvdelen er bagefter  meget vrede over, at han ikke blev 

bæltefikseret, hvor jeg jo siger: Jamen prøv at høre - hvad skal vi bæltefiksere ham for? Vi 

klarede jo situationen, han er faldet ned. Vi har styr på det, han har styr på det…”(Informant 

B). 

Informanten erfarede, at hun var nødt til at benytte sin autoritet og være perspektiverende og 

rationel. Hun tænkte mindstemiddelsprincip og lovgivning i situationen, mens personalet agerede 

med følelser og ikke kunne se ud fra hverken et lovgivningsmæssigt eller patientmæssigt 

perspektiv. 
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Personalet kunne inddrage et argument om sikkerhed, når de forsvarede deres ståsted: ”Der er 

mange forskellige holdninger i spil, og der er mange der slår meget på sikkerhed…” (Informant C). 

Andre oplevedes mere forstående og patientinddragende: ”…og andre de er sådan lidt: ”jamen 

prøv og høre, hvis vi er lidt mere rummelige, så plejer vi jo at finde ud af tingene” og som har en 

adfærd som egentlig virker mere deeskalerende…”(informant C). Informanten oplevede videre, at 

personalet selv var klar over deres forskellige tilgange, de delte sig op i, hvad de kaldte strammere 

og slappere.  

Informanterne beskrev således, hvordan medlemmerne i personalegruppen indvirkede på 

arbejdskulturen enten positivt eller negativt. De oplevede, hvordan der var niveauforskel rent fagligt 

i personalegruppernes tilgang til patienterne: ”…og det skal være så firkantet. Og de andre er sådan 

lidt. Jamen prøv at høre, hvis vi er lidt mere rummelige, så finder vi ud af tingene…”(Informant C). 

Den gruppe der stod for en rummelig tilgang havde en adfærd, der blev opfattet som deeskalerende 

og patientorienteret. Informanten ønskede, at denne rolle var fremherskende og via refleksion og 

sparring, søgte hun at højne fagligheden og bibringe personalet kompetencer og handlemuligheder i 

den retning. 

En informant beskrev, hvordan afsnittet tidligere havde haft regler for patienterne ift. mad og 

kaffetider og forklarede: ”Det er lang tid siden jeg har lavet et opgør med det...” (Informant B). 

Personalet havde tidligere holdt på, at reglerne blev overholdt, og informanten havde set det 

nødvendigt med et opgør med regler generelt: 

”Jeg  vil heller ikke have husregler! Jeg vil kun have en husorden. En regel, det er noget man 

skal overholde. En forordning det er en henstilling, og så forholder vi os fornuftigt til det. Ud 

fra hvad der passer til den enkelte.” (Informant B). 

Informanterne fandt det nødvendigt at arbejde med ændring af arbejdskulturen løbende. I 

forbindelse med bæltefikseringer erfarede en informant, hvordan der manglede struktur. Da hun 

startede på sit afsnit, var kulturen, at man ringede efter folk, når en situation opstod, men der blev 

ikke aftalt, hvilken rolle de forskellige deltagere havde.
5
 Informant A beskrev følgende: ”Men så 

stod resten jo bare ude på gangen eller gik med ind på stuen, uden egentlig, at man havde aftalt: 

Jeg tager en arm, hvis det bliver nødvendigt, eller jeg tager et ben, eller jeg tager bæltet.” 

Informanten forklarede hvordan det, på trods af at hun havde været ansat på stedet i flere år, og på 

pågældende afsnit næsten et år, stadig var svært at opretholde ændringer og justere måden, hvorpå 

                                                 
5
 Ved en potentiel bæltefiksering, er aftales det som regel, hvis muligt, nøje hvem der tager kontakt til patienten, hvem 

der lægger bæltet i sengen, hvem der henter evt. medicin, hvem der leder etc. 
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medarbejderne agerede. Dette betød konkret, at informanten så sig nødsaget til at deltage i 

bæltefikseringer, hvis hun var på arbejde: ”Så når jeg er her, er jeg altid med...” (Informant A). 

Det blev erfaret, at det gennem et øget fokus og ændring i tilgangen til patienten var muligt at 

nedbringe tvangen. En informant beskrev, hvordan den måde hvorpå, man italesatte såvel patienten, 

som handlinger i relation til patienten var blevet ændret, som følgende citat illustrerer:  

 Mange kalder det kriseplaner Vi kalder det samarbejdsaftaler med patienten […]nogle 

kalder det også angst og aggresionsplaner. Når vi har kaldt det er samarbejdsaftale, er det 

fordi, det er en aftale, man indgår med patienten, når de kommer her…”(informant D). 

Med denne manøvre benyttede informanten også sproget som led i en kulturforandring: ”… 

retorisk, og sådan lidt recovery mindet…”  (Informant D). En kulturforandring som oplevedes som 

vanskelig, og langvarig. Også aktiviteter til patienten og imødekommende fysiske rammer med stor 

synlighed af personale blev inddraget i bestræbelserne. Informanten oplevede, at hvis ikke en 

egentlig kulturændring fandt sted var: ”… Alle de redskaber man nu kunne have fuldstændig 

ligegyldige!” (informant D). 

Det var vigtigt at implementere en ny identitet til afdelingen, hvor man lagde de 

uhensigtsmæssigheder, der måtte være bag sig. Dette gennem et tæt samarbejde med personalet og 

en klar målsætning om at have et højt service niveau, med patienten i centrum, og være et 

anerkendende arbejdsmiljø. Informantens rolle blev at implementere en kultur, hvor man fik taget 

fat i de problemer, der var med det samme. Hun oplevede, at der før havde været en kultur, hvor 

man ikke fik talt med hinanden om de uhensigtsmæssigheder, man oplevede. Også ved kollegaer og 

deres optræden. Informanten beskriver sin rolle i den forbindelse således: ”Så har der 

ledelsesmæssigt været, rigtigt meget nødvendigt, at jeg hele tiden har været med til at bakke op 

omkring de her ting[…] Sammen med med medarbejderne…” (Informant D) 

 Enkelte i personalegruppen ønskede eller magtede ikke at deltage i de ændringer, der blev 

gennemført, hvilket gjorde udskiftning blandt personalet nødvendigt. Patientens behov nu blev sat i 

centrum og inddraget. Informanten erfarede, at der skete en ændring. Gennem en løbende proces 

med refleksioner og sparring indbyrdes i personalegruppen, blev der tage ejerskab til den praksis, 

der blev implementeret, og personalet fandt mening i denne. 

