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 Forord  
 
En grundlæggende antagelse i denne specialeafhandling er, at et menneske ikke kan anskues som uafhængigt 
af andre. Derimod bliver et menneske hvad det er netop i kraft af andre mennesker. Det har på mange måder 
vist sig at gælde også for mig, og derfor er jeg stor tak skyldig til de personer, der hver på deres måde har 
bidraget til at berige arbejdet med afhandlingen og overhovedet gøre det muligt.  
Tak til min familie for al hjælp, støtte og overbærenhed. 
Tak til min arbejdsplads, Roskilde Amts Sygeplejeskole, for gode studievilkår og til gode kolleger for 
hjælpsomhed og spændende diskussioner. En særlig tak til cand.cur. Britta Hørdam for aldrig svigtende 
interesse og for gennemlæsning og kommentarer. 
Tak til professor dr. philos. Kari Martinsen for stor faglig og personlig imødekommenhed og hjælpsomhed 
med værdifulde og afklarende kommentarer til dele af afhandlingen. 
Stor tak for mange konstruktive diskussioner til afdelingslærer,  SD, SA, cand.cur., Ph.D Elisabeth Hall, hvis 
vejledning altid har været en stor inspiration. 
Tak til Ove Vith, som har illustreret forsiden af afhandlingen. 
Sidst og slet ikke mindst: Tak til jer, der ville fortælle om gode og om svære oplevelser fra jeres tid som 
patienter. Jeres oplevelser har givet rigt stof til afhandlingen, men også  til eftertanke. Både for mig og - er 
jeg sikker på - alle der herefter læser afhandlingen. 
 

Mange tak til jer alle. 
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 Resumé  
 

En patient, som indlægges på hospitalet, vil opleve, at det ikke er muligt at tage vare på sin privathed, sådan 

som han ønsker, eller som han plejer i hjemlige omgivelser. Det skyldes dels, at han må dele rum med 

fremmede; medpatienter, deres besøgende og personale, og dér varetage funktioner, som vanligvis er omgivet 

af privathed. Andre vil kunne se, høre, lugte og vide ting om patienten, som han almindeligvis foretrækker at 

holde for sig selv. 

Hvordan patienter oplever privathed er tidligere udforsket i udenlandsk, men ikke i dansk kontekst, og da uden 

at medtænke relationelle og etiske aspekter. 

Formålet med denne undersøgelse er at beskrive, hvori fænomenet privathed består for hospitalsindlagte 

patienter, samt hvordan de oplever privathed i hospitalets sociale og fysiske rum. Målet er at sygeplejersker må 

få ny viden om, hvordan det opleves at være patient. 

Fire kvalitative forskningsinterview er udført med personer, der har erfaring som patienter. For at tolke 

interviewene er hermeneutisk fænomenologisk metode anvendt som Max van Manen beskriver den. Ydermere 

har H-G. Gadamers og K.E.Løgstrups filosofiske arbejder været en metodologisk inspiration. Filosof og 

sygeplejerske Kari Martinsen, som giver begreberne agtelse og skam ontologisk status og således en 

grundetisk betydning, har inspireret til at tolke undersøgelsens fund ind i en etisk forståelse af privatheds 

relationelle karakter.  

Hovedfundet i undersøgelsen er, at privathed har med en persons autonomi, integritet og blufærdighed at gøre, 

sådan forstået at disse sættes på spil i relationer, hvor andre kan vise agtelse for dem eller krænke dem. 

Privatheds funktion udlægges metaforisk. En persons selv ses som et hus, til hvilket en dør giver adgang. 

Interviewene viste, at denne ‘dør’ kan ‘være’ på fire forskellige måder, som enten virker agtende eller 

krænkende for en persons privathed; det være sig enten patienten eller andre. Således får privathed en 

dialektisk funktion: Personen kan selv lukke døren op, eller den kan lukkes op af andre enten for at hjælpe 

personen ud af uønsket privathed, eller for at trænge ind i hans privathed. Endvidere kan personen lukke andre 

ude fra det private, eller han kan lukkes inde af andre i sin privathed og således lukkes ude fra relationer til 

andre, som kunne have hjulpet ham til at opnå lettelse ved at dele dét med andre, som nu må forblive lukket 

inde.  

Etiske implikationer, som udspringer at at blive lukket op eller lukket inde i privathed, blev bestemt til at være, 

at patienter herved oplevede deres privathed krænket, mens andre, som gav patienten mulighed for at lukke op, 

eller som lukkede ham op, derved kunne lindre hans lidelse ved forhold, han således ikke blev ladt alene med. 

At hjælpe patienter med at varetage privathed anses for at være vitalt for sygepleje som etisk praksis. Til sidst 

gives anbefalinger for videre udforskning af patienters oplevelse af privathed. 
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1. Indledning: Privathed som del af oplevelsen af at være patient  
“Det er ikke alt, man har lyst til at dele med andre mennesker”, sagde en tidligere patient, da jeg spurgte hende, 

hvordan indlægelse på hospital påvirkede hendes oplevelse af privathed. Følgende beretning illustrerer 

yderligere den opfattelse af privathed1, som er emnet for denne afhandling: En forsker har fulgt en 

sygeplejerskes møde med en ældre patient, hr. Madsen, som er indlagt til efterbehandling efter en 

kræftoperation: 
 “[Sygeplejersken] spørger blandt andet hr. Madsen hvordan han har det, hvortil han svarer 

“Jo tak, frøken Johansen. Jeg har det efter omstændighederne da meget godt”. Sygeplejer-
sken ser derefter lidt på hr Madsen og siger “Jeg synes du trækker lidt på det, Madsen? Føler 
du dig alligevel ikke helt godt tilpas?”. Hr. Madsen svarer “Lidt smerter er der da, og det 
kniber stadig lidt med at komme af med vandet, men det skal nok gå. Det er ikke noget, jeg 
bekymrer mig så meget om.” Derefter tager hr. Madsen sine briller på, og rækker ud efter en 
bog der ligger på sengebordet [...] Men sygeplejersken er åbenbart ikke tilfreds. Hun rykker 
hen til sengen, og sætter sig (uden at spørge om tilladelse) med sin ene balde hvilende på 
kanten af sengen.[...] Hun siger alvorligt “Madsen, jeg synes du skal tage det op med lægen 
på stuegang. Det er vigtigt du ikke går og gemmer på noget. Vi er her jo for din skyld.” Hr. 
Madsen rykker lidt længere ind i sengen, tager overrasket brillerne af, og siger så venligt, 
men bestemt til sygeplejersken “Nej, det har jeg ikke tænkt mig. Jeg vil først se om det ikke 
går over af sig selv. Husk på, lille De, at det kun er kort tid siden at jeg er blevet opereret. 
Og jeg er jo en ældre mand.” (Herefter tager han igen brillerne på, og åbner sin bog). Syge-
plejersken rejser sig [...] og går ud.  
På stuegangen samme formiddag føler lægen på hr. Madsens mave. Han fortæller om efter-
behandlingen, giver sig god tid, og slutter samtalen af med “Er der noget, du gerne vil spør-
ge om?” Hr. Madsen svarer “Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, det går som det skal.” Lægen 
nikker, men i det samme træder sygeplejersken (fra om morgenen) hen [...].læner sig ind 
over sengen, lægger sin hånd over hr. Madsens, og mens hun kigger ham direkte i ansigtet 
siger hun “Jamen, Madsen, der var da noget, du gerne ville tale med lægen om, ikke også?” 
(Hr. Madsens hånd får et lille klem). Hr. Madsen ryster på hovedet og gentager bestemt, 
mens han kigger op på lægen “Nej, det var der ikke”. Sygeplejersken trækker hånden til 
sig... snerper munden sammen, rejser sig, vender rundt og overlader til lægen at sige farvel 
til hr. Madsen.”  (Hansen1996). 

 

Hansen ønsker at problematisere omsorg som sygeplejefagets særlige faglige profil; hun spørger om idealet om 

empati, nærhed til patienten og ligeværdighed altid er til patientens bedste, idet hun tolker sygeplejerskens 

adfærd som udtryk for omklamrende omsorg, som patienten ikke ønsker, og som overskrider hans 

urørlighedszone - eller sagt på en anden måde: privathed. 

Læseren lærer ikke hr. Madsens og sygeplejerskens oplevelse af situationen at kende; forskerens oplevelse 

beskrives i et udefra-perspektiv på aktørerne. Men beretningen lægger op til nogle spørgsmål: Hvordan opleves 

det at være patient? Hvordan opleves det, når nogen trænger sig ind på områder, man helst vil bevare som 

private? Det synes rimeligt at tolke beretningen sådan, at når hr. Madsen tager briller på, åbner bogen, eller 

sætter sig længere ind i sengen, er det fordi han reagerer på krænkelse af sin privathed. 

Som sygeplejerske har jeg observeret eller deltaget i lignende situationer. Nogle gange uden at være 
opmærksom på, at patientens privathed blev trådt for nær. Det kunne være, når patienter måtte stille 
spørgsmål til eller give oplysninger om forhold, der var private for dem, i rum hvor der var andre; 
når pleje eller elimination foregik på fællesstuer; eller når patienter bad om, at urin- eller drænposer 
blev skjult for familiens øjne. 

Omvendt siger Martinsen (2000:25): “Det har slått meg at pasientene ofte møter sine omgivelser med en 

betydningsmettet mangel på orden ...” Jeg har ofte oplevet mandlige patienter sidde ved sengebordets udslåede 

klap og spise deres middag, mens urinkolben står utildækket ved siden af, uden at det synes at genere dem, 
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endskønt deres væsen, fremtoning og status i øvrigt antyder, at de ikke ville handle sådan, når de ikke er 

indlagt. Ligeledes ses patienter, der som privatpersoner ikke kunne tænkes at handle tilsvarende, at færdes 

ugenert i hospitalets rum klædt så de kan støde andres blufærdighed (måske med synlig ble). Jeg har oplevet, at 

andre patienter bad sygeplejersken anmode disse patienter om at dække sig til. Kan ‘den betydningsmættede 

mangel på orden’ være, at der sker noget med privatheden ved indlæggelse?  Patienters oplevelse af privathed 

falder i sygeplejevidenskabens forskningsfelt ifølge Kristiansen og Digernes (1982) ind under kerneområdet 

patientologi - læren om det at være patient. Forfatterne ser det som en væsentlig del af sygeplejefagets 

basisforskning. Parallelt lægger Dansk Sygeplejeråds forskningsstrategi især vægt på “udvikling af ny viden og 

dokumentation i forhold til “bløde værdier”, hvor brugernes egne oplevelser og erfaringer inddrages i forhold 

til kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser” (Kruckow 2000).  

Denne afhandling kan karakteriseres som patientologisk. I det følgende redegøres for eksisterende forskning 

om patienters oplevelse af privathed. 

 

1.1. Beskrivelser af patienters privathed i litteratur  
Litteratur om patienters privathed2 viser sig at være sparsom. Der findes en del litteratur om patienters ret til 

privathed, fx. regler om videregivelse af oplysninger. Men da ‘ret til’ er noget andet end ‘oplevelse af’, 

medtages denne litteratur ikke her. Derimod har især tre kilder fra forskellige vinkler kastet lys over privathed 

som fænomen i patientliv.  

 

Den australske sygeplejerske og sociolog Lawler har i sin doktorafhandling “Bak skjermbrettene” (Lawler 

1996) undersøgt, hvordan sygeplejersker oplever den nære relation til patienter, som kropspleje indebærer. 

Sygeplejerskernes udsagn kan læses som udsagn om oplevelse af egen privathed i intime plejesituationer. 

Lawler finder, at sygeplejerskerne udvikler måder at være i situationer og udføre plejen, så forlegenhed undgås 

både for sygeplejerske og patient, der begge 

 er i situationerne med deres kulturs forestillinger om tabu og privathed. Forlegenhed kan forstås 
som reaktion på krænket privathed. Lawler argumenterer for at kompetente sygeplejersker følger fire 
grundlæggende regler i plejesituationer: føjeligheds- og kontrolreglen, afhængigheds-, 
blufærdigheds-og værnereglen. Lawler viser, at reglerne er professionelt tilegnede kompetencer, der 
“dreier seg åpenlyst om å ta hensyn til pasientens sårbarhet og privatliv” (ibid.161). Der opstår 
imidlertid tvivl om, hvorvidt det primært er patientens sårbarhed og privatliv, der beskyttes, når der 
tales om, hvad sygeplejersken forventer af patienten. For eksempel indebærer blufærdighedsreglen, 
at: “Igjen venter man at pasienterne skal være samarbeidsvillige: Og man regner med at de viser en 
viss bluferdighet, men ikke så stor at de er “altfor forlegne”, for da blir det vanskeligt for 
sykepleieren [at håndtere forlegenheden]”(ibid:156). Martinsen (1998a) kritiserer Lawler for ikke at 
medtænke etik i sin tolkning af interviewene. Med citatet kan man spørge, om sygeplejersken faktisk 
tager mere hensyn til selv at undgå forlegenhed end til patienters sårbarhed og privathed? Og det 
kalder netop på en etisk diskussion. Og på at spørge patienter, hvordan de oplever blufærdighed, 
sårbarhed og privathed. 

Lawler peger da også på, at “et af de mest iøynefallende [områder for videre udforskning] er behovet for å 

snakke med  pasienter om lignende ting, som jeg har drøftet med pleiere” (ibid.40). Det synes Lawler dog ikke 

at have gjort (Lawler 2000).  
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Derimod undersøger den norske sociolog Album (1996) i sin doktorafhandling “Nære fremmede. 
Pasientkulturen i sykehus” dét, som Lawler ikke undersøger. Begge tager udgangspunkt hos 
sociologerne Goffman og Elias. Album belyser et område, han finder næsten overset i patientologisk 
forskning. Nemlig hvordan patienter oplever at være patienter i relationer med andre patienter. Da 
medpatienters holdning og adfærd ligesåvel som personalets har betydning for patienters mulighed 
for privathed, bliver Albums fund relevante i denne sammenhæng. Albums undren tager 
udgangspunkt i, hvordan patienter mestrer at være så nær fremmede mennesker, som de er. 
Patienters kundskab om hinanden, hørt ved stuegang eller set i plejesituationer, er ofte af så intim 
karakter, at personer, der står patienten nærmest, ikke har del i denne. Samtidig finder Album, at 
patienters kundskab om hinanden som syge og lidende, for den enkelte patient på væsentlig måde 
bidrager til øget kundkab og handlepotentiale i forhold til egen sygdom og lidelse, som herved 
afprivatiseres. Imidlertid indebærer Albums Goffman-inspirerede tilgang, at han ser patienter og 
deres relationer i et udefra-perspektiv, som aktører. Deraf følger, at indefra-perspektivet, patienternes 
oplevelse, og etikken i relationerne udelades hos Album, ligesom hos Lawler.  
 

I “Patients’ Privacy”(Bauer 1994) indtages netop et indefra-perspektiv; patienters oplevelse af privathed. 

Bogen er den tyske sygeplejerske Bauers omskrivning af sin Ph.D.-afhandling. Bauer udvikler en teori om 

patienters oplevelse af privathed på hospital, og hæver derefter denne teori op til at gælde oplevelse af 

privathed generelt. Det er førstnævnte teori, der har relevans her. 

Bauer definerer privathed som “the freedom to dertermine when, under what circumstances and to what extent 

personal information is shared with or withheld from others”(ibid:32). Privathed karakteriseres som “a 

subjective feeling to the individual self” (ibid:148). Bauers hovedtese er, at individer har større eller mindre 

behov for privathed. Privathed må således med Bauer forstås som et subjektivt oplevet behov for at kontrollere 

spredning af information om sin person; et behov subjektet kan have større eller mindre frihed til at 

tilfredsstille. Den kontekst, indlagte patienter er i, giver ifølge Bauer mulighed for særlige typer af krænkelser, 

der relaterer sig til, at syn, lyd, lugt og information om patienter uønsket spredes til andre uden om patienternes 

kontrol.  

Bauers undersøgelse er omfattende som følge af designet. Grundlæggende er semistrukturerede interviews med 

20 patienter med fænomenologi som filosofisk og metodisk grundlag. I trianguleringsøjemed suppleres 

interviewundersøgelsen med en spørgeskemaundersøgelse af Likert-typen, samt en rangordningsundersøgelse 

til 200 patienter, hvor svarene på spørgsmål udformet på baggrund af interviewudsagn rangeres efter, hvad der 

findes værst/næstværst etc. 

Spørgsmålene til interview har Bauer valgt ud fra egen teoretisk og empirisk baseret forforståelse af 

situationer, hvor privathed typisk krænkes. De reflekterer Bauers opfattelse af privathed som en ret og et 

behov, mennesker har. Hendes referenceramme er teorier om privathed, territorialitet, personligt rum og 

forlegenhed. Med hensyn til forlegenhed har Bauer samme referencer som Lawler, som hun også henviser til. 

Bauer får i det store og hele bekræftet sin antagelse af, hvordan privathed krænkes under hospitalindlæggelse. 

De mest privathedsinvaderende forhold er (rangordnet) ifølge Bauer: at bruge bækken(-stol); pleje/behandling 

af kroppens intime områder; at dele toiletter med andre patienter; kropspleje givet af sygeplejerske af modsat 

køn; at svare på spørgsmål foran andre patienter; at blive vasket; at sengene står for tæt; at personlige ejendele 
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er tilgængelige for alle; ikke at have privathed med besøgende; at måtte klæde sig af til undersøgelser; at andre 

kommer ind uden at banke på; at blive genkendt som indlagt patient (ibid:107). 