8.4 Opsummering af fund 
Ovenstående analyse havde til formål at belyse fænomenet: Hvorledes oplever og erfarer 

afdelingssygeplejersken sin egen rolle, i forbindelse med nedbringelse af tvang på et psykiatrisk 
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afsnit? Forståelse af dette fænomen blev således, gennem analysen, søgt uddybet og nuanceret. I 

analysen blev det fremdraget, at fire konstituenter tilsammen dannede en essentiel meningsstruktur - 

fænomenets essens.   

 

Gennem konstituenten tvang er bæltefiksering fremkom det, hvordan afdelingssygeplejerskerne 

erfarede, at deres rolle relaterede sig til nedbringelse af bæltefikseringer frem for nedbringelse af 

tvang overordnet. De frembød bekymring for dette fokus i og med, at de oplevede en øget risiko for 

brug af andre typer tvang. Det blev set som nødvendigt at lede personalet ud fra dette fokus.  

Konstituenten: opfyldelse af krav og mål omhandlede de krav og mål, der udgik fra Region 

Hovedstaden og fra informanternes foresatte. Krav om nedbringelse af tvang blev oplevet positivt, 

men målsætningen i forbindelse med nedbringelse af tvang blev oplevet som tilfældig. Nogle krav 

ift. normering og økonomi blev oplevet som virkelighedsfjerne og som en faktor, der kunne 

medføre øget magtanvendelse.  

Via konstituenten: at være tæt på tvangen, beskrev informanterne deres oplevelse af behovet for at 

deltage aktivt i visse tvangssituationer. Både på lige fod med deres personale, men i særdeleshed 

som ledende karakter. Denne nødvendighed kunne udspringe af normeringsproblematikker, 

personalets manglende kompetence, personalets tryghed eller informanternes behov for at observere 

og evaluere personalet. 

Den sidste konstituent: at ændre arbejdskulturen, drejede sig om personalets holdninger samt 

arbejdsgangen. Det blev oplevet som en nødvendighed løbende at ændre disse for at muliggøre 

nedbringelsen af tvang. Særligt var fokus hos informanterne på inddragelse af patientperspektivet. 

 

Afdelingssygeplejerskens rolle blev således formet af såvel interne som eksterne faktorer.  

Centralt i analysens fund står de relationelle faktorer, den foranderlighed og omskiftelighed 

hvormed afdelingssygeplejersken oplever sin rolle i forbindelse med nedbringelse af tvang. 

Og hvorfra også meningskonstituenterne udspringer og er indbyrdes relaterede. 

 

9.0 Diskussion 
I diskussionsafsnittet rettes indledningsvis fokus mod, hvorledes fund i nærværende undersøgelse 

adskiller sig eller understøttes af eksisterende litteratur. Fund sammenholdes derfor med relevante 

resultater, identificeret gennem den systematiske informationssøgning. 
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Dernæst diskuteres analysens fund, med inddragelse af relevant teori. Analysen pegede på: krav og 

mål, at lede tæt på praksis, samt kulturens betydning som emner, der er centrale for en diskussion. 

 

Ved krav og mål er teoretisk afsæt professor i komparativ økonomi, Ove K Pedersen (2011), som i 

sin samfundsanalyse ”Konkurencestaten” bl.a. behandler, de forhold der gør sig gældende for de 

krav, samfund og organisation stiller til den offentligt ansatte medarbejder. 

At lede tæt på praksis diskuteres med afsæt i ledelses og sygeplejeteoretikerne Lisbeth Uhrenfeldt 

(2011) og Erik Elgaard Sørensens (2011) beskrivelser af sygeplejemæssige ledelse og 

sygeplejefaglige udfordring i klinikken. 

I kulturens betydning tages udgangspunkt i organisationsteoretiker og professor, Edgar H. Schein 

(Schein 1994), som siden 1980erne har beskæftiget sig med kulturens betydning for organisation og 

ledelse.  

Løbende inddrages yderligere relevant teori og suppleres med litteratur fremfundet i den 

systematiske og indledende litteratursøgning. 

Afsnittet afsluttes med en redegørelse for mine metodekritiske refleksioner. 

9.1 Fund sammenholdt med eksisterende litteratur 
Ved konstituenten: Tvang er bæltefiksering, blev belyst, hvorledes informanterne oplevede, det 

fokus der var på nedbringelse af tvang, primært omhandlede nedbringelse af bæltefikseringer. 

Moyan og Cullingham (2011) forklarer, hvordan bæltefikseringer møder international bevågenhed, 

og at der på baggrund af etiske standarter i bl.a. USA, Australien og flere europæiske lande således 

sigtes mod at gå helt væk fra denne brug. I nærværende analyse betones personales fokus på 

sikkerhed i forbindelse med denne form for tvang. Moylan og Cullingham (2011) inddrager 

ligeledes et sikkerhedsaspekt. Der refereres i studiet til en bred vifte af internationale studier, der 

understreger, at vold mod personalet på et psykiatrisk afsnit er et globalt problem. Det ses desuden, 

hvordan denne vold er stigende, i takt med at antallet af bæltefikseringer falder. Denne konklusion 

underbygger personalets bekymring, men der fremlægges evidens for, at dette korrelerer med bl.a. 

plejepersonalets handlekompetencer. Personalemæssige kompetencer er et element, der ligeledes er 

gennemgående blandt informanternes oplevelse i nærværende analyse. Også Papadopoulus et al 

(2012) inddrager plejepersonalets handlekompetencer i deres studie. Det konkluderes heri, at 

personalets faglighed og personlighed influerer på konfliktniveauet.   
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Bonner & Mclaugling (2014) beskæftiger sig med afdelingssygeplejerskens opgaver på et 

psykiatrisk afsnit. Der beskrives en spænding mellem de administrative opgaver, hun er pålagt og 

muligheden for at spille en rolle i det praktiske. I studiet ytrede deltagerne bekymring for, at det 

arbejde, de blev pålagt, kunne influere negativt på muligheden for at drive deres afsnit.  Studiet kan 

relateres til konstituenten: Opfyldelse af mål og krav, hvori der ligeledes betones en oplevelse af, at 

de opgaver og mål informanterne skal forholde sig til influerer på driften af afsnittet. I analysen 

beskrives endvidere informanternes oplevelse af, at normeringskrav kan influere negativt på antallet 

af tvangssituationer. Dette fund understøttes af Lewin et al. (2011), der i en evaluering af kvaliteten 

på et psykiatrisk afsnit konkluderer, at der er korrelation mellem patientens velbefindende, 

konflikter og belægningsprocent samt normering.   