Det omfattende empiriske materiale nødvendiggjorde, skriver Bauer, at fravælge etiske aspekter ved tolkning 

af fundene (ibid:xi). Ligeledes beskrives relationer til plejepersonale ikke, og relationer til andre patienter kun 

overfladisk. Bauer konkluderer, at det centrale udkomme af bevaret eller krænket privathed er ændringer i 

oplevelse af velvære eller stress - som i Bauers tænkning refererer til privathed som behov snarere end til 

privathed som et fænomen, der viser sig i og bestemmes af relationer. Når Bauer skriver, at patienters oplevede 

krænkelse af privathed og deraf følgende stress kan føre til forsvarsadfærd for at beskytte privathed, og at 

forsvarsadfærden af personalet kan opfattes som dårlig opførsel, så patienten opfattes som en vanskelig patient, 

synes nødvendigheden af en etisk og relationel vinkel åbenbar. En association til Lawlers beskrivelse af 

patienter, der gør det vanskeligt for sygeplejersken, melder sig. På dette punkt må samme spørgsmål og samme 

kritik kunne rettes til Bauer, som Martinsen (1998a:17) retter til Lawler: “Hvordan kommer egentlig Lawler 

utenom etikken?” Hvad betyder fraværet af etik i Bauers teori? 

Denne afhandlings fokus ligner Bauers meget. Hvorfor skulle der da være grund til at undersøge patienters 

oplevelse af privathed under indlæggelse på hospital yderligere?  

For det første er det min påstand, at Bauers opfattelse af privathed som fænomen kan anskues bredere. I denne 

afhandlings afsnit 3 argumenteres for, at væsentlige aspekter af fænomenet privathed overses i Bauers 

undersøgelse; det er særlig aspekter, der medtænker hvordan etikken og relationerne indvirker på vilkårene for 

privathed i patienters oplevelse. Dernæst lægger Bauer selv op til at afprøve, om hendes fund kan bekræftes i 

en ny undersøgelse. 

Album kritiserer i sin afhandling om de “Nære fremmede” (1996:17-18) patientcentrering i undersøgelser (som 

fx. Bauers) for ofte ikke at føre frem til et decideret patient-perspektiv, men derimod til perspektivet for 

patientorienterede behandlere. Når Bauer formulerer spørgsmål til interview på baggrund af sin forforståelse, 

er der risiko for, at hun kommer til at forhåndsbestemme, hvad privathed kan tænkes at være, og hvordan 

privathed opleves. Således kan man spørge, om Bauers undersøgelse har et patientcentreret eller snarere et 

patientorienteret behandlerperspektiv som følge af forskerens ret stramme styring af interviewene med mange 

konkrete spørgsmål? Bauer vedgår indirekte det sidste, når hun fortæller, at interviewene spontant frembragte 

temaer, hun ikke på forhånd havde inkluderet i interviewguiden. Det drejede sig for eksempel om personlig 

autonomi som et aspekt af privathed (Bauer 1994:56). Dette tema blev dog indarbejdet i det fortsatte arbejde 

og indgår som data, hvilket iflg. Kvale (1997) er korrekt fremgangsmåde i kvalitativ forskning. Men som 

udgangspunkt må man i kvalitative forskningsinterview stille spørgsmålstegn ved graden af styring fra 

interviewers side. Især i interview, der som Bauers gør krav på at være forankrede i fænomenologi: stram 

styring kan, som jeg ser det, medføre, at forskerens forforståelse nok afprøves på virkeligheden, men kan 

måske også medføre, at ikke alt, hvad der er i patienternes bevidsthed om fænomenet, viser sig i interviewet. 

En mere åben og ustruktureret forholden sig fra interviewers side, kunne måske have ændret indholdet i 

interviewene og således have forskudt perspektivet fra patientorienteret behandlerperspektiv til patientcentreret 

perspektiv.  

I denne afhandling er intentionen at få et patientcentreret perspektiv frem. Det skal forstås som et indefra-

perspektiv (set inde fra patienten). Hvordan indefra-perspektivet konkret søges opnået, redegøres der for i 

afsnit 2, metodeovervejelser. 

De nævnte tre kilders bidrag til problemfeltet er hermed beskrevet. De inddrages igen i analysen og 
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diskussionen af patienters privathed i slutningen af afhandlingen.  

 
Oplevelse af privathed er endvidere beskrevet i enkelte artikler: 

Svenskerne Mattiasson og Hemberg (1998) beskriver i en teoretisk artikel med etisk vinkel privathed som en 

ret, patienter har, som sygeplejersker ikke bør trænge ind i, men behandle med respekt. De forbinder privathed 

med intimitet, forstået som emotionel og/eller fysisk nærhed, berøring, seksuel intimitet og tillid, og visende 

sig i almindelige hverdags-sygeplejesituationer. De nævner hjælp til personlig hygiejne og spisning. Berøring, 

såvel opgave- som ikke-opgaverelateret, opfattes forskelligt af patienter som følge af personlige dispositioner 

og kulturelle forskelle; men berøring invaderer altid patientens privatsfære, som han normalt ville have kontrol 

over. Ligeledes argumenteres for, at empati kan være påtrængende. - Tænk på hr. Madsen fra side 1.   

En anden vinkel har Meerabeau (1999), der gennemgår litteratur om forlegenhed og de dertil relaterede emner 

‘delicacy’ og ‘privacy’. Meerabeau beskriver, blandt andet med reference til Lawler, hvordan forlegenhed, som 

reaktion på oplevelse af krænket privathed, viser sig og har konsekvenser i behandling og pleje. Forlegenhed 

kan optræde hos såvel patient som behandler/plejer. For patientens vedkommende kan forventet forlegenhed 

føre til, at hun undlader at søge hjælp for forhold, der opfattes som private. Det kan for eksempel dreje sig om 

urininkontinens. For behandleren/plejeren kan egen forlegenhed ved at berøre patienten på visse måder eller 

tale om visse emner, føre til at dette ikke gøres, hvorved forhold, der er væsentlige for patienten, ikke 

afdækkes. I begge tilfælde kan man sige, at patienten overlades til sin privathed, idet denne ikke brydes. I det 

sidste tilfælde svigtes den patient, der selv ville ønske rådgivning. Meerabeau kalder dette at privathed over-

respekteres. Meerabeau fremsætter den hypotese, at kropspleje til en ikke-svært syg patient kan opleves mere 

tvetydig end medicinsk undersøgelse, fordi det drejer sig om aktiviteter, patienten almindeligvis kan udføre for 

sig selv. Derfor, mener hun, kan det være vanskeligere for patienten af aflede bevidstheden om den normale 

sociale mening i de forskellige handlinger, og muligheden består for, at patienten for at undgå disse 

plejehandlinger hævder, at de er unødvendige. Meerabeau konkluderer, at der er for lidt viden om området, til 

at der kan gives klare retningslinier for professionel praksis. 

I artiklen “Privacy in hospital” beretter  to svenske sygeplejersker Bäck og Wikblad (1998) om deres 

sammenlignende undersøgelse af 120 patienters og disses 42 primærsygeplejerskers holdninger til privathed 

dels generelt, dels i patientsituationen. På grundlag af spørgeskemaer har de modstillet, hvordan patienter 

opfatter eget behov for privathed under indlæggelse og hvordan patientens sygeplejerske mente, patientens 

behov var. Det viste sig, at sygeplejersker anslog patienters behov for privathed til at være større, end 

patienterne selv angav. Højeste prioritet havde at tale med lægen alene. Øvrige fund var, at langtidsindlagte 

patienter havde større behov for privathed end korttidsindlagte. Kvinder havde større behov for privathed end 

mænd, og ældre patienter større end yngre. Patienter med længere uddannelser havde større behov end 

patienter med kort eller ingen. Patienter indlagt tre eller flere gange havde større behov for privathed, end de 

med en eller to indlæggelser. Både patienter og sygeplejersker angav generelle behov for privathed (i hjemmet) 

som højere end behovet ved indlæggelse. Bauers (1994) fund ligner disse, og forfatterne henviser til hendes 

arbejde. 

At have privathed kan være et dilemma, som følgende citat fra værket “Kultur og betydning. Kommunikation 

som kulturel og social praksis” kaster lys over: 
 “Dele (måske store dele) af vores betydningsrum kan være så vanskelige at synliggøre for 

andre, at vi kortvarigt vælger, eller er henvist til, at holde det som et privat aflukke. Det kan 
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være oplevelser og forestillinger eller det kan være træk i vores personlighed, som vi kun 
vanskeligt kan delagtiggøre andre i.”(Poulsen 1999:90) 
“Det er vores evne til at træde ud af de private rum, som måske endda har den stærkeste 
betydning for os selv og orientere os mod det sociale nu...der giver os de bedste 
overlevelseschancer som mennesker.” (ibid:93).  

 

Denne pointe illustreres i Kirkevolds (1993) artikel om pleje til patienter med kroniske hudsygdomme. Der er 

tale om en praksisteori, udledt af sygeplejerskers redegørelser for faktisk ydet sygepleje. Patienter med 

skæmmende og måske lugtende udslæt benyttede sig af skjulemekanismer for at undgå syns- og lugtmæssig 

eksponering overfor andre. Det er en privathedsbevarende handling; men skjulemekanismerne medførte til 

tider en grad af social isolation, som bidrog til patienternes lidelse. Ved at sygeplejerskerne tilrettelagde et 

miljø i afdelingen, hvor dét at have en hudsygdom var fælles erfaring, som andre patienter genkendte og 

legitimerede lidelsen ved, opnåedes en afprivatisering, der syntes at lindre lidelsen. Konkret skete det ved at 

sygeplejerskerne gav hudpleje og -behandling på stuen, synligt for andre. Dette svarer til Albums fund, at 

medpatienter kan støtte hinanden; men hvor det hos Album sker tilfældigt, er det hos Kirkevold intenderet af 

sygeplejerskerne, som søgte at støtte patienterne til at undgå at skjule sygdommen også udenfor hospitalet, og 

dermed undgå isolation, samt at finde meningsfulde aktiviteter, så sygdommen ikke unødigt indskrænkede 

livsmuligheder. Interessant,  ville det have været, dersom Kirkevold havde belyst patienternes oplevelser af 

denne pleje. 

Sammenfattende er det nu vist, at oplevelse af privathed spiller ind på oplevelsen af at være patient og kan 

have konsekvenser for patienters adfærd. Herefter opsummeres problemfeltet for at præcisere, hvordan det 

videre kan undersøges. 

1.2. Sammenfatning og præcisering af problemfeltet  
Privathed på hospital må opretholdes og kontrolleres i et socialt rum, hvor patienten har relationer til andre 

personer: personale, medpatienter og besøgende, som kan beskytte, true og/eller krænke privathed, og hvis 

egen privathed ligeledes kan være på spil. Disse personer kan også hjælpe patienten til at bryde privathed, som 

patienten er eller selv har lukket sig inde i. Forsøg på at opretholde egen privathed kan hos patienter muligvis 

udløse adfærd, der af personalet bedømmes som vanskelig. Andre kan undlade at bryde privathed, patienten 

ønsker at komme ud af.      

Oplevelsen af at være i disse relationers art og forskellighed synes mangelfuldt belyst fra patientperspektiv. 

Etiske aspekter af privathed er diskuteret teoretisk, men ikke i forhold til empiri.  

Det anses for muligt at anlægge et mere omfattende perspektiv på privathed, som omfatter disse aspekter, end 

set i de nævnte undersøgelser. Der er hermed grund til at undersøge privathed yderligere fra en patientcentreret 

synsvinkel med et indefra-perspektiv. 

  

1.3. Afgrænsning af problemfeltet, formål og problemformulering  
Afhandingen vil belyse fænomenet privathed ved at afdække, hvilke forhold ved indlæggelse på hospital, der 

påvirker patienters oplevelse af privathed. Det være sig forhold ved relationer til personer, patienter møder 

under indlæggelse, eller forhold ved arbejdsgange og aktiviteter på hospitalet. Sammen med relationer udgør 

de det sociale rum, patientliv leves i. Men også hospitalets indretning, altså det fysiske rum, kan have 

betydning.  

Fokus vil være det sædvanligt forekommende, det som mange patienter kunne opleve under sædvanligt 



 

 12

forekommende vilkår for patienter. Derfor fokuseres på voksne patienter indlagt på somatisk afdeling, idet 

patienter med psykiske sygdomme som følge af disses art kan have ændret oplevelse af eller behov for 

privathed. Endvidere kan behandling, pleje og miljø i en psykiatrisk afdeling indebære særlige indgreb i 

patienters privathed. Disse særlige forhold ville berettige en særlig undersøgelse, og fravælges derfor her. 

Idet privathed anskues fra patientens synsvinkel, synes det ikke relevant at afgrænse patientoplevelser, der 

omhandler sygepleje, som de eneste relevante. Det ville være at reducere den viden, som var mulig at opnå om, 

hvordan fænomenet privathed forekommer i oplevet liv. Derfor anses enhver oplevelse af fænomenet for 

relevant.  

Formålet med afhandlingen er således at beskrive fænomenet privathed, som et bidrag til sygeplejerskers viden 

om, hvordan det opleves og leves at være patient. 

Således kan afhandlingens problemfelt nu formuleres i følgende spørgsmål: 

1) Hvori består fænomenet privathed for patienter indlagt på somatisk hospital? 

2) Hvordan opleves privathed i det sociale og fysiske rum på hospitalsafdelingen?      

 
2. Overvejelser over metode.  
Problemstillingen peger mod at undersøge empirisk, hvad det vil sige at opleve privathed, ved at bede patienter 

fortælle om deres oplevelser.  

Kvalitative forskningsinterview anses for en velegnede til at indhente viden om menneskers oplevelser og 

forståelse af noget (Kvale, 1997). Imidlertid kan forskellige videnskabsfilosofiske antagelser ligge bag måden 

at udføre interview. Aktuelt anvendte antagelser må derfor ekspliciteres. 

Afsnit 2.1. præsenterer videnskabsfilosofiske overvejelser over, hvordan forståelse af andres oplevelser kan 

tilstræbes. Parallelt hermed overvejes det videnskabsfilosofiske ståsteds konsekvenser for kvalitative 

forskningsinterview. Afsnit 2.2. indeholder metodologiske overvejelser over kvalitative forskningsinterview; 

teoretisk og som her anvendt. 

 

2.1. Videnskabsfilosofiske overvejelser.   
Interessen, som giver sig af problemfeltet, er at beskrive og forstå patienters oplevelser. Ikke som enkelte 

personers oplevelser.  Derimod tilstræbes ved tolkning af enkeltpersoners oplevelser at finde træk, der 

beskriver patienters oplevelse af privathed på en måde, der også kunne opleves af andre. Det forudsætter en 

antagelse af, at oplevelser på én gang indeholder noget unikt og noget typisk. Dette standpunkt gør 

fænomenologien sig til talsmand for (van Manen 1990). 

Privathed kan bestemmes som et fænomen; noget, der viser sig for bevidstheden. Privathed ønskes beskrevet 

og forstået, som den viser sig i en bestemt kontekst: for patienter indlagt på hospital. Hermed placerer 

afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted sig indenfor et hermeneutisk fænomenologisk videnskabssyn. Det 

redegøres der for i det følgende. 

Fænomenologien søger at afdække essensen i dét, der viser sig for bevidstheden; dét, der gør fænomenet til, 

hvad det er, og uden hvilket det ikke ville være, hvad det er. Det, som udgør det typiske i det unikke.  

Iflg. fænomenologiens grundlægger Husserl (1859-1938), er fænomenologi først og fremmest filosofi, men 

også en metodologi og en metode (Ray 1994). Siden Husserl har fænomenologien udviklet sig til en bevægelse 

med flere retninger, traditioner, som her beskrives kort. 

Husserl-traditionen kan karakteriseres som epistemologisk. Den stiller spørgsmålet “hvordan kan vi vide”. 
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Målet er ren beskrivelse af tingenes essens. Heideggertraditionen karakteriseres med sit spørgsmål “hvad er 

væren?” som ontologisk. Denne tradition adskiller sig fra Husserls fænomenologi ved også at ville fortolke 

mening ved de undersøgte fænomener. Dermed bliver den samtidig hermeneutisk, idet hermeneutik er 

fortolkningskunst og forståelseslære. Den hollandske “Utrecht-skole” repræsenterer en kombination af 

førnævnte to retninger. Den bliver da hermeneutisk fænomenologisk, og vil såvel forstå som beskrive (Cohen 

& Omery1994).  

Afhandlingens intention er at beskrive privathed ved at forstå patienters oplevelse af den. 

En forudsætning hos Husserl er anskuelsen af mennesket som et relationelt, intersubjektivt og interdependent 

væsen. Mennesket er i sin livsverden med andre mennesker og bestemmes selv af relationen til disse. Denne 

antagelse gør op med bevidsthedsfilosofiens syn på mennesket som uafhængigt af verden (Hall 1996; 

Martinsen 1994). Man kan sige, den deles af andre fænomenologiske retninger,  idet de arbejder med begrebet 

livsverden.  