 

Informanterne beskrev deres oplevelse af behovet for at deltage aktivt i visse tvangssituationer 

gennem konstituenten: at være tæt på tvangen. Dette kunne foranlediges af personalets manglende 

kompetencer, men også en følelse af at måtte skabe overblik og gå forrest i situationen, for at skabe 

tryghed hos personalet. Dette bakkes op af Kelloway et al. (2012), der netop beskriver, hvorledes 

lederen bør være nærværende, udvise beslutsomhed og regelsætte. Det influerer positivt på 

personalets velbefindende, når lederen ikke kontrollerer, men går forrest, udstikker en retning og 

viser hvordan tingene skal gribes an (ibid.). Papadopoulus (2012) betoner, vigtigheden af en 

proaktiv afdelingssygeplejerske, og hvordan denne understøttet af et velsamarbejdende team, af 

plejepersonale er i stand til at skabe et afsnit, der muliggør nedbringelse af tvang.   

 

I konstituenten: At ændre arbejdskulturen, beskriver informanterne en oplevelse af, at arbejdsgange, 

samt personalets holdninger nødvendigvis må ændres. At ændre i arbejdskulturen bliver inddraget 

som væsentlige faktorer i flere studier. Papadopoulus (2012) forklarer, hvorledes et afsnit med en 

effektiv kultur, indeholdende fornuftige rutiner, indvirker positivt på tvangen på et afsnit. Flere 

informanter beskrev i analysen, hvordan de ikke ønskede faste regler og rammer. Dette modsiges af 

Papadopoulus (2012), der forklarer, hvordan gode rutiner netop indeholder fast struktur og 

konsekvente regler. Der understreges dog, at regler må være formuleret positivt, og en fast struktur 

må gælde for personalet også (ibid.).  Gennem konstituenten betonedes plejepersonalets syn på 

nødvendigheden af de foretagende tvangsforanstaltninger og de divergerende opfattelser, der kan 

ligge i relation til tvang i en personalegruppe. Dette beskrives ligeledes af Larsen og Therkelsen 
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(2014). I deres studie omhandlende personalets oplevelse af tvang forklarer de således, hvordan 

personalegruppen kan deles i de, der ønsker en lempelig tilgang til regler og struktur, og de der 

finder det nødvendigt opretholde en vis rigiditet (ibid.). I relation til kulturændring problematiseres 

Larsen og Therkelsen (2014), hvorledes personalet føler, at de arbejder i et system, det er umuligt at 

ændre, men faktisk ønsker at ændre deres arbejdsbetingelser. På trods af at tvang blev oplevet som 

en nødvendighed, blev det forbundet med skyld og dårlig samvittighed (ibid.).  

Landerweer et al. (2010) forklarer, at en ændring af arbejdskultur skabes på baggrund af 

plejepersonalets moralske tilgang. Det beskrives hvordan, at der med ændring af arbejdskulturen 

blev lempet en række regler, og at nogle blev helt droppet. En venlig tilgang samt tillid til patienten 

fremhæves (ibid.). Vigtigheden af disse forhold beskrives ligeledes af informanterne i nærværende 

analyse. Landerweer et al. (2010) bakker således yderligere op om analysens fund. 

 

Nuancer, i ift. til syn på regler og rammer, kan eventuelt forklares ved, at syn og opfattelse kan være 

influeret af nationale kulturelle arbejdsforskelle såvel som eventuel moralsk opfattelse. Generelt kan 

udledes, at nærværende undersøgelses fund understøttes og bakkes op af den litteratur, der er 

fremfundet via den systematiske informationssøgning. 

9.2 Krav og mål 
Det fremgår af konstituenterne: Tvang er bæltefiksering og opfyldelse af krav og mål, hvordan 

afdelingssygeplejersken oplever, at nedbringelse af tvang er lig en række målsætninger om 

nedbringelse af bæltefikseringer. Desuden oplever hun, at der i hverdagen skal opfyldes en række 

andre krav både plejemæssige og økonomiske. Målsætningen og de forskellige krav er ofte ikke i 

overensstemmelse med, hvad såvel afdelingssygeplejersken som hendes personale synes er optimalt 

og/eller rimeligt. Kravene og målene har afsæt ved såvel hospitalets ledelse som fra politisk side. 

De fokuserer ikke på afdelingssygeplejerskens strategier, ledelsesmæssige kvaliteter eller god pleje, 

men på tvang som et tal.  

Disse forhold kan relateres til, og bakkes op af, professor i komparativ økonomi, Ove K. Pedersens 

(Pedersen 2011) samfundsanalyse fra 2011, ”Konkurrencestaten”. I denne forklarer han, hvorledes 

den enkelte medarbejder kommer i centrum i bestræbelserne på effektivt at udnytte dennes 

ressourcer. Pedersen (2011) beskriver, med henvisning til Principal og Agent (PA) – teorien , 

forholdet mellem den ledende person, og den person der skal fører beslutningen ud i livet. Her 

anslås det, at principalen (lederen) og agenten (medarbejderen) er underlagt hver deres tilskyndelse 

med egne interesser. Medarbejderen anses for at være opportunistisk, og hun følger ikke 
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nødvendigvis de trufne beslutninger. Derfor skal hun styres gennem incitament og evaluering (ibid. 

2011 s. 207-210).   

Professionsforsker Katrin Hjort (2012) bakker Pedersens (2011) beskrivelse af PA-teorien op med 

argumentet om, at der med indførslen af ”New Public Management
6
” er indført en helt ny 

velfærdsfilosofi. Denne antager, at mennesket er selvisk og stræber efter egne interesser, og at 

ledelsen derfor, netop i forhold til konkrete mål, bliver nødt til at registrere og evaluere ”dårlige” 

resultater (Hjort 2012 s. 60-63). 