Indenfor fænomenologi og hermeneutik er en grundantagelse, at erkendelsen påvirkes historisk, kulturelt og 

socialt i form af forforståelse; dvs. forhåndsantagelser om virkeligheden, der fungerer som fordomme. 

Fordomme bliver et “filter” hvorigennem ny erkendelse kommer til mennesker. Er fordomme ubevidste, kan 

fejl-forståelser opstå, når nyt forstås i lyset af gammelt. For at opnå ren erkendelse af tingenes essens, må 

denne “filtrering” derfor imødegås. Her er et andet skillepunkt mellem fænomenologiske retninger: Hvor 

Husserl-traditionen hævder, at bevidstheden kan sætte forforståelse uden for indflydelse på erkendelsen (i 

parentes), sådan at menneskers erfaring af fænomener i verden ved en særlig refleksiv intuitiv proces kan 

beskrives objektivt, som de virkelig er, vil hermeneutisk fænomenologiske traditioner benægte dette. 

Hermeneutisk fænomenologisk tradition har er en fortolkende tilnærmning til fænomener, som afviser 

muligheden af at sætte forforståelsen ud af kraft, idet denne anskues som et ontologisk vilkår. Det hænger 

snævert sammen med sproget, for hvilket forforståelsen er konstituerende og i hvilket den udtrykkes. Bevidst 

erkendelse antages i denne tradition kun at kunne ske sprogligt. Udfordringen i denne tradidition er, i stedet for 

at sætte forforståelsen i parentes, at afdække og explicitere den. Fænomenologien har “et hermeneutisk 

utgangspunkt i selvrefleksjonen (som epoché)”, skriver Martinsen (2001a:19) med reference til Ricoeur. 

Forståelse og fortolkning kan ikke adskilles og gælder spørgsmålet om hvad fænomenet er og dets mening. 

(Ray 1994). 

Max van Manen, hollandsk-canadisk professor i pædagogik, tilhører den hollandske skole (Cohen & Omery 

1994). Van Manen (1990) har udgivet en metodologi for hermeneutisk fænomenologisk forskning, hvis 

anbefalinger for eksplicitering af forforståelse følges i denne afhandling.  

Van Manen refererer bl.a. til den tyske filosof Gadamer i sin forståelse af hermeneutik. Gadamer kan som elev 

af Husserl og Heidegger siges at være arvtager af den fænomenologiske tradition. Gadamer videreudvikler 

deres filosofi, men gør også op med den, ligesom han gør op med den traditionelle hermeneutik. Derfor kan 

Gadamer ikke betegnes som fænomenolog; selv kalder han sin position filosofisk hermeneutik (Føllesdal et al. 

1992).  

Med det formål at finde frem til en egnet metode for denne afhandlings undersøgelse, redegøres nu for 

Gadamers beskrivelse af, hvordan det går til at mennesker kommer til at forstå. Dernæst diskuteres van 

Manens metodologi ift. undersøgelsens fokus; supplerende inddrages Løgstrups udlægning af forholdet 

mellem sansning og forståelse. 
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2.1.1. Gadamer: Om forståelse  

Gadamers analyse af forståelsen gælder både for forståelse af tekster, men også for forståelse af mennesker, 

livsformer og kulturer (Jensen 1990).  

Forståelse noget, der sker med os, siger Gadamer (1991). Noget, der overgår os. Forståelse af mening søges 

ved at spørge til overensstemmelse mellem dele og helhed i andres udsagn: den hermeneutiske 

cirkelbevægelse. Forståelse kan siges at være indtruffet, når der ikke mere findes modsætning mellem del og 

helhed. For at komme dertil, at forståelse overgår os, anviser Gadamer nogle redskaber3, der kan tages i 

anvendelse, når man prøver at forstå andre mennesker.  

Det første redskab, fuldkommenhedens foregribelse, bør tages i anvendelse for overhovedet at komme ind i 

forståelsesprocessen: ifølge Gadamer bør man forudsætte, at den anden prøver at sige noget sandt om den sag, 

der tales om. Forståelse er altid sagsforståelse, og samme sag kan forstås forskelligt af forskellige personer. 

Fuldkommenhedens foregribelse tjener til at være åben for, at den anden kan forstå anderledes end én selv. I 

fuldkommenhedens foregribelse antages, at der findes en helhed af mening i den andens udsagn, som er mulig 

at forstå (ibid:293-4).  

Det er sådan, fordi det er et grundvilkår ved menneskers væren at eksistere bundet til tid og rum, indlejret heri 

på en forstående måde. Dette ontologiske grundvilkår spiller ind, når man søger at forstå andre: Min forståelse 

vil som følge af min historie, hvor relationer og oplevelser har præget mig, aldrig være helt den samme som 

andres. Og forståelse vil altid samtidig være selvforståelse. 

De samlede forhold, jeg har forståelse af, kalder Gadamer min forståelseshorisont. Indenfor den kan jeg 

bevæge mig og indtage forskellige perspektiver, men jeg kan ikke se den udefra eller overskue den hele på en 

gang. Forståelseshorisonten udgør samtidig forforståelsen, jeg møder verden med, og min selvforståelse. 

Forforståelsen indeholder fordomme; det vil sige forudantagelser om, hvordan verden og mennesker i den er 

beskafne.   

Fordommene kan siges at være det andet redskab, når forståelse søges. Søger jeg at forstå, hvad et andet 

menneske forstår, må jeg søge at gøre mig mine fordomme klart - og så sætte dem på spil: bede den anden 

fortælle, hvordan han forstår sagen. Derved åbnes min horisont. Jeg kan ikke forlade den og træde ind i den 

andens forståelseshorisont og forstå fuldt ud, hvad han forstår. Men vore horisonter kan smelte sammen. Så vil 

jeg forstå noget af, hvad han forstår; men min forståelse vil have karakter af en fortolkning.  

Forståelse er ifølge Gadamer horisontsammensmeltning, og det er den, der overgår os (ikke nødvendigvis 

gensidigt). Forståelse, fortolkning og anvendelse er for Gadamer uadskillelige. Gadamer belyser dette med 

juristers situationstilpassede anvendelse af lovens ånd frem for dens bogstav; i sygeplejen vil det faglige skøn, 

som Martinsen (1990) udlægger det, bestå af situationstilpasset anvendelse af faglig viden og indlevelse; en 

fortolkning, der tilpasser forståelsen til situationen, så der handles godt for patienten. 

Konsekvensen af at antage Gadamers hermeneutiske opfattelse af forståelse bliver for dette arbejde dels, at min 

forforståelse må klarlægges bedst muligt både generelt og før hvert interview, idet forrige interview kan have 

givet ny forforståelse. Dels at det må tilstræbes at sætte egne fordomme på spil i en fuldkommenhedens 

foregribelse af informanters udsagn. Dette gælder såvel i planlægnings-, udførelses- og tolkningsfasen af 

interview. 

Hvordan det rent konkret kan gøres, findes der ifølge Gadamer ikke nogen resultatsikker metode for. Derimod 

mener han, at metoden må tilpasses den sag, der undersøges. 
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2.1.2. Van Manen: At udforske levet erfaring  

Van Manen’s forskningsinteresse er blandt andet humanvidenskabelig forskningsmetodologi. Det særlige ved 

van Manens position er inddragelse af semiotik og skriveprocessen som en uadskillelig del af den 

hermeneutisk fænomenologiske forskningsmetodologi (van Manen1990, Ray 1994). Den semiotiske tilgang 

tjener til at engagere forskeren i en refleksion over sprog og tegn, som bidrager til tolkningen af, hvordan 

fænomener viser sig i levet erfaring.  

Nærmere bestemt ses denne tilgang i måden at beskrive fænomenet på. Beskrivelsen af fænomener må få os til 

at se dem på en måde, som beriger vor forståelse af hverdagslivets erfaringer, siger van Manen (1997:345). Det 

vil sige, at en fænomenologisk tekst kan fremkalde erkendelse. Det er dens mål. Måden, den gør det på, ligger i 

måden at skrive, der fremkalder læserens genkendelse af det beskrevne fænomen som mulig eller faktisk egen 

erfaring, men på intensificeret måde, så teksten får transformativ effekt; læseren får fat i en dybere mening af 

fænomenet, end han havde før, og øger dermed sin selvforståelse. 

På dette punkt især skønnes van Manens bidrag til den hermeneutiske fænomenologi relevant i denne 

afhandlings sammenhæng, som er, at læseren ud fra beskrivelsen af patienters oplevelser må komme til dybere 

forståelse af fænomenet privathed. 

Van Manen hævder, fænomenologisk forskning er videnskabelig. Videnskabeligheden begrundes ved, at 

fænomenologisk forskning eksplicit søger at afdække indre eksistentielle meningsstrukturer indlejret i 

bevidstheden. Desuden at forskningen selvkritisk søger at afdække sine metoders styrker og svagheder. Samt 

at forskningen er intersubjektiv ved at gå i dialog med andre, for eksempel interviewpersoner, forskere eller 

teorier for at validere forskningsresultaterne. Derudover kommer videnskabeligheden af systematikken i 

studiet af levet oplevelse, som søger at finde strukturerne i oplevelser på en dyb måde, der resulterer i “rich 

descriptions, that explore the meaning structures beyond what is immediately experienced” (van Manen 

1990:152). Altså ikke en beskrivelse af det, som fremtræder, men af essensen i det. Resultatet af forskningen 

vil ifølge van Manen ikke være teorier, men temaer, meningsstrukturer, som aldrig kan beskrives udtømmende, 

og dermed heller ikke entydigt, men som giver dybere indsigt i verden. Resultatet er netop en beskrivelse af 

den direkte kontakt; enkeltpersoners oplevelse af verden med den mening, den fremtræder med for dem. En 

sådan beskrivelse vil altid være åben og uafsluttet. Resultatet er den åbne beskrivelse af mangfoldigheden og 

de variationer, fænomener viser sig med; en konklusion, der ville lukke for det åbne, endsige en generalisering, 

er derfor ikke mulig. Resultatet må være åbent for andre forskeres efterprøvning og videreudvikling. 

Selv om fænomenologisk forskning anses for videnskabelig, er den iflg. van Manen ikke en teknik, en bestemt 

metode, som følges stringent. “The methodology of phenomenology is more a carefully cultivated 

thoughtfulness than a technique”(ibid:131). Systematisk, refleksivt, intuitivt arbejdende søgen efter mening i 

en dialektisk bevægelse mellem teksten og refleksionen over den, gør forskeren i stand til at trænge ind i 

tekstens skjulte mening. Men den nærmere fremgangsmåde hertil, hvilke trin der tages, gives der ikke en 

bestemt opskrift på; den må opstå i fortolkningsprocessen, i bevægelsen mellem spørgsmål til teksten og 

dennes svar; kun må denne bevægelse gå i retning bort fra den subjektive oplevelse og mod en afdækning af 

fænomenets dybere mening; det typiske i det unikke. 

Som kvalitetskriterium for fænomenologisk forskning og skrivning stiller van Manen, at der bevares en stærk 

og orienteret relation til det udforskede. Dermed menes, at forskeren må eksplicitere og fastholde en bestemt 

vinkel at se fænomenet fra, som korrelerer med det forhold, han selv står i til fænomenet; som (værende) 

patient, sygeplejerske eller andet. Det svarer til Gadamers position, at ikke hele forståelseshorisonten kan 
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overskues på en gang; men den ses fra et sted.  Samtidig ligger heri, at der altid kan tænkes andre vinkler at se 

fænomenet fra. Det er medbegrundende for, at en fænomenologisk-hermeneutisk beskrivelse og fortolkning 

altid er uafsluttet.  

Denne afhandling og dens undersøgelse søger at se patienters oplevelse af privathed fra patienternes sted, 

andetsteds udtrykt som at få et patient-perspektiv frem. Men undersøgelsen udføres af en sygeplejerske. Skal 

der derfor bevares en stærk og orienteret relation til fænomenet set fra patienternes sted, vil det sige, at jeg som 

undersøger må være opmærksom på, ikke at falde i den grøft, Album peger på, og komme til at indtage et  

patientorienteret behandlerperspektiv. Når, med Gadamer og van Manen, forståelse tager udgangspunkt i en 

forståelseshorisont, det ikke er muligt at løsrive sig fra, er dermed eksplicitering - synliggørelse - af 

forforståelsen vigtig. Både for undersøgerens og for læserens løbende refleksion over, om orienteringen  

faktisk fastholdes. Skal orienteringen fastholdes, kan det først i perspektiverende øjemed diskuteres, hvilken 

relevans viden om patienters oplevelse kan have for sygeplejerskers praksis.          

Fænomenologisk perspektiv på forskning kan siges at være et indefra- og nedefra-perspektiv. Dermed er det 

ikke dækkende for kritisk udefra-betragtning af strukturer, der bryder patienters privathed, og betingelserne for 

disse, såsom personalets rutiner eller faglige dygtighed. Dette måtte undersøges indenfor en anden 

videnskabelig referenceramme, for eksempel en kritisk teoretisk eller etnografisk. Men en sådan ville ikke 

kunne medtænke indefra-perspektivet, hvorved denne type viden ville blive overset. Af indefraperspektivet 

følger dog et udefraperspektiv på sygeplejersker, som kan være kritisk. 

En uddybende redegørelse for hvordan erkendelse sker, findes hos den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup. 

Hans udlægning af forholdet mellem sansning og forståelse synes at uddybe forståelsen af menneskers 

refleksion over levet erfaring, som er denne undersøgelses genstand. 

 

2.1.3. Løgstrup: Forholdet mellem sansning og forståelse  

Løgstrup slutter sig til den fænomenologiske retning, der repræsenteres af Husserls elev Lipps. Endvidere står 

han indenfor dansk livsfilosofisk tradition. Løgstrup knytter fænomenologien til tanken om at mennesker er 

skabte. Det indebærer en rettethed, en involvering i verden, som mennesker er i sammen med andre. Derved 

bliver moralen en integreret del af Løgstrups fænomenologiske filosofi om relationer til mennesker og natur 

(Martinsen 1994). 

Løgstrup mener, indtrykket er afgørende for menneskets erfaringer og handlinger, og dermed erkendelse. 

Løgstrup (og andre fænomenologer, fx. Merleau-Ponty (Martinsen 1994)) hævder, at erkendelse kan ske 

sanseligt. Oven i købet hævder han, at det sanselige har forrang for det sproglige, som knyttes til forståelsen 

(Løgstrup 1984:15). Gadamers, og også Heideggers tese, at “alt, hvad der lader sig forstå, det vil sige alt, hvad 

mennesket kan komme i forhold til, har sproglig karakter”(Wind I: Løgstrup 1995b:112), uderlukker iflg. 

Løgstrup ikke, at vor tilværelse på lige så fundamental vis er sansning: 
“Det er et falsk valg, enten at gøre sansningen til det alt omfattende vilkår, som tendensen 
var i nypositivismen, eller at gøre forståelse og sprog til det alt omfattende vilkår, som 
tendensen er i den filosofiske hermeneutik... I den filosofiske hermeneutik 
kommersansningen til kort.”  

         (Løgstrup 1995b:112) 

 

Dermed mener Løgstrup, at det er sansningen, som på umiddelbar vis giver os adgang til verden. Det vil sige, 

at verden ikke er omgivelse for os, men sansende er vi indfældet i naturen og universet, som er ophav for os 
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(Løgstrup,1984). Gennem sansningen modtager vi indtryk, og indtrykket er stemt. I det stemte indtryk “er vi ... 

åbne for en betydning af, hvad vi sanser og kommer ud for, der går ud over eller går bag om vor på forhånd 

fortrolighed med tingene og begivenhederne” (Løgstrup 1995a:10). Det stemte indtryk, vi får gennem 

sansningen, indeholder  også erkendelse. Det er dén kritik, Løgstrup retter mod den filosofiske hermeneutik.  

I sygeplejen udvikler Martinsen (1994) sin tænkning om det faglige skøn i forlængelse af Løgstrups tænkning, 

når hun indsætter sansningen ind i det faglige skøn på en måde, der belyser ovenstående kritik: “I kraft af sin 

analoge karakter får sansningen variationer og sammenhænge frem i situationen, hvorved situationen kan ses 

på forskellige måder”, skriver Martinsen (ibid:151). 

Det går ud over, hvad forståelsen i sin afstand alene kunne få frem, og understreger hvad Løgstrup siger, at 

sansningen ikke er til at skille fra forståelsen. De forholder sig til hinanden som forenende modsætninger, idet 

vi ikke kan sanse noget uden at forstå det. Hvor vi i sansningen, der ikke forarbejder det sansede, er 

afstandsløst ude ved det sansede, skaber forståelsen distance, og det gør den gennem sproget. Ikke sådan at 

forståelsen forarbejder selve det sansede, det kan den ikke, men sådan at “forståelsen kan strukturere det udtryk 

som man vil give for det, man har sanset” (Løgstrup 1995a:82). Således kan den forenende modsætning 

udtrykkes sådan, at ikke alene sanser vi på forståelsens vilkår, vi forstår også på sansningens vilkår. I sproget 

samles den sansende og forstående bevidsthed. Forståelsen overdækker ikke sansningen, men er der altid 

sammen med den. 

Dermed kan med Løgstrup siges, at såvel sansning som forståelse er ontologiske vilkår. 