I forhold til dette påpeger Hjort (2012), at beslutningsprocesser har flyttet sig fra en pligtetisk 

stillingtagen, hvor beslutninger lagde sig op af intentionelle principper. Eksempelvis når 

informanterne i nærværende opgave ønsker at fokusere på andre typer tvang for dermed at 

nedbringe tvangen, for patientens bedste. Til en mere nytteetisk tilgang, hvor der i stedet kalkuleres 

med beregninger, omkostninger og gevinster. 

Således måles sundheden og effektiviteten, og der kigges på, om man får noget ud af udgifterne. 

(ibid. s. 60-63). Dette punkt understøtter ligeledes informanternes oplevelse af, at økonomiske 

hensyn stod over for en hensigtsmæssig normering – hvad der igen oplevedes som en potentiel 

risiko for øget magtanvendelse. Konkurencestaten trækker på neoliberale principper, om 

markedsgørelse som et middel for en radikal omgørelse af velfærdsarbejdet. Det arbejde der 

udføres, i relation til nedbringelse af tvang og på et psykiatrisk hospital generelt, kan med 

henvisning til Hjort (2012), betragtes som en samfundsmæssig investering, frem for en udgift. En 

investering der skal give afkast i form af reduktion i de offentlige budgetter (ibid. s. 94-96).  De 

konfliktende krav mellem effektivitet og en forventning om kvalitet i plejen illustrerer et 

spændingsfelt, hvori afdelingssygeplejersken skal tage stilling til, hvad der er fagligt fornuftigt og 

fornuftigt i forhold til forvaltning (Hjort 2014).  Dette understøtter endvidere informanternes 

oplevelse af, at deres holdning til såvel nedbringelse af tvang som til de fastsatte økonomiske 

rammer kunne divergere fra nedsatte krav og mål.  

 

Hovedorganistaionen FTF (2014) mener, at lederens rolle og funktion netop handler om at navigere 

i dette spændingsfelt mellem modsatrettede værdier. Og med henvisning til Cameron et al. (2006) 

argumenterer de for, at afdelingssygeplejersken må se sig selv som ”paradoksnavigatør” og søge at 

oversætte og skabe balance mellem modsætningsfyldte værdier og logikker.  

                                                 
6
 En styringsform, der indebærer, at ledelse i den offentlige sektor, overtager væsentlige styringsmetoder fra det private 

og markedsbaserede erhvervsliv. (krasnik 2010) 
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I relation til emnet ”opfyldelse af krav og mål” understøttes analysens fund endvidere af Lobatto 

(2013), som beskriver ledelse på en psykiatrisk afdeling med udgangspunkt i samfundsmæssige 

økonomiske forandringer og de skiftende krav, disse medfører til den offentlige sektor. Hun 

beskriver, hvorledes forandringer i organisationen kan opleves som vanskelige både for personalet, 

patienten og afdelingssygeplejersken. 

9.3 At lede tæt på tvang 

Gennem konstituenten - At være tæt på tvangen, betonede informanterne vigtigheden af selv at 

indtage en aktiv rolle i praksis ift. tvangsforanstaltninger. De oplevede det således nødvendigt at, ud 

over at måtte lede efter økonomisk drift og måltal, måtte indtage lederpositionen direkte i det 

kliniske arbejde. Enten ved at gå forrest eller observere og evaluere personalet. Informanter 

henviste til patienternes vel, når de forklarede deres beslutninger.  

Disse fund, kan relateres til Sygeplejeteoretiker Erik Elgaard Sørensen (2011), der på baggrund af 

observationsstudier af afdelingssygeplejerskers ledelsespraksis, har identificeret forskellige 

ledelsestyper. 

 En type, Klinikeren, er netop kendetegnet ved oplevelse af nødvendigheden af at deltage på lige fod 

med personalet som beskrevet i analysens fund. Oplevelsen bunder ifølge Sørensen (2004) i et 

behov for at udøve sygepleje og deltage i det faglige fællesskab og er betinget af tillærte rutiner, 

hvad der netop beskrives gennem analysens fund.  

Informanterne beskrev, hvordan de trådte ind i praksis, når de vurderede, at der manglede 

kompetencer hos personalet. Sørensen (2004) forklarer hvordan, hvad han benævner, hybridlederen, 

kan inkorporere såvel det sygeplejefaglige som det ledelsesmæssige aspekt i praksis. Denne praksis 

er ikke bundet til udførslen af selve opgaven, men til hvor der opleves et sygeplejefagligt niveau, 

der fordrer ledelsesmæssigt involvering. Altså netop de manglende personalekompetencer, 

beskrevet i analysens fund (ibid. s. 62-67). 

 

Også Uhrenfeldt (2011) beskæftiger sig med ledelses praksis. Fokus er her ikke på ledertyper – men 

typen af ledelse. Selve ledelsespraksissen. Uhrenfeldt (2011) argumenterer hun for, at den form for 

ledelse der praktiseres af afdelingssygeplejersken kan inddeles i klinisk ledelse, faglig ledelse og 

generel ledelse (ibid. s. 79).  

Klinisk ledelse kendetegnes ved en loyalitet over for patienten. Afdelingssygeplejersken handler 

efter patientens behov i situationen (ibid.). I Analysens fund er informanternes rolle og nedbringelse 

af tvang netop sat i relation til patients behov. Pleje og etik er nøglepunkter. Den kliniske 
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ledelsespraksis betegnes også som den patientorienterede. Gennem Faglig ledelse rettes praksis 

mod drift, profession og udvikling. Der søges at lede selve opgavens udførsel. Denne praksis 

strækker sig fra, at afdelingssygeplejersken er parat til at træde ind som ekstra personale, til at 

prioritere, hvilke personaler der er brug for til forskellige områder. Denne ledelsesform, understøtter 

ligeledes analysens fund, hvor informanterne stillede sig selv til rådighed, hvis der var mulighed for 

det. Uhrenfeldt (2011) forklarer netop, at lederen kan afløse i plejen, når hun selv finder det 

nødvendigt. Lederen foretrækker derfor at være nærværende på afsnittet (ibid. s. 79-87). 

Uhrenfeldt(2011) beskriver videre, hvordan afdelingssygeplejerskens arbejde påvirkes af krav og 

forventninger fra øvre ledelse og samfundsmæssige krav om økonomi og dokumentation. Når 

afdelingssygeplejersken ikke kan leve op til disse krav og forventninger, kan det forme sig som en 

eksistentiel byrde; et krydspres, hvor hensyn skal tages til såvel arbejdsmiljø og medarbejdernes 

personlige præferencer, som til hospitalsledelse og kravene oppefra. (ibid. 71-73) Således er den 

ledelsesform, der praktiseres af informanterne afhængig af de forhold, der ligeledes beskrives i 

afsnit 9.2 vedrørende krav og mål. 

Såvel klinikeren og hybridlederen samt den kliniske og faglige ledelsespraksis beskrives i analysen. 

Både Uhrenfeldt (2011) og Sørensen (2011) understøtter således informanternes oplevelse og 

derved analysens fund. 

 

I relation til Uhrenfeldt (2011) forklarer ledelseskonsulenter og teoretikere Pia Knærkegaard og 

Henrik Steenstrup (2012) videre, hvordan de ledelsesprocesser der skal udføres i hverdagen, 

udtrykkes ved afdelingssygeplejerskens specifikke forudsætninger og generelle præference. Det er 

dette, der danner hendes ledelsesform. (ibid. s.45). Med henvisning til Tannenbaum & Schmidt 

1973, forklarer Knærkegaard og Steenstrup (2012), at foruden personligt faglige, 

medarbejdermæssige og situationelle forhold afhænger valget af ledelsesstil af forhold ved kulturen. 

Det være sig traditioner, værdiopfattelse og arbejdsmæssig adfærd såvel som magtdistancen (ibid. s. 

51). Alle disse forhold berøres i større eller mindre grad i nærværende analyse, og kulturens 

betydning behandles videre i følgende afsnit. 

9.4 Kulturens betydning 
Konstituenten at ændre kulturen viste, at informanterne fandt det nødvendigt at forsøge at ændre 

arbejdskulturen for at udvikle deres afsnit og implementere de tiltag, de fandt nødvendigt for at 

nedbringe tvang. Dette understøttes af Edgar H. Schein (1994), som argumenterer for, at skabelse 

og ledelse af kultur er entydigt forbundet med ledelsesbegrebet. Schein forklarer, at kulturen opstår 
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via ledere, som påfører en gruppe deres egne holdninger og antagelser. Hvis det lykkedes at ændre 

kulturen således, at lederens holdninger antages, vil kulturen senere danne og definere fremtidige 

ledelsesformer. Men da det omkringliggende forandres, som krav og mål, vil medarbejdergruppen, 

løbe ind i tilpasningsvanskeligheder, Dermed bliver ledelse endnu en gang nødvendig, for igen at 

skabe nye antagelser. Lederens opgave bliver at træde uden for den eksisterende kultur og starte 

forandringsprocesser. Schein anser dette som den største udfordring, lederen har (Schein s. 2-10). 

 

Schein definerer kultur således:  

”…Et mønster af fælles grundlæggende antagelser, som gruppen lærte sig, medens den løste 

sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til 

at blive betragtet som gyldige og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den 

korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer…” 

 (Schein 1994 s. 20) 

 

Schein beskriver, hvordan lederen på et mikrokulturelt niveau vil kunne skabe en organisatorisk 

ændring i forhold til medarbejderens værdisæt og adfærd. Og med dette forholdene for en ny 

kulturel formation. Mikrokulturer kan beskrives som et mikrosystem, der kan ligge inde i eller uden 

for selve organisationen. Som eksempelvis et psykiatrisk afsnit på et hospital (Schein 2010 s. 2-4). 

Videre uddyber Schein, at lederen risikerer, hvis ikke hun forstår organisationens kultur, at den 

overtager og leder hende i stedet (ibid. s.7).  Således understreges det, at den vigtigste 

udviklingsopgave lederen har, er at lede kulturen gennem skabelsen af en positiv kultur ift. 

organisationens mål.  

Schein deler kulturen op i tre niveauer: Artefakter, Skueværdier og grundlæggende, underliggende 

antagelser.  Gennem disse niveauer kan opnås forståelse for afsnittets kultur. Niveauerne refererer 

til i hvor høj grad, de er synlige for observatøren og kan relateres til og belyse, de i analysen 

beskrevne oplevelser. 

I analysens fund blev fremdraget, hvordan informanterne observerede, at personalet kunne bidrage 

positivt eller negativt til arbejdskulturen ved deres tilgang til patienterne og forsvar for 

tvangsforanstaltninger. Det kan relateres til det niveau Schein kalder. Artefakterne. Heri ligger 

netop personalets synlige adfærd, deres værditilkendegivelser, tydelige ritualer og arbejdsgange 

(ibid. s. 26-28). Artefakterne er, hvad der ses på overfladen. Underneden ligger skueværdierne. 

Disse er ledelsens udtrykte værdier og organisationens holdninger og værdinormer. Heri ligger 

målsætningen også (ibid.). Dette kan således relateres til informanternes oplevelse af, at når Region 
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Hovedstaden erklærer, at de med at nedbringe tvang i virkeligheden mener bæltefikseringer. Schein 

forklarer, at sådanne mål ikke altid i overensstemmelse med, hvad der opfattes som muligt i 

medarbejdergruppen. Dette understøttes af analysens fund, hvor afdelingssygeplejerskerne netop 

kunne opleve ledelsens krav og mål som virkelighedsfjerne.   

I analysens fund fremgik det ligeledes, hvordan måden man talte om patienterne med hinanden, og 

personalets indforståethed i forbindelse med tvangssituationer, blev oplevet som vigtige elementer 

ift. afdelingssygeplejerskens bestræbelser på at ændre arbejdskulturen. 

Det nederste niveau i Scheins kulturopdeling: grundlæggende antagelser er, de usagte indforståede 

ritualer og regler. Netop det personalet bare gør, fordi det erfaringsmæssigt er indlejret, at sådan gør 

man bare (ibid.). 

Kulturens betydning behandles ligeledes af professor og organisationsteoretiker, Karl T. Weick, 

som fremhæver, at kulturen er selve organisationens strategi. Er kulturen eksempelvis åben og 

omstillingsparat, vil den kunne forholde sig til og imødekomme de store ændringer, som 

omgivelserne fordrer. Weick forklarer, at der må udvikles kulturer for at øge sikkerhed og 

nedbringe det, politikere, medier og regioner mener, er fejl på sygehusene (Hammer og Høpner s. 