Det må have konsekvenser i en interviewsituation, hvor antagelsen om sanselig erkendelse vil medføre, at der 

må spørges ikke blot til forståelsen (hvad skete der?), men også sådan at forståelsen gives rum for at 

strukturere udtrykket for det sansede (hvad så, hørte,lugtede, mærkede, følte du? Iflg. Martinsen (1994) har 

fortællingen rod i sansningen. Derfor antages, at anvendelse af fortællingsformen i interview vil kunne bringe 

det sansede frem. 

Konsekvenser for fortolkning af interview får det på den måde, at fortolkningen må søge at udtrykke såvel det 

sansede som det forståede. Samtidig må intervieweren såvel i interview- som i tolkningssituationen søge at 

forholde sig kritisk reflekterende til såvel egen sansning som forståelse. Være til stede såvel i sansningens 

afstandsløshed som i forståelsens afstand af det kommunikerede. Og - jævnfør van Manen - beskrive det 

sansede og det forståede på en måde, der lægger op til at fremme genkendelse og erkendelse hos læseren. 

 

2.2. Metode: Det kvalitative forskningsinterview  
For at besvare problemformuleringens spørgsmål vælges som metode det kvalitative forskningsinterview i en 

hermeneutisk fænomenologisk forståelsesramme.  

I hermeneutisk fænomenologisk tradition er opfattelsen, at dybdegående interview af et lille antal informanter 

er tilstrækkeligt til at indhente signifikant viden. Dog er udfordringen til undersøgeren ved et lille antal 

informanter at vurdere,om der er indhentet data nok til at dække variationer ved fænomenet og til at finde 

mønstre, som gentager sig (Kvale 1997).  

Men når der er få informanter, er det vigtigt at overveje, hvem der er egnede informanter. 

 

2.2.1. Valg af informanter  

Første spørgsmål er, om informanterne stadig bør være indlagt eller ej. Valget er faldet på personer, der har 

været indlagt, men ikke er det mere på interviewtidspunktet. 
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Grunden hertil er praktisk, etisk og kvalitetsmæssig: Det kan tage lang tid at indhente nødvendige tilladelser til 

at tale med indlagte patienter, og det skønnes ikke nødvendigt for interviewets emne at belaste indlagte 

patienters tid og kræfter. Det antages desuden, at informanter reflekterer mere frit over deres oplevelser, når 

afhængighedsforhold af hospitalets personale og institution er ophørt og de er i egne omgivelser. Men da bliver 

spørgsmålet, hvor tydeligt de kan huske oplevelser, som måske er nogen tid gamle? 

Ifølge historikeren Henning Poulsen (1968) bevares erindring om selvbiografiske data samt erindring om egen 

aktivitet, indre oplevelser og motiver for handling temmelig præcist over tid. Herunder skønnes erindring om 

oplevelser i forhold til egen indlæggelse og privathed at falde. Skønt erindring kan være ensidig og måske 

tendentiøs, vil den afspejle personens faktiske oplevelse. Og det er den, der efterspørges; ikke hvad der faktisk 

hændte. Dog kan refleksion over oplevelsen have ændret forståelsen af den senere. Ved at spørge til 

sansningen i situationen, der iflg. Løgstrup (1995a) ikke ændres af forståelsen, søges den oprindelige oplevelse 

fremstillet så fuldt som muligt. Erindring om medpatienter og deres oplevelser og reaktioner med privathed, 

som var af mindre betydning for personen, vil grundet glemsel og selektion være mere upræcis (Poulsen 1968). 

På dette grundlag er der ikke opstillet snævre tidsgrænser for, hvor længe det må være siden, informanterne var 

indlagt. Men vil den mest velegnede informant nu være en person, der kun har været indlagt én gang, eller en 

med flere indlæggelser bag sig? 

Første gang en person indlægges, ved han ikke nødvendigvis ret meget om, hvad han kan forvente sig, da det 

som foregår med patienter på hospital, især de mest intime ting, ofte er omgivet af tavshed udenfor hospitaler 

(Lawler, 1996). Til sammenligning kan Albums karakteristik af en ‘veteran’-patient være til nytte, selv om 

Album benytter udtrykket om indlagte patienter. Veteraner kendetegnes ved at have flere indlæggelser bag sig 

og/eller ved at aktuelle indlæggelse har varet så længe, at de er blevet kendt med afdelingen, dens personale, 

patienter, rutiner, tilbud og omgivelser. Har veteraner været indlagt flere gange for samme lidelse, vil de også 

have erfaring med dennes udvikling og måske med mestring af dagliglivet med denne lidelse. De har kendskab 

til mange personer, som har været medpatienter. Derigennem vil de ifølge Album have viden om dét at være 

patient, der går ud over egen oplevelse (Album 1996). I øvrigt viser Bäck og Wikblads (1998) undersøgelse, at 

patienter, der havde været indlagt længe eller flere gange, havde højere behov for privathed. Det kan betyde, at 

de har flere erfaringer med mangel på privathed.  

På dette grundlag antages ‘veteran-patienter’ i denne sammenhæng at kunne fungere som nøgleinformanter 

(Maunsbach og Lunde 1995). 

I denne undersøgelse indgår fire informanter. Tre kvinder og en mand. Aldersmæssigt fordeler de sig fra midt i 

halvtredserne til midt i tresserne. Èn er en bekendt af mig, som indvilligede i at deltage i et pilotinterview for at 

teste interviewguiden. Imidlertid fremkom så væsentlige data i interviewet, at det kom til at indgå i 

afhandlingens empiriske materiale. De øvrige informanter er fundet ved henvendelse til forskellige 

patientforeninger, hvis medlemmer typisk er indlagt med mellemrum. Alle havde været indlagt på hospital 

flere gange; alle havde ligget på flere forskellige hospitaler med forskellige lidelser og på forskellige 

afdelingstyper. En enkelt berettede kun fra én indlæggelse. Resten af informanterne havde beretninger fra flere 

forskellige indlæggelser. Interviewene var af 1-1½ times varighed. De to foregik i informantens hjem, et i mit 

hjem og et på et kontor. 

 

 

2.2.2. Etiske overvejelser   
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Etiske overvejelser i forhold til interviewene følger de retningslinier, Sykepleiernes Samarbeid i Norden 

(1987) har vedtaget for sygeplejeforskning, samt Lov om behandling af person- oplysninger (Justitsministeriet 

2000). Datatilsynet har givet tilladelse til undersøgelsen. 

Informanterne blev informeret om interviewets formål, indhold, anonymitet og frivillighed i et brev udsendt til 

dem før interviewet. Informanterne fik mulighed for at kontakte interviewer før og efter interviewet med 

spørgsmål. Informanterne skrev under på, at de er informerede, at de frivilligt samtykker i at deltage, og til 

enhver tid kan trække samtykket tilbage. Brev og samtykkeformular findes vedlagt afhandlingen som Bilag 1. 

Interview kan åbne for oplevelser, der er psykisk belastende at mindes. Derfor vælger informanterne selv, hvad 

de vil fortælle. Fra interviewers side må agtelse for informantens valg være den etiske grundholdning i 

relationen. Denne overvejelse må supplere øvrige overvejelser over “sig-selv-som-instrument” (Hall 1995). 

Agtelsen må vise sig som sensitivitet fra interviewers side med hensyn til, hvor langt det er rimeligt at gå, når 

der spørges ind til det fortalte (Kvale 1997). Omvendt er interviewguiden udformet, så der lægges op til at 

bearbejde det fortalte refleksivt. Muligvis kan informanten herved opnå ny og mere omfattende forståelse af 

hændelsen (Kvale 1997). På den måde kan interviewet potentielt fungere  frigørende for informanten og 

således gavne ham. Hall (1995) diskuterer gavnligheden for informanten ved at deltage i interview, og nævner 

at lidelse kan lindres ved at få lov at tale om vanskelige oplevelser og blive lyttet til.  

 

2.2.3. Interviewguiden  

De etiske overvejelser, der nu er redegjort for, samt den valgte videnskabsfilosofiske referenceramme er søgt 

indarbejdet i såvel interviewguide som informationsbrev. 

Der er valgt en semistruktureret interviewguide (bilag 2). I hermeneutisk fænomenologisk forståelse er det 

muligt at inkludere forberedte spørgsmål, der tjener til at belyse begrebslige, teoretiske eller historisk/sociale 

aspekter (Ray 1994). For eksempel spørges om, hvilken mening informanten tillægger begrebet privathed. 

Samtidig er det i interview med hermeneutisk fænomenologisk tilgang væsentligt, at informanten fortæller den 

mening frem, han tillægger sine oplevelser, sådan som han selv har sanset og forstået dem. Derfor opfordres 

informanten til at fortælle frit om en eller flere oplevelser, der har gjort indtryk på ham, og som for ham har 

med privathed at gøre. 

Ideelt bør interviewer sige så lidt som muligt ud over at tilkendegive forståelse ved ja’er og nej’er, men 

interviewer kan søge meningen yderligere belyst via en uddybende, “clue-and-cue-taking process”(Ray 1994), 

hvor informantens fortælling leder til spørgsmål, der sigter mod så fuldstændig beskrivelse af fænomenet som 

muligt og så god forståelse af beskrivelsen som muligt. Af den grund er der til støtte for interviewer skitseret 

mulige spørgsmål. Somme tider blev de brugt; somme tider blev det ikke nødvendigt, eller andre spørgsmål 

måtte til. Udfordringen er, at spørgsmålene ikke styrer fortællingen.  

Informantens forståelse klarlægges på denne måde i en proces, hvor interviewers forforståelse midlertidigt 

søges sat i parentes. Det sker ved at interviewer sætter egne fordomme på spil og i fuldkommenhedens 

foregribelse lytter til informanten med den indstilling, at hvad han siger, er sandt for ham og muligt at forstå. 

Sin forforståelse må interviewer bruge til at lægge mærke til, når hun ikke forstår, og så spørge til, hvad 

informanten mener. Denne form for kommunikativ validering bør tilstræbes under interviewet for at forebygge 

misforståelser (Kvale 1997). I denne undersøgelse foregik det ud over uddybende spørgsmål ved at interviewer 

ved interviewets afslutning opsummerede, hvordan det sagte var forstået, så informanten kunne korrigere. 

Af interviewguiden ses, at der anvendes en metafor, privathed som et hus, til at forklare, hvad privathed kan 
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være. Det kan indvendes, at siden metaforen er udtryk for interviewers forforståelse (metaforen tolkes i 

afsn.3.1.), kan den komme til at præge informantens tolkning af privathed. Valget om at inddrage 

husmetaforen blev truffet på baggrund af, at informanterne kunne føle sig usikre på, hvad privathed ville sige. 

Bauer (1994) beskriver, at informanterne i hendes undersøgelse havde brug for at få begrebet forklaret. 

Informanterne i denne undersøgelse havde samme behov. De gav udtryk for, at de forstod metaforen, men 

anvendte derefter kun sporadisk - hvis overhovedet - formuleringer herfra. Det vurderes derfor, at de ikke var 

styrede af den, men at den hjalp dem til at forstå hvad privathed kan være. 

Nye vinkler på privathed, som fremkom i interviewene, blev, som Kvale (1997) tilråder, af interviewer 

udnyttet som egen forforståelse, der sættes på spil i efterfølgende interview.  

 

2.2.4 Analysemetode  

Interviewene er optaget på bånd og såvel informanters udsagn som interviewers er transskriberet  ordret. Det er 

gjort sådan for at kunne vurdere og tolke effekten af interviewers clue-and-cue-taking process (Ray 1994) i 

erkendelse af, at et interview, som Kvale (1997:56) skriver, både omfatter skabelse og fortolkning af en tekst. 

Derfor må interviewers ‘clues and cues’ også ses som tekst. Anderledes sagt vil interviewer påvirke 

informanten, og denne påvirkning må også kunne overvejes. 

Empiriske data udgøres herefter af båndoptagelsen, der bevarer den mundtlige fremstilling med pauser, 

tonefald og følelsesudbrud, som gennem interviewers sansning bliver del af hendes forståelse af interviewet. 

Desuden udgøres data af de ordrette transskriptioner, der imidlertid må betragtes som en dekontekstualiseret 

rekonstruktion af det foregåede, som qua transskriptionen allerede har været udsat for fortolkning (Kvale 

1997). Hvert interview er gennemlyttet flere gange: som forberedelse til og under transskriptionen, ved to 

korrigerende gennemlæsninger af transskripterne, samt atter for at danne et helhedsoverblik over hvert 

interview. 

Patienters fortællinger om oplevelser er ikke fænomenologiske beskrivelser, men data. Mening afdækkes i en 

hermeneutisk fænomenologisk proces i en kombination af beskrivelse, tematisk fortolkning og metaforisk 

indsigt, som et produkt, teksten giver fortolkeren (van Manen 1990). Det er en refleksiv proces, der bevæger 

sig frem og tilbage mellem tekstens dele og dens helhed, sådan at nye spørgsmål til teksten stilles og besvares - 

indtil meningen forstås. 

Det følger af van Manens tætte sammenknytning af det semantiske med det hermeneutisk-fænomenologiske, at 

der i analysen må reflekteres over sprogbrug: Hvilke termer og metaforer anvender informanterne til at 

beskrive fænomenet? “Idiomatic phrases largely proceed phenomenologically: they are born out of lived 

experience” (ibid:60). Derfor kan idiomatiske fraser (sproget, som det aktuelt tales) være nøgleord til af 

afdække meningen. 

Den enkelte informants oplevelse i forhold til privathed bidrager med variationer over, hvordan fænomenet 

viser sig i virkeligheden. Det er variationerne, der skal fremanalyseres, sådan at et billede af fænomenet 

kommer til at fremtræde. Ud fra billedet af fænomenet i sine variationer fremanalyseres så, hvad der er fælles i 

det forskellige. Det, som kunne være en mulig oplevelse for flere end den person, som beretter om den. Fra at 

være analyse af menneskers væren i verden i forhold til det undersøgte fænomen, bevæger analysen sig til et 

niveau, hvor selve fænomenets væren i verden, dets essens, bestemmes under fastholdelse af en stærk 

orientering mod den kontekst, fænomenet ønskes forstået indenfor. I denne undersøgelse er konteksten 

oplevelse af privathed, når man er indlagt som patient på et hospital. Herudfra tolkes data teoretisk. 
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Der er således tale om analyse på flere niveauer, der ikke forud er fastlagt som en bestemt teknik. Data er i 

fortolkers refleksive proces med til at vise, hvilke trin fortolkningen kan bevæge sig ad. Formålet med trinvis 

bevægelse er dels systematik i databearbejdning, dels at styre, hvornår forforståelsen sættes i parentes og 

hvornår den inddrages i bearbejdelse af data.  

Van Manen (1990) og Hall (1999:49-56) har inspireret til udvikling af den her benyttede analyseproces på den 

måde, at Hall’s van Manen inspirerede 4-trins analyseproces tænktes anvendt. Men denne blev i 

analyseprocessen udvidet med to niveauer som følge af datas struktur og “kampen” for at gribe den mening, 

der forudsattes at ligge i data. Analysen i denne afhandling er således udført på seks niveauer, som nu 

præsenteres herunder. 

 

Første niveau: Allerede i interviewsituationen reflekterede interviewer over, at hver informants fortællinger 

især syntes at bevæge sig rundt om et bestemt aspekt af privathed som varieredes i  forskellige fortællinger. 

Når interviewene blev rundet af ved at interviewer trak hovedlinierne i det fortalte op, blev informanten 

konfronteret med interviewers tese om dette bestemte aspekt ved privathed, som syntes vigtigst. Informanterne 

bekræftede dette og nogle uddybede det.  

Denne erkendelse, at der fandtes hovedtemaer, begrundede at en analytisk helhedstilnærmelse blev inddraget 

som første analyseniveau. Helhedstilnærmelsen ser interviewteksten som en helhed og spørger “What 

sententious phrase may capture the fundamental meaning or main significance of the text as a whole” (van 

Manen 1990:93). Man kan sige, at dette analyseniveau udgøres af en hermeneutisk cirkel-proces, hvor 

helheden analyseres i lyset af delene og omvendt. (På andre analyseniveauer analyseres delene i forhold til 

helheden og hinanden). Ud over validering i selve interviewet, bestod analysen på første niveau af 

gennemlytning af interviewene og gennemlæsning af transskripterne for at identificere denne fundamentale 

mening eller signifikans, som informanten tillagde privathed, og som mange, dog ikke alle, fortællinger i 

interviewet var variationer over.  

 

På andet analyseniveau følges van Manen (ibid:78), der siger, at det er nyttigt at tænke på fænomener som 

meningsenheder, temaer. Det er en opfattelse af fænomener som strukturer af mening, indlejret i den fortalte 

oplevelse. Derfor udføres en tematisering. I transskriptet identificeres temaer, der benævnes med ord, som 

svarer til informantens. Det sker for at holde egen forforståelse udenfor og følge informantens forståelse, og 

samtidig for at følge van Manens  semiotiske tilgang, hvor ord- og metaforvalg i dagligsprogets omtale af 

fænomenet kan indeholde fænomenologisk signifikans. Selve tematiseringsprocessen er en intuitiv, ikke 

regelbundet proces; “a free act of seeing meaning” (ibid: 79) ved at stille spørgsmål til teksten: Hvad foregår 

der? Hvad er dette eksempel et eksempel på? Hvad er det essentielle i det, og hvordan kan det udtrykkes?  

For hvert interview blev fundet 16-18 temaer, hvoraf de fleste gik igen flere gange. For hvert tema blev 

eksempler på temaet skrevet sammen som en fænomenologisk analyse, så de kom til at fremstå som en 

oversigt over, og en meningshelhed af, hvordan temaet viste sig i interviewet. Ved denne fremgangsmåde 

fulgtes van Manens antagelse, at selve skriveprocessen er en del af den fænomenologiske metode, idet 

beskrivelsen sker i en refleksiv proces, der fører til dybere forståelse af mening. På dette niveau blev temaerne 

ikke tolket ud fra, om de var fortællinger om privathed eller ej, med undtagelse af det tema, som i hvert 

interview blev kaldt “Privathed er ...”, og som indholdt informantens egne udtalelser om, hvad hun mente 

privathed er.  
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Tredie analyseniveau er ikke fundet beskrevet andetsteds, men opstod intuitivt som led i processen med at 

skrive dybere forståelse af mening frem. På tredie niveau er nemlig temabeskrivelserne sammenfattet sådan at 

meningsstrukturerne i hvert tema træder tydeligere frem. Nu bruges ikke længere informantens ord, men stadig 

dennes forståelse. Bevægelsen på tredie niveau går fra den subjektive oplevelse mod det mere almene ved at 

konteksten for oplevelserne nu skæres bort, og det kun bevares, at noget kan opleves på de måder, informanten 

beskriver. 

 

På fjerde niveau søges  for hver enkelt informant at skelne blandt de fundne temaer, hvilke der er essentielle 

temaer og hvilke, der er mere tilfældige (ibid:106). Der er atter tale om en intuitiv akt fra fortolkers side; nu 

udfordres evnen til variation. Det søges at afgøre, om et tema grundlæggende har med privathed at gøre, og 

således er med til at gøre fænomenet privathed til, hvad det er. I så fald er temaet uundværligt for fænomenet 

og altså essentielt. Hvis ikke, kan der være tale om mere tilfældige historisk eller kulturelt farvede 

fremtrædelsesformer af temaet. På dette niveau følges stadig informantens forståelse i fuldkommenhedens 

foregribelse, idet de fundne temaer analyseres op mod temaet “Privathed er..” som en hermeneutisk proces for 

at afdække, hvordan delene i helheden forholder sig til hinanden. Det drejer sig om at skelne væsentligt fra 

uvæsentligt - men sådan som informanten vægter det. 

 

Femte analyseniveau omfatter en samtidig analyse af alle interviews. Blandt fundne essentielle temaer søges 

efter forenende grundtemaer, der går igen i flere eller alle interviews. Herved søges essentialiteten af temaerne 

i forhold til fænomenet bekræftet op imod en helhed, der ikke mere er det enkelte, men alle interviews. Det er 

en intuitiv proces, men også refleksiv i den forstand at der reflekteres over sammenhænge mellem de 

essentielle temaer. Der er stadig tale om beskrivende aktivitet, tæt på informanternes egen forståelse og 

ordbrug, men i refleksionen over sammenhænge ligger begyndende fortolkning. 

 

På sjette analyseniveau inddrages egen forforståelse og teoretisk viden for at fortolke de fundne essentielle 

grundtemaer ind i en forståelse af deres dybere mening, der nu ikke mere udtrykker informanternes unikke 

subjektive oplevelser, men sættes ind i en forståelsesramme, der gælder, hvordan fænomenet privathed typisk 

kunne opleves af voksne patienter indlagt på somatisk hospital. Der stiles herved mod en dybdefortolkning, der 

transcenderer såvel informanternes forståelse som interviewers forhånds-ekspliciterede forforståelse.    

Det følger som anført af den anvendte metodes subjektive karakter med hensyn til både de indsamlede data og 

fortolkningen, at der aldrig kan blive tale om en fuldstændig og sand beskrivelse (van Manen, 1990). Derimod 

må gyldigheden af det beskrevne overvejes. Skal andre kunne evaluere gyldigheden af analyse og 

fortolkninger, der påberåber sig at sætte fortolkers forforståelse i parentes, må de kende den forforståelse. 

  

3. Forforståelse: Hvad er det at have privathed?  
Som forberedelse til at interviewe og senere tolke de udførte interview, er det ifølge van Manen (1990) 

metodisk relevant at foretage en analyse af privathed som begreb og fænomen, som giver  foreløbig forståelse 

af, hvad privathed kan være. Derfor belyses nu først privathed som begreb og fænomen generelt, dernæst 

sættes privathed i sammenhæng med patienters oplevelser som indlagte på hospital. 

Relevante kilder er selvfølgelig forskningsbaseret viden om patienters og sygeplejerskers oplevelser omkring 

dét at være patient. Men også tekster af selvbiografisk, skønlitterær og poetisk karakter kan rumme erkendelser 
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om privathed, der vanskeligt kan udsiges på anden måde (van Manen 1990, 1997). Indledningsvis kan en 

metafor anskueliggøre, hvad jeg selv forstår ved privathed. 

 

3.1. En illustration: Husmetaforen  
Bates tolker privathed som en subjektiv erfaring relateret til selvet, og sammenligner derefter selvet med et 

hus, men udlægger ikke metaforen yderligere (Bates1964 I: Bauer 1994:2-3). 

Metaforen selv/hus vil jeg udlægge således: Husets rum repræsenterer forskellige aspekter af selvet. 

Forskellige huse (selv’er) kan have forskellig størrelse og stil, og deres rum være forskellige, alt efter hvad 

selvet ser som væsentligt ved sit selvbillede (der også omfatter den oplevede krop, erfaringer og viden om 

personlige forhold). Der kan være rum i huset, som ejeren ikke kender.  

Udefra ses huset som oplyst og venligt - eller mørkelagt, afvisende. Besøgende må enten nøjes med at se huset 

udefra, eller ejeren kan invitere dem ind og vælge, hvilke rum han vil vise dem. Måske begår besøgende 

indbrud i huset og tiltvinger sig adgang til rummene med eller uden ejerens vidende. Måske vil forbipasserende 

slet ikke nærme sig huset, selv om ejeren inviterer dem ind. Omvendt kan de forhindre ejeren i at komme ud til 

dem ved at spærre ham inde i huset. Måske giver de sig slet ikke til at tænke på, om der overhovedet bor nogen 

i huset, og hvem det kan være? 

Husmetaforen er ikke ny. Den genfindes i hverdagsforståelsen af privathed, hvor man møder forestillinger om 

menneskers indre rum som noget privat. I sine overvejelser, over hvor tæt hun som biograf vil gå på den 

biograferede person, beskriver Malchau (med reference til Possing), at biografen har brug for “at “gå ind i 

hendes huse” (det sociale), og at “vandre rundt i hendes stuer “ (det private) ... men der var ingen grund til at 

gå ind i hendes seng eller at dvæle ved hendes husalter (det intime).”(Malchau 1998:18). For Malchau var det 

etiske perspektiver, udsprunget af respekt for den biograferede, som kom til at styre hendes forskning. Et ønske 

om, ikke at invadere den intime sfære. Fordi det ville være at krænke. 

Husmetaforen er uddybet således, fordi den spiller en rolle i etiske og relationelle overvejelser omkring 

interview. Spørger man mennesker, hvordan de har oplevet privathed, kommer man tæt på at spørge til selve 

det private. Det er ikke intentionen. I så fald kunne et interview krænke dét, som det har til hensigt at udforske, 

hvordan andre eventuelt har krænket. 

Husmetaforen kan anskueliggøre for både interviewer og informant, at interessefeltet er besøgende, der 

kommer til huset, altså personer som informanten har været i berøring med under indlæggelse (personale, 

medpatienter, egne og andres besøgende), og informantens oplevelse af disses adfærd og samspil med ham 

omkring adgang til huset - det, som er privat for ham. 

 

3.2. Begrebet privathed  
‘Privat’ er et adjektiv, kommer fra latin og betyder egentlig ‘adskilt fra det offentlige’. I nutidig dansk 

sprogbug er det modsatte af privat: offentligt, professionelt, fælles (Nudansk ordbog 1982). Privat er noget, 

subjektet har privilegeret adgang til; som andre kun får adgang til, idet subjektet fortæller det; eller noget som 

ikke kan kommunikeres til andre (Politikens filosofi leksikon 1998).  

‘Privathed’ er et substantiv. Ordet findes ikke i danske orbøger, men fremkommer som egen oversættelse af 

det engelske ord ‘privacy’, der betyder uforstyrrethed, privatliv, ro stilhed, hemmelighed (Engelsk-Dansk 

ordbog 1974). Privathed betegner en bestemt opfattelse af et forhold til omverdenen, og kan i en persons 

oplevelse være bundet til bestemte steder, geografisk og kropsligt; have forskellige kvaliteter og vedrøre 
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forskellige forhold i relation til forskellige personer. Privathed kan besiddes, mistes eller ændres; for eksempel 

overskrides, invaderes, krænkes, kontrolleres, forsvares, eller deles. Således forekommer privathed som begreb 

at være mere dækkende i afhandlingens sammenhæng end det på dansk mere almindeligt brugte ‘privat’, der 

som adjektiv blot betegner mængden eller tilstedeværelsen af noget. 

I øvrigt kan opmærksomheden henledes på termer, som anvendes til at beskrive oplevelse af privathed: bryde 

ind i, overtræde, invadere, forsvare etc. Der er tale om termer, som hører til en krigsmetaforik om angreb og 

forsvar, og som kan være meningsbærende, eller som van Manen (1990:60) siger: fænomenologisk 

signifikante udtryk for oplevelsen. “Metaforer står svært ofte i afsløringens tjeneste”, siger  Løgstrup 

(1984:182). 

  

3.3. Fænomenet privathed   
I dagligdagen år 2000 viser fænomenet privathed sig på meget konkret måde. Så konkret, at det kan være 

vanskeligt at undgå at bryde ind i andres privathed eller at få invaderet sin egen. Der tænkes for eksempel på, 

at personer, der anses for interessante, fotograferes uden deres vidende i private situationer, og billederne 

offentliggøres på forsiden af kulørte ugeblade, der udstilles på steder, hvor det er svært for andre at undgå 

synet af dét, de fotograferede egentlig ønskede at holde for sig selv. 

Privathed som fænomen får kun mening i social sammenhæng, idet den altid er privathed i forhold til andre; 

personer eller institutioner. Institutionelt kan privathed vedrøre regulering af institutioners indbyrdes 

relationer; for eksempel regler for graden og arten af informationsudveksling mellem offentlige registre. Eller 

privathed kan vedrøre relationer mellem personer og institutioner (og omvendt) og for eksempel omhandle den 

enes ret til at indhente informationer om eller overvåge den anden versus ejendomsretten til information. 

Debatten om, hvorvidt sundhedsplejersker bør anmelde socialt bedrageri, er et eksempel på dette; klienters 

krav på sygeplejerskers tavshedspligt på det modsatte (Holm 2001). Endelig kan privathed vedrøre personers 

indbyrdes relationer; hvad den ene person ønsker at bevare privat overfor den anden - hvilke rum, han ikke 

giver adgang til. 

Af ovenstående ses, at privathed kan vedrøre to forhold. For det første findes regler om privathed i samfundet. 

Dels lovfæstede, dels konventionelle regler om hvordan mennesker bør omgås hinanden for ikke at krænke 

privathed. Således forstået er privathed noget, personer eller institutioner har ret til, noget formelt. For det 

andet kan privathed være noget helt subjektivt; noget som en person oplever at have eller ikke at have, 

eventuelt at mangle i forholdet til personer eller institutioner. I afhandlingens sammenhæng vil fokus ikke være 

retten til privathed, som noget objektivt, udefra givet; men fokus vil være den subjektive, levede erfaring af 

privathed. 

Det følgende tager, med mindre andet er anført, udgangspunkt i Bauers (1994) litteraturbaserede redegørelse 

for privathed som generelt fænomen.  

Bauer klassificerer privathed som et dels universelt, dels kulturelt specifikt menneskeligt behov, der opleves 

subjektivt. Alle mennesker har behov for privathed i forhold til andre; men hvilke områder, der anses for mere 

private end andre, er kulturelt specifikke. Private områder kan dog være individuelt specifikke indenfor en 

kultur, da dét, der ønskes privathed omkring, kan vedrøre forskellige forhold; for eksempel hvad andre tillades 

at se og berøre af ens krop - og i hvilke situationer. En vis grad af privathed kan være for meget for ét og for 

lidt for et andet individ; eksempelvis er oplevelse af blufærdighed individuel. Af privatheds karakter som 

behov følger, at individet må søge en balance der opleves passende for ham.  
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Invasion af privathed kan forekomme, uden at personen er opmærksom på det, fx. ved spredning af 

information om personen. Dette registreres derfor ikke som invasion og medfører ingen respons fra personen. I 

afhandlingen skelnes på dette punkt: det interessante er udelukkende, hvad en person selv oplever som 

invasion af privathed; ikke hvad en betragter mener, han burde opleve.  

Personens aktive beslutning om at tillade eller nægte adgang til det private, bør altså understreges. Der er tale 

om selektiv kontrol med privathedens grænser. Forskellige personer tillades forskelligt omfang af adgang. 

Samtidig erkender personer andre personers ret til at gøre det samme. 

 

Westin (I: Bauer 1994:3) ser fire formål med at søge privathed. For det første at opnå ensomhed, og dermed 

frihed fra at blive observeret af andre. Ensomhed søges frivillligt. Det modsatte er isolation, som er påtvungen 

privathed. For det andet intimitet, der vil sige afsondring fra andre i mindre grupper. Tredie formål med at søge 

privathed er at opnå anonymitet, frihed fra at ens identitet genkendes. Det sidste formål har med psykologisk 

forsvar at gøre og er reserverthed; en valgt begrænsning af kommunikationen med andre. 

 

Privathed må have en funktion,  når mennesker, som ellers er sociale skabninger, alligevel hele tiden søger 

privathed. Westin (op.cit.) nævner følgende fire funktioner, der henviser til personens gevinst ved at 

opretholde ønsket niveau af privathed: At bevare personlig autonomi, for at kunne betragte sig selv som et 

unikt individ med værdi, som den man er, og for at beskytte sig mod andres dominans og indtrængen. At opnå 

udløsning for følelser og spændinger, der som følge af sociale normer ikke kan vises offentligt. At have 

mulighed for at træde tilbage og udøve selv-evaluering, reflektere over oplevelser. Sidst at kunne have 

fortrolighed, begrænset og beskyttet kommunikation med udvalgte individer, som personen har tillid til. Det 

kan være læger, advokater eller præster, der som tegn på denne funktion har tavshedspligt.  

 

Opretholdelse af privathed kræver færdigheder hos personer eller grupper, nemlig evner til at forhandle de 

vilkår der ønskes gældende for egen privathed i forhold til personer eller grupper i omgivelserne. Det drejer sig 

om at beherske social interaktion, at kunne etablere planer og strategier for interaktion med andre, samt om 

udvikling og opretholdelse af selvidentitet. I forhold til sidstnævnte er evnen til at regulere kontakt efter ønske 

ifølge Westin en vital egenskab, som varierer med alder/udviklingstrin og mental og fysisk formåen. 

Andet, der har indflydelse på, hvordan privathed opleves, er personlighed, opdragelse, hvor megen privathed 

personen er vant til i form af  ensomhed, intimitet, anonymitet og reserverthed, samt kulturelle normer for 

privathed. 

En person søger at regulere sin privathed, så behovet for kontakt med andre tilfredsstilles, men så overskridelse 

af hans grænser for privathed er kontrollerbar. Bauer mener, at det sker i en dialektisk proces med 

omgivelserne, hvor ønsker om og behov for privathed kommunikeres til andre verbalt, nonverbalt og i den 

måde omgivelserne indrettes på. For dette spiller begreberne territorium og personligt rum en rolle. Bauer 

antager, med baggrund i antropologisk teori, at mennesker har behov for både territorium og personligt rum for 

at opretholde personlig integritet.  

Territorium bestemmes som et stationært sted, som individet hævder er hans, fordi han har kontrol over det, 

uanset om han har legal ejendomsret eller ej. Et territorium kan være midlertidigt, det er synligt, markeres - 

måske med ejendele - og opretholdes hvad enten “ejeren” er til stede eller ej. Personligt rum betegner usynlige 

grænser, der omgiver et individ som en “body-buffer-zone” (Bauer 1994:12). Det tjener til at holde andre 
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individer på passende afstand. Personligt rum følger kroppen i rummet og har med her og nu at gøre. 

Afhængigt af, hvor intim en relation mellem personer er, vil de anbringe sig i større eller mindre afstand til 

hinandens krop. Kommer en person for nær, udløses forsvarsadfærd. Dersom hans professionelle status 

berettiger til det, kan en ukendt person, for eksempel tandlæge, frisør eller læge dog tillades at komme nær. 

Invaderes personens grænser, opleves stress, og afhængigt af situationen også forlegenhed. 

Hvor indsigter om territorium og personligt rum er vundet ved tolkning af observation af menneskers 

handlinger og refererer til fysisk rum, bidrager Løgstrup (1997) med en fænomenologisk analyse, der bevæger 

sig på oplevelsesplanet. 