167 -172). Det er kulturen, der kan og skal løse udfordringen. Kultur og strategi kan være hinandens 

erstatninger, og at ændre kulturen kan dermed udgøre selve strategien for ændringer om 

implementering af tiltag (ibid.). 

Dette understøtter yderligere analysens fund. Heri beskrives netop informanternes oplevelse af 

arbejdskulturens vigtighed i bestræbelserne på at nedbringe tvang. 

Også region hovedstadens psykiatriske hospital anerkender, at kulturen er medbestemmende for 

hvilke tiltag, der skal implementeres i forbindelse med nedbringelse af tvang. Med ord som 

”forbedringskultur” og ”konfliktforebyggende kultur” forklares det, at ledere og medarbejdere i: 

”… alle led af organisationen involverer sig og tager ejerskab på indsatsen for at nedbringe 

bæltefikseringer, herunder den ændring i kultur og ledelse, der forudsættes…” (Region 

Hovedstadens Psykiatriske Hospital 2014c). 

9.5 Metodekritisk refleksion 

I besvarelsen af problemformuleringen er en kvalitativ, fænomenologisk deskriptiv tilgang benyttet 

i form af reflective lifeworld research beskrevet af Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008).  

 

Igennem denne refleksion vil jeg kritisk vurdere min brug af metoden ved at diskutere strategiske 

overvejelser samt selve udførelsen af undersøgelsen. Indledningsvis vurderes informationssøgning. 



49 

 

Dernæst udvælgelse af informanter og selve indsamlingen af empirisk materiale. Jeg reflekterer 

over min egen erfaring, slutteligt vurderer jeg undersøgelsens validitet. Løbende forholder jeg mig 

til de forskellige elementer ift. kvalitetskriterier, som beskrevet i VAKS (Høstrup et al. 2009). 

 

9.5.1Kritisk vurdering af den systematiske informationssøgning. 

 Jeg har gennem denne proces tilstræbt at holde mig åben, forklare de forskellige skridt og 

argumentere for brugen af materialet. Jeg har søgt at argumentere for nærværende speciales formål 

ud fra en relevant og grundig litteraturgennemgang (Høstrup et al. 2009). I vurderingen af 

litteraturens anvendelighed benyttede jeg redskaber i form af Polit og Beck (2010) og VAKS 

(Høstrup et al. 2009) for at øge pålideligheden (ibid.). På trods af brug af systematiske 

vurderingsredskaber må det påpeges, at det er en subjektiv vurdering, i hvor høj grad artiklerne 

opfylder krav og kan inddrages. Ved at forklare og benytte vurderingsredskaberne søgte jeg at øge 

såvel transparens som konsistens (ibid.). 

9.5.2 Kritisk vurdering af udvælgelse af Informanter. 

Under udvælgelse af informanter er opfyldt krav om frivillighed, informeret samtykke og 

anonymisering. Overvejelser ift. min rolle som undersøger, og eventuel påvirkning af informanterne 

er beskrevet. Formelle krav i kvalitetskriterierne for kvalitative undersøgelser (Høstrup et al. 2009) 

er således overholdt. 

I reflective lifeworld research skal individualiteten vægtes. Det skal tilstræbes, at data giver en så 

varieret og dybdegående beskrivelse af fænomenet som muligt.  Deltagerne må gerne have 

forskelligartede oplevelser med fænomenet, forskellig alder, erfaring mv. (Norlyk og Martinsen 

2008).   Høstrup et al. (2009) forklarer, med henvisning til Kvale (2009), at man bør tydeliggøre 

konteksten for dataens fremkomst, bl.a. i form af udvælgelsesprocessen som beskrevet i afsnit 7.2 

Dette styrker anvendeligheden af informanternes vidensudsagn og er med til at skabe overførbarhed 

(ibid.). Der er stor forskel på lukkede psykiatriske afsnit, deres økonomiske stilling samt 

patientmæssige optageområde. Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) forklarer, at fund må kunne 

generaliseres til at gælde for andre end blot deltagerne (ibid. s. 342-343). Forskelle blandt de 

involverede informanters både ift. person og afsnit kan altså ses som en fordel; omvendt begrænser 

deres ensartethed. En inddragelse af informanter fra flere regioner, et fokus på erfaring, alder og 

køn kunne således have øget muligheden for generalisering. 

I analysen er der grundet specialets tilladte omfang benyttet fire informanter. Tanggaard og 

Brinkmann (2015) forklarer, at der bør indgå et tilstrækkeligt antal informanter i forhold til den 
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generelle forståelse, men også at eventuelle kontekstuelle begrænsninger bør forklares (ibid. s.523-

528).  Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) imødekommer denne kritik ved at argumentere for, at 

det ikke er mængden af data, der er afgørende, men kvaliteten. De forklarer, at datamætning ikke 

tilskrives en fænomenologisk undersøgelse, da fænomenet forandrer sig i takt med hverdagens 

nuancer (ibid. s. 176). 

9.5.3 Kritiske vurdering af dataindsamling 

Data i kvalitativ forskning er et åbent spørgsmål. Det genereres undervejs, og det er væsentligt, at 

forskeren begrunder dataudvælgelse i relation til undersøgelsens formål. Jeg har løbende søgt at 

tydeliggøre og begrunde de valgte metoder. Ydermere har jeg løbende modtaget vejledning af en 

erfaren forsker, hvad der øger troværdighed. Fund er diskuteret med inddragelse af flere 

perspektiver og yderligere teori. Hvad der yderligere styrker kvaliteten (Høstrup 2009). Til selve 

dataindsamlingen er benyttet et kvalitativt interview med en refleksiv dialogisk tilgang. Jeg har 

argumenteret for, og forklaret, denne metode i afsnit 7.3. Dahlberg, Dahlberg og Nyström (2008) 

forklarer, at et interview som dialog har sine begrænsninger. Det kan ikke omhandle, hvad der 

umiddelbart falder informanten ind. Undersøgeren må bevare fokus og lede informanten mod 

oplevelserne af det specifikke fænomen (ibid. s. 187-188). Det var udfordrende at føre denne dialog, 

og flere gange kunne jeg gennem behandlingen af teksten konkludere, at jeg havde ført en 

almindelig samtale i højere grad end at guide informanten. Dette resulterede i mangfoldige 

beskrivelser af afdelingssygeplejerskens generelle rolle, men tilsvarende begrænsede beskrivelser af 

fænomenet. Min interviewguide dannede dog en udmærket ramme. Efter hvert interview, 

gennemgik jeg kort emnerne og gav informanterne mulighed for at supplere. Med den deskriptive 

metode ønskede jeg ikke at indfange hvad informanten sagde, men hvordan fænomenet fremstod. 