Urørlighedszone kalder Løgstrup fænomenet, der i hans udredning henviser til vor verbale omgang med 

hinanden. Med det mener Løgstrup, at der er områder af enhver andens selv, som bør være urørlige for én, og 

det er hans motiver. Normalt bør man i respekt for urørlighedszonen afholde sig fra at kommentere dem og 

holde sig til den andens grunde for sine handlinger, og det sker ved at holde sig til sagen. Men stod 

urørlighedszonen ikke i et forenende modsætningsforhold til åbenheden, hvor de to holder hinanden i skak, 

kunne den udarte til tillukkethed.  Åbenheden må også være der; den “lader motiverne komme til deres ret for 

at lade dem bære samliv og samvær” det vil sige, at man kan “tale rent ud af posen og handle spontant” 

(ibid:179). Løgstrup kommer ind på, at i behandling af sygdom kan det være berettiget at bryde ind i 

urørlighedszonen; men da må betingelsen være, at faglig viden respekterer og beskytter den syges integritet. 

Løgstrups vinkel på privathed som urørlighedszone bliver fx. relevant ved vejledning i sundhedsadfærd, hvor 

det kan være nødvendigt at konfrontere en person med det skadelige i hans adfærd. “Tage opgørets pinlighed 

på sig,” (ibid:165) - selv om det så udløser forlegenhed hos den anden. 

Forlegenhed kan beskrives som en højst ubehagelig momentan og stressende oplevelse, udløst af uønsket 

udstilling af forhold, der betragtes som private, hvorved selvet bringes i miskredit. Forlegenhed vil således 

altid indebære andres opmærksomhed på begiven- heden. Herved adskiller forlegenhed sig fra skam, som er en 

vedvarende personlig følelse af at bære en moralsk byrde (Goffman 1967). En uddybende udlægning af skam 

følger i afsnit 3.3.1. 

 

3.3.1. Fænomenet privathed sat i relation til patienters oplevelse af indlæggelse på hospital: 

Husmetaforen igen - og døren.  

Privathed som fænomen ved indlæggelse på hospital adskiller sig ikke fra privathed som fænomen generelt. 

Derfor gælder alt, hvad ovenfor er sagt, også for patienter.  

Men der ligger en afgrænsning og præcisering i at sætte privathed og patienters oplevelse i relation til 

hinanden: privathed må nemlig vise sig på særlige og typiske måder under indlæggelse, fordi den må udspille 

sig i en særlig kontekst, forskellig fra andre kontekster, og derfor med særlige problemer forbundet med at 

opretholde privathed.  

Bauer (1994) udtrykker det sådan, at patienters privathed og selvbestemmelse begrænses af det begrænsede 

rum, patienten råder over, institutionalisering af tiden og at personalet har kontrol med forsyninger (mad, tøj, 

medicin). Endvidere gør rutiner i hospitalarbejdet samt sygestuernes indretning, at der er fri adgang til 

patienten døgnet rundt. Dette kan, afhængigt af patientens tilstand, opleves som en tryghed eller som 

påtrængende ubehagelighed. Ifølge Bauer (ibid:135) ændres oplevelsen af privathed med, hvilket bevidstheds- 

og opmærksomhedsniveau patienten har og hvor mobil eller hjælpeløs, han er, sådan at jo mere syg patienten 

er, og jo mere afhængig af hjælp han er,  jo mindre oplever han sin privathed invaderet af observation og pleje. 
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Efter studier af mange typer litteratur i søgen efter hvordan privathed viste sig i patienters oplevelse og set med 

sygeplejerskers og andres øjne, fremstod følgende afledt af husmetaforen: Da privathed som fænomen henviser 

til noget, der kun optræder i relationer, ser det ud, som om den særlige fænomenologiske kraft ligger i at se på, 

hvad der sker ved døren til huset. Dér kommer relationen mellem beboer og besøgende i stand og får sin 

kvalitet. Døren kan som antydet i udlægningen af husmetaforen, ‘være’ på flere måder (modi), der har 

forskellige konsekvenser for relationen og dermed for oplevelsen af privathed. Otte dør-modi har kunnet 

identificeres.  

Gennemgangen af de forskellige dørmodi vil i det følgende have eksempelkarakter; fremstillingen er ikke 

udtømmende, men introducerende for, hvordan dør-modi kan give forståelse af privathed i fortællinger om 

patienters oplevelser. Fremstillingen er beskrivende for, hvordan dør-modi indgår som interviewers 

forforståelse ved interviewene. 

De første to dør-modi kendetegnes ved, at patienten har kontrol med døren. Det vil sige, at patienten autonomt 

søger at tage fornøden privathed. 

 

1. Patienten lukker døren op. Patienten åbner frivilligt ind til sin privathed.  

At lukke døren op kan ifølge Album (1996) tjene til, at patienter beskytter deres selv’er, der kan være 

skrøbelige som følge af hændelser omkring sygdom og behandling eller patientrollen i sig selv. Album fandt, 

at patienter talte indgående om emnet sygdom, og uden de konventionelle grænser for sygdomssnak, som ellers 

gælder i vor kultur (antaget at norsk kultur ligner dansk). Til gengæld var denne tilsidesættelse af konvention 

forudsætning for den erkendelse om egen sygdom og lidelse, der var patienternes udbytte af sygdomssnak, og 

som kunne have flere formål. At erkende, hvorfor det var gået patienten som det var. At lære af andres 

erfaringer. At tolke og sammenligne kroppens fornemmelser samtidig med at de udvikler sig; dette 

repræsenterer forsøg på at genvinde kontrol over kroppen og gå fra syg til rask. Endelig kunne sygdomssnak 

være af typen ufarlig farlig snak, der tjener til at bearbejde vanskelige oplevelser, ved på ufarlig, let, måske 

humoristisk måde at få talt om emner, det ville være farligt at tale om direkte. Dette kan tolkes sådan, at det 

ville komme for tæt på det private at tale om dem åbent (Album 1996:141-162).       

Åbenhed om farlige emner reflekterer en patient således over (om samtaler med pårørende): 
“Alligevel tror jeg på, at det er meget vigtigt, at en følelse som angst, der uvilkårligt knytter 
sig til en sygdom som kræft, bliver bearbejdet med andres hjælp og ikke bekæmpet 
alene...Måske er det ikke nødvendigvis kun de nærmeste, der skal støtte hinanden igennem 
et sygdomsforløb, men mennesker udefra, der ikke er følelsesmæssigt tæt på.”  (Øster 
1999:86)   

 

2. Patienten lukker døren i. Initiativet er patientens og kontakt er vanskelig at opnå for andre på nogle eller 

alle punkter. 

Den lukkede dør kan være udtryk for fornægtelse som forsvarsmekanisme. Måske fornægtelse af, hvad 

sygdom og behandling gør ved kroppen. Det bliver ikke muligt at tale med patienten om kroppens nye 

virkelighed; den oplevede krop er i fornægtelsen en anden end den faktiske krop. Litteratur om body image 

belyser dette (fx. Thomsen 1999)  

Meerabeau’s (1999) påvisning af, at nogle patienter ikke søger hjælp for forhold, der opfattes som private, 

sådan som urininkontinens, er et andet eksempel på denne modus. 

Lukkethed kan også vedrøre, at patienter tilstræber ‘hellig almindelighed’, som Album (1996) beskriver. Med 
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det mener han, at i valg af samtaleemner og oplysninger, patienter giver hinanden om sig selv, udelader de på 

nærmest rituel måde (Albums udtryk) alt, hvad ikke alle kan tale med om og være enige i, og alt der kan 

udskille dem som særligt interessante. Patienter, der ikke respekterer dette, som lukker for meget op, undgås af 

andre patienter. Således får almindelighed betydning på den måde, at den dækker over ualmindelighed. Når 

patienter viser hinanden et nogenlunde ens og konformt billede af sig selv, kan de bevare deres private forhold 

private og undgå konflikter, idet det hermed bliver uønskeligt at bryde privatheden (Album 1996:117-140). 

Album beskriver, hvordan det tillades nogle patienter at lukke sig ude fra relationer til andre patienter; men i så 

tilfælde må dette begrundes, oftest i alvorlig sygdomstilstand. Alle må forstå, at patienten ikke har lyst til at 

snakke, ellers bliver de andre usikre. 

De fleste af Albums informanter mente, døende burde være på enestue. Nogle døende var dog glade for at 

være på stue med andre. Andre udtrykker som denne mand: 
“Det sliter å høre andre snakke også, selv om de ikke snakker til meg. Det sliter hele 
mannen. Jeg vil ha det rolig, jeg vil ha det rolig i tankene mine” (Album 1996:104) 

 

Psykiateren Kübler-Ross (1973) kommer i sine samtaler med døende til den konklusion, at flere af de stadier, 

mange døende synes at gennemgå, kendetegnes ved lukkethed og tilbagetrækning. Det gælder især første 

stadium ”fornægtelse og isolation” og femte stadium “acceptering”. 

Følgende 3 “dør-modi” kendetegnes ved, at patienten ikke har kontrol med døren.  

 

3. Patienten kan ikke komme hen til døren. Der kan være situationer, hvor det ikke er muligt for patienten at 

bede om hjælp. Sygeplejersken og digteren Lene Malmstrøm illustrerer denne oplevelse i digtet “Smerte” 

(uddrag): 
 “Patienten fortæller [til sygeplejersken]:  
 .... 
 når jeg har ondt / er jeg alene / for smerten går sine egne veje 
 
 når jeg har ondt / kommer jeg dig ikke i møde 
 du må lede / til du finder ud af / hvor jeg er”. (Malmstrøm 1983:44) 

Patienten kan i sin smerte siges at være isoleret i en privathed, han ikke ønsker, men heller ikke kan bryde ud 

af uden hjælp. Forskellen til de andre modi er, at situationen, ikke relationerne, betinger lukketheden.   

 

4. Patienten er smækket ude:  En patient kan opleve sig lukket ude fra sit private selv, sådan så han ikke kan 

finde tilbage. En tidligere patient udtaler således til sygeplejersker om sin oplevelse af patientrollen, at den 

lukker hende ude fra sit selv: 
“Husk, at en patient ikke er sig selv i det øjeblik, han bliver patient.... Vi vil egentlig gerne 
huske alle de informationer, I giver os. Men vi kan ikke - “vi er ikke os selv”. (Veien K. 
2000:259).  

 

Det er det samme, Album mener, når han siger, at patienter har skrøbelige identiteter. Eller som han udtrykker 

det: patienterne har en ustabil ontologisk status (Album 1996:38) 

 

5. Døren falder af hængslerne: Patienten har ikke autonomi eller kontrol over informationer og signaler, han 

udsender om sig selv, sådan som han normalt ville have det. Krop og/eller følelsesliv kan opleves fremmede og 

måske udenfor kontrol efter sygdom og behandling. En patient fortæller:  
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“3.-4. dagen begyndte der at komme luft gennem stomien, skal jeg love for. Jeg har aldrig 
tidligere været ude for en colostomi, der larmede så voldsomt, det lød som et tågehorn. Det 
var frygtelig pinligt, når der var gæster hos mig eller mine medpatienter”. (Petersen, 
1996:69-70) 

 

Den svært afslørende metafor ‘tågehorn’ fortæller om en oplevelse af mangel på privathed, som patienten ikke 

havde mulighed for at ændre, fordi kroppen ytrede sig udenfor hendes kontrol og på en måde, som andre ikke 

kunne undgå at bemærke.Bauer (1994) finder, at det værste brud på privatheden, patienter frygter, er at benytte 

bækken til elimination. At andre skal kunne se, høre og lugte dem. Oplevelsen af synlighed beskrives således: 
“Jeg har i dag skrevet til Radiumstationen for at gøre opmærksom på, at jeg er utilfreds med 
at skulle møde halvt afklædt hver gang jeg er til kontrol.... Jeg finder fremgangsmåden 
stødende. Ikke fordi den krænker min blufærdighed, men fordi det indebærer, at der er en 
ulighed mellem lægen  og mig: han har jo tøj på sin krop.”(Holst,1991) 

 

De næste tre modi illustrerer privathed som relationelt fænomen på den måde, at initiativet til at bevare eller 

bryde privathed her kommer fra ‘besøgende’4 

 

6. ‘Besøgende’ åbner døren. Denne modus betegner besøgende, der søger at handle i forhold til patienten, så 

hans privathed beskyttes. Det kan de gøre ved at åbne en dør, patienten mente var lukket, eller ved at sørge for, 

at døren ikke smækker i, så patienten smækkes inde. Sagt med Martinsen (1990) udøver besøgende, dersom de 

er personale, i denne modus en svag paternalisme, og giver derved patienten mulighed for autonomi. 

Et konkret eksempel er Kirkevolds (1993) beskrivelse af hudpatienter, der for at skjule deres udslæt 

(opretholde privathed), endte med at isolere sig (lukke døren). Sygeplejerskernes intervention rettede sig mod 

at hjælpe dem til at lukke døren op igen, det vil sige ændre deres oplevelse af, at andre kunne se deres krop, så 

det blev muligt for dem at være i den situation. Sygeplejerskernes faglige handling beskyttede patienterne mod 

en lukkethed om det private, som sygeplejerskerne vurderede som skadelig for patienterne. 

Et mere generelt eksempel på denne modus er Lawlers (1996) beskrivelse af den måde, sygeplejersker lærer at 

møde tabubelagte forestillinger i kulturen om kroppen som privat, når de anvender forskellige regler om 

adfærd for at patienten trods en situations pinlige karakter ikke føler sin privathed invaderet. Denne såkaldte 

somologiske praksis er beskrevet i afsnit 1.1. 

Der kan være tale om noget så grundlæggende, som at stille en skærm omkring patienten. Bauers  informanter 

fandt det meget væsentligt, at personalet huskede det.  

 

I de sidste to modi kan overtrædelse af patientens privathed skyldes, at besøgende vil patienten det godt, som i 

eksemplet med hr. Madsen på side 1, men overtrædelse kan også skyldes hensyn til sig selv og måske til 

rutiner.   

 
7. ‘Besøgende’ bryder ind. På meget konkret vis illustreres indbruddet af følgende citat: 

“Vi besøgte ham så meget vi kunne, og hver gang vi kom, stod døren ind til hans værelse 
åben. Alle folk kunne kigge ind til ham, og da jeg jo er et kendt menneske i Horsens, gik det 
som en løbeild på hospitalet, at Lilli Gyldenkildes mand lå derinde. Så der var en sand 
valfart, for alle skulle lige kigge, og der lå han jo. Og døde lige så langsomt. ... i sine vågne 
stunder bad han os altid om at lukke døren.” (Gyldenkilde 2000:24) 

 

At personalets observationer og handlinger har til formål at fremme patientens sundhed og egenomsorg, og at 

de ofte også virker sådan, ændrer ikke ved den potentielt privathedsinvaderende karakter af at blive observeret 
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og handlet med samt have et meget lille territorium, som både personale, medpatienter og besøgende kan 

trænge ind i når som helst ved at sætte sig på patientens seng, åbne hans skab eller sengebord, lægge remedier 

fra sig, passere tæt forbi eller undlade at banke på døren før den åbnes. 

Patienter er under stadig observation fra dem kendte og ubekendte personalemedlemmer, hvis opgave er at 

bistå dem, men også at vurdere deres evne til at udføre ting for sig selv. Lawler (1996:53) udtrykker det med 

reference til Foucault sådan, at patienten kan udsættes for “sykepleie-stirring,” en unødvendig overvågning, 

når sygeplejersken ved brug af sygeplejeprocessen søger at dokumentere behov og stille sygeplejediagnoser. 

Men overskridelsen kan også ske med ord: 

“i aftes ville hun [sygeplejersken] meget gerne høre, om jeg havde noget familie - og jeg 
fortalte bl.a. om [...] Hun blev meget stærkt interesseret og hun spurgte og spurgte. Egentlig 
kedede det mig lidt fordi jeg selv var et helt andet sted i mine tanker [...] Fejlen ved flere af 
disse samtaler er, at sygeplejersken styrer, hvilke emner vi skal tage op.” (Holst 1991:116). 

 

8. ‘Besøgende’ låser døren udefra. Patienten lades af de besøgende alene tilbage i privathed, han ikke ønsker, 

men ikke gives mulighed for at bryde; patienten isoleres. 

Måske glemmer personalet at give patienten klokkesnoren, så han kan kalde hjælp.  

Denne modus ledsages af afmagtsfølelse, en følelse af ikke at have kontrol. En medpatient fortæller, hvordan 

personalet nægtede at lytte til en ældre dames vægring ved selv at gå på toilettet: 
“Jeg spurgte hende [medpatienten] om hun da ikke skulle på toilettet. “Nej, de er 
fuldstændig ligeglade med mig, og de tvinger mig til at gå derud. Og det kan jeg ikke holde 
ud. Så jeg lader bare det hele gå” [i bleen], svarede hun”. (Gyldenkilde 2000:28) 

 

Forsøg på at tale om og hente støtte til bearbejdelse af en alvorlig diagnose, kan mødes sådan: 
“Når de andre retter mig, fordi jeg åbent siger, at dette her skal jeg dø af, kommer jeg til at 
føle mig ensom. Jeg kan ingen ord finde, der klart nok skildrer den afgrund af ikke-
forståelse, jeg føler mig sat over for”. (Holst 1991:98) 

 

Afgrunden af ikke-forståelse kan siges at hensætte patienten mere i isolation end i ensomhed, som hun selv 

siger det, da  pointen er, at hun ikke kan nå andre. Derved forbliver problemet hendes. 

 

Nu er i tematiseret form fremstillet, hvordan privathed  viser sig i de forskellige dør-modi. Blot må det 

erindres, at fremstillingen aldrig kan dække, hvad det er muligt at opleve.  

Gennem de forskellige citater og gennem selve temaerne fremtræder den etiske dimension tydeligt. Den træder 

frem af den levede relation omkring privathed som en magtrelation; et træk, der synes at høre uløseligt 

sammen med privathed, fordi det står i ‘besøgendes’ magt at åbne, lukke eller bryde ind ad døren. Tillempet 

Løgstrups udtryk (1996:25), står en del af patientens vilkår for privathed i andres hånd. Det etiske er, som 

tidligere nævnt, ikke medtænkt i Bauers analyse af patienters privathed. Dét er heller ikke det aspekt, at andre 

kan lukke nogen inde i privathed, de ikke kan slippe ud af. Den tematiske analyse af fænomenet privathed for 

patienter har dermed foreløbig givet et grundlag for forforståelsen i den videre undersøgelse, som går videre 

end Bauers. 

 

3.4. Egen forforståelse  
Lang klinisk erfaring som sygeplejerske med direkte patientkontakt og kropspleje som en væsentlig 
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plejeopgave danner min erfaringsmæssige forforståelse. Herfra genkender jeg situationer, hvor forlegenhed 

måtte håndteres, som Lawler beskriver det. Egne gode og mindre gode oplevelser af privathed som patient og 

pårørende, er en anden del af forforståelsen. Sygeplejehandlinger, der forekom selvfølgelige, når jeg var i 

sygeplejerskerollen, kunne overskride min privathed i patientrollen. Heraf udspringer undren over 

sygeplejerskerollen. 

Teoretiske studier har givet indsigt i sygeplejerelaterede emner. Indsigt  med relevans for problemfeltet er 

udtrykt i afhandlingens afsnit 1 samt ovenfor i afsnit 3.  

I interviewsituationerne var min sygeplejerskebaggrund en fordel, når jeg kendte situationer, informanterne 

fortalte om, og derfor kunne spørge dybere ind på måder, som ikke-sygeplejersker måske ikke kunne. Men 

sygeplejerskebaggrunden, som informanterne kendte, kunne også have uheldig indflydelse på, hvad de valgte 

at fortælle. En informant fortalte mest om sygeplejersker, men undgik kritik af dem. Dette forstås som 

eksempel på, at informantens opfattelse af, hvem intervieweren er, kan påvirke datas kvalitet (Hall,1995). 

Forforståelse af, at dette kunne ske, var grunden til, at informationsbrevet til informanterne præciserede, at jeg 

i interviewerrollen var studerende og uafhængig af institutioner, der har med sygepleje at gøre, samt at 

interviewet blev indledt med husmetaforen, der skulle formidle til informanten som min forforståelse, at 

privathed på sygehuset kunne påvirkes af alle ‘besøgende’, og at jeg også gerne ville høre kritiske fortællinger. 

Med til min forforståelse hørte, at jeg ønskede at tilstræbe en symmetrisk relation til patienten for at fremme 

det patientcentrerede perspektiv; som interviewer antog jeg, det måtte forudsætte, at jeg lyttede med åbenhed 

fra et perspektiv som potentiel patient. Hertil gav egne patienterfaringer lydhørhed. Dog består muligheden for, 

at interviewers forforståelse af sygepleje og patientliv ikke åbner, men lukker for lydhørheden, altså kommer 

til at fungere som fordomme, der hæmmer forståelse. Derfor bør intet anses for selvfølgeligt. 

En sidste del af min forforståelse udgør holdninger til, og værdimæssige antagelser omkring hvordan hospitalet 

som institution med sit personale, sine arbejdsgange og sin indretning bør møde et menneske, der bliver 

patient. Disse normative holdninger og antagelser kan udkrystalliseres i begreberne agtelse og omsorg, og de er 

af etisk såvel som af relationel og praktisk karakter. De uddybes i næste afsnit om sygeplejeteoretisk 

forforståelse. 

 

3.5. Sygeplejeteoretisk forforståelse  
Den svenske sygeplejeforsker Lützén (1997), som har beskæftiget sig med plejeetik og sygeplejerskers etiske 

beslutningsprocesser, peger på moralsk lydhørhed som en væsentlig sygeplejekompetence. Moralsk lydhørhed 

defineres som “en personlig evne til at identificere en etisk betydning og forståelse for patientens udsathed 

samt indsigt i de (etiske) konsekvenser af beslutninger, som træffes for denne”(ibid:53). Moralsk lydhørhed 

indeholder fire komponenter: relationsrettethed, kontekstuel tænkning, moralsk motivation og ansvar for egne 

beslutninger, og må således ses som en situationsetik - med dennes indbyggede risiko for at udarte sig 

relativistisk. Moralsk lydhørhed som personlig egenskab må i sygeplejerskens arbejde omsættes i 

handlekompetence; at vide, hvordan en etisk handling gennemføres på medmenneskelig måde. Det vil sige, at 

“sygeplejersken er bevidst om, hvor grænsen går for ikke at trænge sig ind på patienten, når denne vil være i 

fred” (ibid:51). Men også at hun ikke lader den patient i fred, der ikke kan varetage sin autonomi. Hun må 

kunne bedømme og respektere patientens faktiske autonomi.  

Patienter besidder, som de ovenfor fremstillede dør-modi illustrerer, ikke altid fuld autonomi. Moralsk 

lydhørhed vil altså i problemfeltets sammenhæng sige sygeplejerskens kompetence til at handle til patientens 
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bedste på den måde, at hun er opmærksom på, når patienten lukker døren op eller i, og på patientens mulighed 

for at udøve autonomi. 

Etikken i relationer, hvor sygeplejersker efter fagligt skøn handler i situationer med patienter, uddybes hos 

Kari Martinsen. Man kan sige, det kræver moralsk lydhørhed at være i skønnets vippeposition mellem 

eftergivenhed og formynderi (Martinsen 1990). Således bliver moralsk lydhørhed del af omsorgen. 

 

3.5.1. Agtelse, skam og krænkelse  

I Martinsens senere forfatterskab (1998b; 2000) dukker begrebet agtelse op. Agtelse forstås som et etisk 

grundbegreb, et fænomen, der viser sig i relationen mellem mennesker og retter sig mod at tage vare på livet 

og naturprocesserne, for at andres liv og naturen ikke skal krænkes. 
“Med den holdning til den andre, som mitt blikk uttrykker, kan jeg være med å bidra til at 
den andres verden blir vond og isolert. Men med mitt blikk kan også den andre bli satt fri, 
våge sig ut av sin egen innesperring og komme ut i relasjonene til andre” (Martinsen 2000:9-
10) 

 

Med ‘blikk’ vil Martinsen udtrykke, at sygeplejerskens tilgang til relationen er sansende, hun ser efter, hvad 

patienten vil hende (ibid.,1994;1998b). Agtelsen udspringer af sansningen som en impuls til at tage vare på den 

andens liv (ibid.1998b;2000). Den overordnede antagelse bag Martinsens udlægning af agtelsens væsen hentes 

i Løgstrups kosmofænomenologi: at verden er skabt og universet vort ophav, som vi sansende er indfældede i 

sammen med alt levende, med hvem vi deler fælles vilkår i natur og historie. Herudaf springer etikken, at de, 

som vi deler fælles vilkår med, også er os vedkommende og derfor må agtes. Agtelse er at kunne berøres i 

glæde såvel som i gru over livsødelæggelse i alle dens former, og agtelse holder sig tilbage fra 

livsødelæggelse. 

Martinsen bliver opmærksom på begrebet agtelse hos Løgstrup-kenderen Ole Jensen (1994), der henter det i 

Løgstrups udlægning af sansningen (Løgstrup 1984:48;63). Sammen med skyhed,  undseelse, blufærdighed og 

anerkendelse er agtelse og skam tilbageholdenhedsfænomener, skriver Løgstrup her, men meget mere siger 

han ikke. Udlægningen af agtelsens væsen bliver Jensens, og Martinsen tænker begrebet videre ind i 
sygeplejen. Især tydeliggør Martinsen agtelse i forhold til skam. Jensens og Martinsens fortjeneste er at 

udlægge agtelse og skam på det ontologiske plan, hvorved fænomenerne viser sig i deres grundetiske karakter. 
Denne etik bygges på tilbageholdenhed. Tilbageholdenheden er udtryk for, at der er grænser. At vi ikke har alt 

i vor magt. Agtelse udspringer af sansningen som en tilbageholdenhedsimpuls, og sansningen, der altid er 

stemt, “viser os skammen, dvs. at noget kan krænkes og foragtes. Derved sættes vi ind i en etisk 

livssammenhæng”(Martinsen,1998b:70). Mennesket kan ikke leve uden agtelse, skriver Jensen (1994:96). 

Agtelse er en livsmodskilde. Men Jensen mener, man i det moderne samfund som følge af udbredelsen af den 

tekniske rationalitets bevidsthed sidder denne livsmodskilde overhørig i en grad, så der opstår sprogløshed 

omkring den.  
Modsætning til agtelse er krænkelse og foragt, som altid skal begrundes. Tilbageholdenhedens modsætning er 

skamløshed, der krænker og foragter, og ses som “den værste slags ondskab, fordi den ikke viger tilbage for 

noget” (Løgstrup 1984:53). Denne udlægning kan Løgstrup have hentet hos Platon. - I hvert fald refererer den 

norske psykiater Skårderud (2001) Platon for denne udlægning5. Skårderuds ærinde er at genetablere 

skammens sprog, som han mener, moderne mennesker har mistet, ligesom Jensen (1994) mener, at agtelsens 

sprog er gået tabt. Med Skårderuds udlægning kobles begreberne skam og ærefrygt. 
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Vi lever iflg. Martinsen (1998b:68) bundet til agtelse og skam som ontologisk bårne livsnødvendigheder. 
“Suveræne livsytringer og agtelsen for livet er begge bærende for menneskers liv, og vi får adgang til dem 

gennem en følelsesmæssig berørthed eller ømhed” (ibid:72). Fordi vi i sansningen har del i og fælles træk med 

verden, kan vi føle med og agte det, som er forskelligt fra os: det andet menneske og naturen. Deraf følger, at 

vi beskytter det, agtelse og skam er rettet mod, af medlidenhed men også af harme, for at det ikke skal 

krænkes.  Skam på det ontologiske plan er iflg. Martinsen (2001b) “uttrykk for en sensitivitet i forhold til 

grenser, som ikke skal overskrides, og vi føler skam når grensen er i ferd med å passeres. ... Da kan skammen 

være vernende - for den andens integritet.” Værnende er skammen ved at agte den andens integritet; den sætter 

os i etisk beredskab og beskytter mod indgreb, der vil krænke livet. På dette ontologiske plan synes skam og 

agtelse i Martinsens udlægning at kunne forstås som forenende modsætninger i Løgstrups forstand (Løgstrup 

1997). Det vil sige, at de holder hinanden intakte ved at holde hinanden i skak og uden derved at 

sammenblandes. Denne tolkning er drøftet med og bifaldes af Martinsen (privat brev, 2001). Skam kan også 

iflg. Martinsen (2001b) vise sig på et kulturelt-samfundsmæssigt plan, hvor skam kan bruges som et magt- og 

disciplineringsmiddel: “den mest magtfulde kultur har myndighed til at påføre andre skam.” Her er skam 

løsrevet fra agtelse blevet skamløs. “Den magt der er skamløshet i har ingen grenser i forhold til den andres og 

livets integritet”(ibid.).  
Relevansen af fænomenerne agtelse og skam i forhold til afhandlingens problemfelt er, at agtelse og skam som 

forenende modsætninger vil tage vare på patientens privathed, medens agtelsens modsætning foragten, og 

skammen, der er løsrevet fra den forenende modsætning, vil påføre andre skam og ikke vige tilbage for at 

krænke privathed. Agtelsen derimod, der tager vare på livet, vil værne privathed og kan forstås som 

forudsætning for omsorgen (Martinsen, privat brev 2000). 

Som følge af at agtelse og skam udlægges ontologisk, ser Martinsen og Jensen imidlertid ikke agtelsens 

konventionelle, menneskeskabte former. Disse viser sig dels i sproget, dels i vor konventionelle omgang med 

hinanden, som sproget afspejler. En sproglig analyse af, hvordan agtelse italesættes, underbygger men 

nuancerer også Martinsens og Jensens udlægning.  

Agtelse er et gammelt ord, ikke længere dagligt nudansk. Etymologisk er substantivet agt og verbet agte et lån 

fra nedertysk Acht og achten, som på fællesgermansk havde betydningen agt, overvejelse, og stammede fra 

indoeuropæisk, hvor det betød overveje, betænke sig, tøve (Politikens Etymologisk Ordbog 2000). Her ses den 

betydning, Løgstrup tillægger agtelse, nemlig tilbageholdenhed. Politikens Nudansk Ordbog (1996) angiver 

følgende betydninger: agtelse er agtelse for nogen eller noget; her fremtræder således agtelsens rettethed. 
Agtelse er det at beundre eller sætte nogen eller noget meget højt, altså anseelse eller respekt. Verbet agte 

betyder samme- steds at have til hensigt eller at agte nogen, det vil sige at respektere nogen, eller at agte sig for 

noget, passe på noget. Agtelse er ifølge Politikens Synonymordbog (2000) synonymt med at være betænkt på, 

have for, have til hensigt, overveje, planlægge, påtænke, tilstræbe, tiltænke, tænke på, ville gøre. I en anden 

betydning er agte at bemærke, bryde sig om og respektere (ifølge Etymologisk ordbog betyder respekt at se 

tilbage, tage hensyn). Antonymt til agtelse er foragt og ringeagt.  

I dagligsproget optræder agtelse i flere forbindelser. Andre mennesker kan man møde med højagtelse, med 

foragt eller ringeagt og man kan lade deres tilværelse upåagtet. Væsentlig er sygeplejerskens evne til at 

iagttage patienten. Heri ligger for det første ‘at tage patienten i agt’som  etisk indstilling i observationen, men 

også som udtryk for at være opmærksom; at sygeplejersken tager sig i agt for ikke at lade nogen iagttagelse 

upåagtet. Det sidste indebærer iagttagelse af, om sygeplejersken bør være tilbageholdende eller vove sig frem.  
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Agtelse forudsætter opmærksomhed på det, der agtes. Men agtelse og opmærksomhed er ikke det samme, idet 

man godt kan være opmærksom på noget uden i etisk forstand at agte det. Omvendt vil opmærksomhed være 

det synlige udtryk for agtelse. Når Martinsen (2000) såvel udlægger agtelsens som opmærksomhedens væsen, 

udbygges sammenhæng og skel mellem dem ikke. Det nævnes, at tilbageholdenheden er opmærksom 

(Martinsen 1998b:137) men overses, at tilbageholdenheden derved er agtende. Jeg forstår det sådan, at 

skamløsheden, der er udtryk for manglende tilbageholdenhed, kan blive skamløs af mangel på opmærksomhed. 

Netop opmærksomhed som agtende indstilling kendetegner tilbageholdenheden. 
Jensen giver agtelse en noget anden betydning, når han på ‘nudansk’ karakteriserer den med ordene 

retfærdighed, fred, barmhjertighed, tro, håb, kærlighed.(Jensen, 1994:97). Det er en betydning, der ikke 

genfindes hverken i de nævnte kilder eller i Ordbog over det danske sprog (1919(1966)). 
Jensen og Martinsen anvender i deres udlægning ikke de oplagte sproglige antonymer foragt eller ringeagt. 

Derimod sættes med Løgstrup skamløshed og krænkelse antonymt til agtelse. Hvad kommer det til at betyde? 

Etymologisk kan konstateres en forbindelse mellem agtelse og tilbageholdenhed, som allerede anført, men ikke 

mellem agtelse og skam - denne etableres dog af Skårderuds (2001) henvisning til Platon. En kilde, de øvrige 

forfattere meget vel kan kende. Skamløshed kan ikke påvises at være antonymt til agtelse; muligvis kan 

medbetydningen til agtelse ‘respekt’ i sit antonym ‘despekt’ have med skamløshed at gøre. Men det er en 

tolkning. 

Når Jensen og Martinsen sætter skamløshed antonymt til agtelse, kommer det til at betyde, at skam forbindes 

med agtelse som forenende modsætninger. Derved befæstes det etiske indhold. Og antages skabelsestanken 

med den etik, der for Løgstrup udspringer heraf som udgangspunkt, kan agtelse tænkes som et ontologisk og 

grundetisk begreb, hvor agtelsen gælder livet og naturprocesserne. Den måde, begrebet agtelse ellers viser sig i 

sproget - at man kan stige og synke i andres agtelse som en slags kontinuum, hvor man i den ene ende er 

højagtet (i reel eller konventionel forstand), over at man er upåagtet og til at man er ringe- eller foragtet, 

ophæves i Martinsens og Jensens måde at tænke agtelse på. Derimod synes agtelse i deres udlægning at 

komme til at antage de suveræne livsytringers karakteristika. Som er, at agtelse viser sig i relationerne 

spontant, suverænt, tavst og skjult, radikalt, ensidigt og uopfyldeligt (Martinsen 1994).6 Og da er der intet 

kontinuum; agtelse er noget abslut, der ikke kan skæres det mindste fra, uden at agtelsen svinger over i sin 

modsætning - og altså bliver til skamløshed. Med skamløshed som antonym forstærkes det etiske aspekt ved 

agtelse som fænomen ved at skamløshed indebærer en etisk fordring, som ikke imødekommes. Denne tolkning 

af agtelsens væsen er drøftet med Martinsen (privat brev, 2001), som kan følge en forståelse af  agtelse som 

suveræn livsytring.  