Balancen mellem citeringerne og den deskriptive tekst er her væsentlig. Citeringerne må ikke være 

for dominerende, omvendt må den deskriptive tekst ikke dække for meningsstrukturer og 

gennemsigtighed (Dahlberg, Dahlberg og Nyström 2008 s. 255).  Dette er søgt imødekommet, men 

det er en stor udfordring at arbejde med en ren deskriptiv tilgang, særligt som uerfaren (Norlyk og 

Harder 2010), hvorfor min manglende erfaring skal tages i betragtning i vurderingen af kvaliteten.  

9.5.4 Validitet 

Høstrup et al (2009) argumenterer med henvisning til Lincoln og Guba (1985) for, at kvalitativ 

forsknings validitet baserer sig på fire aspekter: troværdighed, overførbarhed, konsistens og 

transparens. Disse aspekter er derfor inddraget i den metodekritiske refleksion og sat i forhold til 

specialet.  
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Tanggaard og Brinkmann (2015) forklarer, at et essentielt kvalitetskriterium i kvalitativ forskning er 

transparens og metodologisk refleksion (ibid. s. 522-523). I dette speciale har jeg således forklaret 

filosofiske og metodologisk overvejelser, redegjort for min forforståelse og gennem analysen 

forankret mine fund i eksempler. 

For at en undersøgelse kan hævde at være deskriptiv fænomenologisk argumenterer Norlyk og 

Harder (2010) for, at forskeren bør præsentere de filosofiske og metodologiske nøglebegreber, 

beskrive fænomenet og dens essens, og beskrive hvorledes man stiller sig åben gennem processen 

(ibid.). Dette er søgt imødekommet løbende gennem denne undersøgelse, hvilket således borger 

yderligere for kvaliteten i forhold til såvel objektivitet som validitet. 

 

10.0 Konklusion 

På baggrund af en deskriptiv fænomenologisk analyse af fire kvalitative forsknings interview er 

belyst: Hvorledes oplever og erfarer afdelingssygeplejersken sin rolle, i forbindelse med 

nedbringelse af tvang på en psykiatrisk afdeling?  

Der er fremdraget fire konstituenter, der tilsammen udgør fænomenets essens: 

Tvang er bæltefiksering. 

At opfylde krav og mål. 

At være tæt på tvangen. 

At ændre kulturen. 

Afdelingssygeplejersken erfarede, at hendes rolle relaterede sig til nedbringelse af bæltefikseringer 

frem for en generel nedbringelse af tvang og frembød bekymring for dette fokus, da det potentielt 

kunne øge risiko for brug af andre typer tvang. Det blev set som nødvendigt at lede personalet ud 

fra dette fokus.  Krav om nedbringelse af tvang oplevedes positivt, men målsætningen i forbindelse 

med nedbringelse af tvang tilfældigt. Krav i forhold til normering og økonomi blev anset som 

virkelighedsfjerne, og en faktor der kunne medfører øget magtanvendelse. Afdelingssygeplejersken 

befandt sig i en position, hvor hun følte sig sat mellem de krav hendes ledelse satte og sine 

medarbejderes forventning til hende som person og leder. 

Der var behov for at deltage aktivt i visse tvangssituationer. Både på lige fod med personalet, men i 

særdeleshed som ledende karakter. Denne nødvendighed kunne udspringe af  personalets 

manglende kompetence, personalets tryghed, normeringsproblematikker eller egne behov for at 

observere og evaluere personalet. 
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For at nedbringe tvangen var det nødvendigt for afdelingssygeplejersken at ændre i den 

arbejdskultur, som var medbestemmende for, hvordan tvangen blev foranstaltet på afsnittet. 

Særligt var fokus hos informanterne på inddragelse af patientperspektivet. 

 

11.0 Perspektivering 

Dette speciales afsæt er eksisterende viden om afdelingssygeplejerskens funktion på en psykiatrisk 

afdeling under nuværende samfundsforhold indeholdende krav om nedbringelse af tvang. Den 

konkluderer induktivt ved en generalisering. Undersøgelsen afstås fra handleanvisninger og 

normative betragtninger i forhold til afdelingssygeplejerskens praksis. Undersøgelsen bidrager til, 

ved gennem en analyse, at generere ny viden omhandlende afdelingssygeplejerskens oplevelse af og 

erfaring med sin rolle i forbindelse med nedbringelse af tvang. Dermed øges forståelsen for de 

forhold der gør sig gældende, når samfund og organisation kræver, at tvang i psykiatrien 

nedbringes.  Hvad tvang opfattes som samt krav og målsætninger, er elementer, der kan relateres til 

og bidrage til forståelsen afdelingssygeplejerskens hverdag. Forhold hos medarbejderne der fordrer 

indblanding i den kliniske praksis, og viden omhandlende arbejdskulturen er ligeledes faktorer, der 

kan sættes i forhold til og anvendes konkret i afdelingssygeplejerskens praksis.  

 

I opgaven behandles alene, afdelingssygeplejerskens levede erfaring uden hensyntagen til hendes 

baggrund og dennes eventuelle betydning.  Fokus på baggrund, alder og erfaring ville således kunne 

tilføre dette emneområde en yderligere dimension. Ligeledes behandles ikke niveauet af tvang, de 

forskellige afsnits optageområder, ledelsesmæssige, kulturelle og andre forskelle mellem de 

forskellige afsnit; Samt eventuelle årsager herfor. Tillod undersøgelsens omfang det, er dette 

elementer, der i et komparativt tillæg kunne belyse undersøgelsens emneområde yderligere.  

 

I et fremadrettet fokus på emneområdet kunne inddragelse af flere informanter, fra flere regioner i 

en teoriudviklende undersøgelse, med et Groundet Theory design, som beskrevet af  Glaser og 

Strauss (1967), afdække sandsynlige sammenhænge mellem grupper af begreber og bidrage, med et 

forklarende perspektiv.   

Hvilken ledelsesstil og ledelsestype personalet mødes med behandles i diskussionen. Det kunne 

være af stor interesse at belyse denne undersøgelses emneområde yderligere, ved en komparativ 

analyse fokuserende på ledelsespraksis og ledertyper, som beskrevet af Sørensen (2011) og 
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Uhrenfeldt (2011). Både et erfaringsperspektiv, samt fokus på eksempelvis patient eller drift, i 

relation med oplysninger vedrørende nedbringelse af tvang, kunne her inddrages. 

 

Undersøgelsens forudsætning er et nutidigt perspektiv set i lyset af danske forhold. Undersøgelsens 

konklusion baserer sig på disse forhold. Dette må tages i betragtning, da fænomenets betydninger 

konstant vil udvide og forandre sig (Dahlberg, Dahlberg og Nyström 2008 s. 176). 

Fænomenet der behandles i nærværende opgave er uudforsket. Der kunne ikke fremfindes artikler 

og information, omhandlende den psykiatriske afdelingssygeplejerskes oplevelse i forbindelse med 

krav om nedbringelse af tvang.  På denne baggrund er nærværende undersøgelse aktuel og vil kunne 

danne afsæt for videre undersøgelser. 
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Bilag 2 Deltager information, og samtykkeerklæring 

Kære afdelingssygeplejerske, ved Region Hovedstadens Psykiatri. 

Mit navn er Michael, jeg er uddannet sygeplejerske, ved Professionshøjskolen Metropol, i 2012 og 

er for tiden at tage en uddannelse i sygeplejevidenskab, Cand.cur, ved Institut for folkesundhed, 

sektion for sygepleje. Aarhus Universitet. Jeg er i her gang med at skrive mit afsluttende speciale. 

Jeg tillader mig i den forbindelse at bede om din hjælp! 

Formålet med specialet er at indhente viden, omhandlende afdelingssygeplejerskens oplevelse af de 

krav der stilles til hende/ham i forbindelse med nedbringelse af tvang. Denne viden vil eventuelt 

kunne bidrage til forståelsen af de arbejdsmæssige forhold afdelingssygeplejersken er underlagt, og 

benyttes til at sætte fokus på funktionens samspil med afsnit, center og samfund. En sådan viden 

ville videre kunne bidrage til udvikling, tilpasning og evaluering, af selve funktionen, herunder 

hvilke forhold der gør sig gældende i forbindelse med nedbringelse af tvang. 

Specialet vil bestå af en analyse af 4-6 interviews, med afdelingssygeplejersker på lukkede afsnit, 

på forskellige centre i Region Hovedstaden. Et Interview vil tage mellem en halv time og 45 

minutter. Det kan foregå på dit kontor eller et andet privat og uforstyrret sted. Hvornår det eventuelt 

vil passe dig, kan meddelelses mig via mail eller telefon.  Interviewet optages på diktafon. 

Informanterne er anonyme, og den information jeg får, bliver behandlet fortroligt. Du vil til enhver 

tid, kunne trække dit tilsagn tilbage. 

Tilsagn om deltagelse findes i forlængelse af dette brev, og vil blive indsamlet umiddelbart før 

interviewet. 

Jeg er klar over at jeg giver dig en ekstraopgave i dit daglige arbejde. Jeg håber alligevel, at du vil 

kunne afsætte tiden. Det vil være en stor hjælp og jeg ser frem til et spændende samarbejde, vi 

forhåbentligt alle kan få et godt udbytte af. Du er meget velkommen til at kontakte mig for 

yderligere oplysninger. 

På forhånd mange tak. 

De bedste hilsner 

Michael Jørgensen  

Rentemestervej 31 St th, 2400 KBH NV 

Tlf.: 25383545 

Mail.: Michael.a.langdorf-joergensen@post.au.dk 
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Samtykkeerklæring. 

 

Jeg bekræfter hermed at jeg gerne vil deltage i undersøgelsen, og i den forbindelse lade mig 

interviewe af Michael Jørgensen, omkring de krav om nedbringelse af tvang, jeg måtte opleve i mit 

virke som afdelingssygeplejerske. 

 

Jeg erklære herved, at jeg har modtaget såvel mundtlig, som skriftlig information om selve 

undersøgelsen, og er informeret om at:  

Jeg er sikret anonymitet. 

Deltagelsen er frivillig, og jeg til enhver tid, kan trække mit tilsagn om deltagelse tilbage.  

 

 

 

 

Dato: 

 

 

 

 

Navn:  
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Bilag  3. Interviewguide. 

Temaer/ Forskningsspørgsmål interviewspørgsmål Guidende (ift) 

Informant baggrund 

(Ikke tema, men indledning) 

hvorfor er du blevet 

afdelingssygeplejerske 

Fortæl mig lidt om din 

funktion. 

Ledelse 

 Plejepersonale 

Samfund 

Miljøet på afsnittet Hvad kunne blive bedre på 

afsnittet/hvad kunne du ønske 

dig? 

 

Ressourcer, Regler, 

Samarbejde, sygdom, tvang 

 

Krav Hvilke krav føler du der stilles 

til dig, i din funktion. 

Oplever du at disse krav har 

betydning for din dagligdag. 

Hvilke krav er svære at 

imødekomme? 

Ledelse 

Plejepersonale 

Samfund. 

Tvang 

Arbejdskultur 

 

 

Hvilke tiltag har været vigtigt 

at få implementeret? 

Hvorledes er de blevet 

modtaget? 

Ledelse 

Personale (kompetencer) 

Andre afsnit 

Udvikling 

tvang 

Konkrete situationer. Fortæl mig om en situation der 

var svær, hvor du følte dig 

udfordret? 

Ledelse 

 Plejepersonale 

Samfund 

Udvikling Hvordan tror du fremtiden ser 

ud her på afsnittet? 

Alt ovenstående. 

 

Støttespørgsmål/sonderende og uddybende spørgsmål 

Kan du fortælle lidt mere om det?  

Kan du give mig et eksempel på det?  

Hvordan oplever du det? 

Hvordan reagerer du på det?   
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Hvordan kommer det til udtryk?  

 