Den brede opfattelse af agtelse og skam indeholdende såvel et ontologisk som et konventionelt dagligdags 

plan, som her er argumenteret for, vil i afhandlingen være del af den forforståelse, jeg går ind i undersøgelsen 

af patienters privathed med7. I det empiriske materiale, som undersøgelsen vil frembringe, må det vise sig, om 

denne udlægning af agtelse og skam kan genkendes. Både som forenende modsætninger og på det kulturelt-

samfundsmæssige plan, hvor skam løsrevet fra agtelse ikke viger tilbage for at påføre andre skam, og hvor 

agtelse viser sig i sine konventionelle former, som den sproglige analyse klarlægger. Men også agtelse som en 

suveræn livsytring må vise sig, dersom denne udlægning skal være troværdig.        

Forforståelsens tese er nu, at privathed varetages i relationer i spændingsfeltet mellem agtelse og krænkelse. 

Om privathed agtes eller krænkes afgør, om patienten kan have ønsket privathed. 
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3.6. Sammenfatning: Forforståelse af fænomenet privathed for patienter.  
Analysen fremstiller privathed som et relationelt fænomen. Patienter, som levet krop, må leve deres åbenhed 

og deres privathed i tid og rum på hospitalets vilkår og i relationer, de ikke har magt over. Det kan være op til 

såvel patienten selv som til andre at tage initiativ til privathed for patienten; patientens valg er ikke altid 

bevidst og rationelt og ikke altid hans eget. Ej heller har patienten som følge af sin tilstand altid adgang til egen 

privathed. Det betyder, at privathed ikke altid er god og beskyttende for patienten.  Sagt med hus-metaforen er 

opfyldelse af patientens behov for privathed med til at holde huset ved lige og bevare, at patienten forbliver 

herre i sit eget hus. Det fordrer en holdning fra ‘besøgendes’ side til ikke at krænke, men agte patientens 

autonomi, ved hjælp af hvilken omfanget og sagen, der ønskes privathed i forhold til, reguleres. 

Hermed er Bauers definition på privathed overskredet, idet varetagelse af autonomi i et dialektisk samspil med 

en anden autonom person er mere omfattende end kontrol med opfyldelse af behov.  Man kan sige, kontrol er 

et middel til at bevare privathed, mens autonomi er årsag til, at privathed bliver mulig. Dermed opnås 

forforståelsesmæssigt et dybere udgangspunkt end Bauers. 

4. Empiri: Patienters oplevelse af privathed under indlæggelse.  
I afhandlingens empiriske afsnit præsenteres interviewundersøgelsens resultater. 

Indledningsvis diskuteres, hvordan interviewsituationen og interviewers forforståelse kan have haft betydning 

for datas kvalitet. Dernæst præsenteres resultater på analyseniveau 1, helhedsforståelse. 

Analyseniveauerne to og tre udelades i fremstillingen og niveauerne fire og fem opsummeres blot for at give 

plads til de egentlige resultater af undersøgelsen: de tolkede data, som ikke mere er enkeltpersoners oplevelser, 

men en beskrivelse af fænomenet privatheds struktur og funktion. I fremstillingen afspejler det sig på den 

måde, at når der tales om informanter, menes der de interviewede enkeltpersoners oplevelser; når der tales om 

patienter er det udtryk for en tolkning, der samtidig generaliserer. Læseren bør i valideringsøjemed  være 

opmærksom på dette. 

 

Følgende notation anvendes i citater fra interview: Citater står i anførselstegn “ ”; pause i informantens tale 

markeres ved ..., kursiv skrift markerer informantens betoning af ord; mine præciserende bemærkninger 

markeres ved [ ], og forkortelser i citater ved [...]. Sproget i citaterne er bevaret, men rettet til ved at ‘øh og 

ikke’ er fjernet. Det samme er mine ‘ja og hm’. 

 

4.1. Diskussion af interviewsituation og -metode i forhold til 
metodeovervejelser.  
Interviewguidens intention var, at informanten fortalte om én oplevelse, som hun ved interviewers intervention 

i en “clue-and-cue-taking process” (Ray 1994) reflekterede over. Men der skete noget uventet i alle interview, 

som betød, at datas art ændrede sig i forhold til det forventede.  

Selv om jeg havde bedt informanterne fortælle om en oplevelse, de huskede, fordi den havde gjort indtryk på 

dem (Interviewguide, bilag 2), undrede  det mig alligevel for det første, at de oplevelser, de fortalte om, oftest 

havde meget dramatisk karakter. Fortællingerne havde slet ikke den karakter af dagligdagsproblemer, som 

findes i Bauers interview. Ville informanterne gøre indtryk ved at dramatisere oplevelser, eller var noget andet 

på spil? Spørgsmålet gælder informanternes troværdighed, og satte hensigten om fuldkommenhedens 

foregribelse på spil.  

For det andet undrede det mig, at det ikke syntes muligt at “holde informanten fast” på at uddybe én enkelt 
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fortælling. Denne intention måtte forlades i alle fire interviews. Skyldtes det interviewers uerfarenhed? Var der 

tale om uvanthed med dybere refleksion hos informanterne? Ofte kom der ‘tomme svar’ ved forsøg på at 

spørge ind til oplevelserne: “Sådan er det jo” eller “mere ved jeg ikke”. Der syntes ikke at være tale om 

stopsignaler, at informanten ikke ønskede at udtale sig yderligere. Stopsignaler forekom i et par tilfælde 

(“Sådan er det jo. Det kan man ikke gøre noget ved”), men var da tydeligt ledsaget af afvisning i kropssprog og 

tone, som selvfølgelig, jvf. etiske overvejelser, afsnit 2.2.2., blev efterkommet ved at forlade emnet. Kontakten 

oplevedes generelt god, bedømt på at informanterne hele tiden ved ‘ikke?’, ‘vel?’ og ‘forstår du!’ sikrede sig, 

at jeg var med. - Disse termer syntes informanterne at bruge hyppigere under interviewet end i den mere løse 

snak før og efter. Enkelte gange anvendte informanter disse termer i forstærket form. Det forekom især, når 

min bekræftelse af det krænkende ved informantens oplevelse ønskedes: “Det er en modbydelig ... en 

ydmygende stilling [ved rectoscopi]. Det ved du også godt som kvinde, der skal ligge og barsle”. I de tilfælde 

bekræftede jeg, at det oplevede måtte have været ydmygende for informanten. Var jeg i tvivl, fortalte jeg 

informanten, hvordan jeg havde forstået og blev eventuelt korrigeret. Begyndte der at komme tomme svar, 

valgte jeg at undlade flere uddybende spørgsmål og i stedet følge informanten. Også når hun sammenlignede 

med lignende oplevelser, som ikke foregik under indlæggelse. Informanten blev da bedt om at uddybe, 

hvordan det havde forbindelse med privathed for hende. Bauer (1994) mødte samme fænomen; hendes 

informanter sammenlignede indlæggelse på hospital med at være hjemme og at være i fængsel.   

Min bekymring var, om den tilsyneladende ikke-fordybelse forringede datas kvalitet. Men kunne det i stedet 

tænkes, at denne fortællemåde havde betydning? Det fremgik klart, at alle informanter ordnede deres 

fortællinger efter en bestemt struktur, idet de alle fortalte i kronologisk orden. Afveg jeg fra kronologien ved at 

stille spørgsmål, vendte de selv tilbage. Album iagttog samme fænomen (Album 1996: 143-50) og tolker, at 

dét at fortælle kronologisk fra sin syge- eller her indlæggelses- historie, har at gøre med, at fortælleren derved 

bearbejder sin selvbiografi. Ved fortællingen gøres den intersubjektiv og derved virkelig også for fortælleren. 

Det bearbejdende aspekt fremgik i interviewene om privathed for eksempel af, at informanterne reflekterede 

over, hvad de havde fundet sig i af krænkelser under indlæggelse, og hvordan de i fremtiden ville finde sig i 

mindre end under de første indlæggelser.   

Det synes frugtbart at anskue informanternes fortællinger som narrativer. Polkinghorne (1988) argumenterer 

for narrativ forståelse som een erkendemåde, når det gælder menneskelig handling (ibid:17-8). Den narrative 

forståelse ordner rækkefølger af hændelser i meningsfulde helheder, hvor det, som skete i fortiden, får 

betydning for ens forventninger og beslutninger i fremtiden qua tilskrivning af mening til oplevelser. 

Informanternes dramatiske fortællemåde kan således godt forstås som selvpræsentation (ibid:165), men kan 

også forstås som en narrativ konstruktion af identitet som patient i fortid og fremtid ved at bearbejde mening i 

oplevelser, som findes betydningsfulde. Det ser ud, som om informanterne faktisk kommer til erkendelser, der 

sætter dem i stand til at at tage bedre vare på sig selv efterhånden som de gør flere erfaringer som indlagte. 

At denne udviklingshistorie viser sig, ses som konsekvens af at vælge veteranpatienter. Men også som resultat 

af, at den valgte metode blev fulgt i interviewsituationen. Fuldkommenhedens foregribelse og sætten 

fordommene på spil nødvendiggjorde antagelsen af, at hvad informanterne fortalte, var sandheden om deres 

oplevelse og heraf fulgte, at informanterne fik lov at udvikle deres fortællinger  

Den særlige betydning, der tolkes at ligge i, at data kom til at bestå af mange forskelligartede fortællinger, 

fremkom når interviewene blev rundet af, ved at hovedlinierne i det fortalte blev trukket op, og det aspekt af 

privathed, det fortalte syntes at bevæge sig omkring, blev bekræftet. 
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4.2. Helhedstilnærmelse  
Gevinsten ved at indføre helhedstilnærmelsen som eksplicit analyseniveau synes at være, at 

interviewmaterialets struktur kommer klarere frem, som en rød tråd. 

Således var hovedtemaet i et interview oplevelsen af at have og bevare kontrol som aspekt af at forvalte 

privathed. Temaet kom frem i fortællinger om at miste kontrollen over sine følelser,  i fortællinger om, 

hvordan informanten dårligt tålte, at andre talte om ham uden han var tilstede og kunne påvirke, hvad der blev 

sagt, samt i fortællingen om, at han ikke brød sig om, at blive plejet af en elev på grund af sin blufærdighed. 

Han ville gerne spørges, så han kunne give lov. 

Et andet interview havde som hovedtema at åbne eller lukke sig. Denne informant forbandt sin oplevelse af 

privathed som patient med vigtigheden af at være udadvendt, men også med vigtigheden af at kunne lukke sig. 

Udadvendthed betød, at man ikke kom til at være alene om at bære de vanskelige følelser, der for hende var 

forbundet med en kropsændrende operation. 

At blive taget alvorligt eller blive mistroet kredser som hovedtema om oplevelser af at blive afvist  Det var 

oplevelser af ikke at blive betragtet som legitim patient, men også kontrasterende oplevelser af at blive taget 

vare på og at høre til. I disse fortællinger fremtræder privathed som isolation af informanten med sin lidelse 

som følge af mistro, eller som brud på informantens isolation. 

At blive udstillet var hovedtemaet i det sidste interview. Det illustrerer, hvordan privathed krænkes i mange 

situationer på hospitalet, hvor det private udstilles for andre enten som følge af rutiner på hospitalet eller som 

følge af manglende hensyn. Interviewet illustrerer også, hvordan informanten søger at beskytte sig selv og 

andre mod udstilling, eller at hun afprivatiserer oplevelser, hun mener bør offentliggøres, ved netop at udstille 

dem. 

4.3. Essentielle temaer  
På 4. analyseniveau blev hos hver informant fundet fire til seks essentielle temaer, uden hvilke privathed 

skønnes ikke mere at kunne være privathed. Følgende essentielle temaer blev fundet: ikke-offentlig, relation, 

agtelse, integritet, autonomi, blufærdighed, eksponering og fysisk rum. 

 

4.4. Forenende grundtemaer  
Som forenende grundtemaer for alle interview blev på 5. analyseniveau fundet: relation, agtelse, autonomi, 

integritet og blufærdighed. I den forståelse, jeg i den allerede udførte analyse nu er kommet til, har de 

forenende grundtemaer en indvendig sammenhæng med hinanden på den måde, at agtelse, autonomi, 

blufærdighed og integritet alle udspiller sig i, og ikke kan tænkes adskilt fra relationen, hvor privathed 

varetages eller krænkes. Mere præcist vil det sige de variationer af fænomenerne agtelse, autonomi, 

blufærdighed og integritet, som har med privathed at gøre. 

Flere forsøg på analyse af de forenende grundtemaer enkeltvis resulterede i, at de hver for sig blev reduceret i 

forhold til, hvordan de kunne beskrives i deres dynamiske indre sammenhæng med hinanden. Derfor er valget 

at integrere de forenende grundtemaer agtelse, integritet, autonomi og blufærdighed i beskrivelsen af, hvordan 

relationen  mellem patient og andre udspiller sig og har indflydelse på vilkårene for privathed.  

Denne relation er i afsnit 3.1.3 beskrevet metaforisk som en dør i otte modi. Analysen af interviewene pegede 

imidlertid på en anden måde at forstå privathed. For at afklare, om forforståelsens otte modi eller de fire modi, 

interviewene pegede på, ville indfange dynamikken i relationen mellem informant og andre bedst, 
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gennemførtes en analyse, der førte til, at forforståelsen måtte forlades: Variationer, af hvordan privathed viste 

sig i interviewene, overskred forforståelsen, men kom frem i en ny forståelse. Dog tages forforståelsen med ind 

i den nye forståelse; de otte forskellige måder at opleve privathed genfindes, som det skal vises, i det empiriske 

materiale, og indeholdes dermed i de fire ny-fremkomne modi. Disse bringes videre og beskrives i næste 

afsnit. 

 

4.5. Fortolkning: Privatheds dialektiske struktur  
Den afsluttende analyse disponeres ud fra det forenende grundtema relation, der som anført viste sig på fire 

grundlæggende forskellige måder i forhold til at agte eller krænke privathed.  

Disse fire modi, som også danner overskrifter i fremstillingen, må ikke forstås som kategorisering af 

interviewpersonerne, typificering af måder at forvalte privathed; snarere er de beskrivelser af dynamikken i 

relationer mellem personer, hvor begge på skift kan inddrage de fire modi for at regulere ønsket privathed i 

relationen. Således bliver de en slags kommunikationsformer om privathed, hvor flere former kan indgå i hvert 

møde mellem patient og andre og føre til overensstemmelse eller konflikt omkring hvordan privathed ønskes 

forvaltet. 

De fire modi tager stadig udgangspunkt i dør-metaforen og udtrykkes tematisk således:  

Lukke op er at åbne, så noget kan lukkes ud og deles - men måske også misbruges. 

Lukkes op kan man af andre, der ser, man trænger hjælp til det private, eller som vil trænge sig på. 

Lukke ude er den handling, man vælger overfor det eller dem, man ikke vil lukke ind. 

Lukkes ude/inde i privathed er ikke at få adgang til relationen med det, man ønsker at dele.  

 

Dynamikken fremkommer ved, at både patienten og andre kan lukke op, lukkes op etc. Forskellen mellem de 

fire modi ligger i, at lukke op og lukke ude er aktive handlinger. Lukkes op eller lukkes ude sker med én som 

følge af noget, andre gør, og som kan være, men ikke nødvendigvis er mod ens vilje. Alle modi virker ind på 

patientens oplevede vilkår for privathed på den måde, at autonomi, integritet og blufærdighed varetages eller 

krænkes afhængigt af hvordan agtelse og skam eller krænkelse udvises i relationen. Agtelse, skam og 

krænkelse er  ikke selv aspekter af  privathed, men har indflydelse på personers privathed, fordi privathed 

varetages i relationer som er eller ikke er agtende for den andens privathed. Sagt anderledes: i relationen har 

udvist eller manglende agtelse indflydelse på patientens oplevelse af privathed alt efter om autonomi, integritet 

og blufærdighed agtes eller krænkes. Ikke som årsag-virkningsrelation; snarere som et dialektisk forhold, hvor 

for eksempel krænkelse, udvist i forhold til at patienten lukker op, kan føre til at patienten lukkes inde. 

Omvendt kan agtelse udvist overfor patienten, der er lukket inde, føre til at hun lukkes op. Begreberne agtelse 

og skam er der redegjort for i afsnit 3.5.1, men de vil ligesom autonomi, integritet og blufærdighed løbende 

blive udlagt i det følgende, hvor fremstillingen vil være styret af de variationer, temaerne viste sig med i 

empirien. Forforståelsen samt  teori, der belyser empirien som en dybere fortolkning af forhold, empirien viser 

hen til, underlægges dermed den fortolkning, som fremkommer på det empiriske niveau. Men de to 

fortolkninger, den empiriske og den teoretiske, fremstilles sideløbende for at gøre fremstillingen mere 

flydende. 

 

Fremstillingsmåden har den konsekvens, at nogle centrale begreber, så som autonomi, integritet og 

blufærdighed, anvendes i fremstillingen før de udlægges. Men det betyder ikke, at de får en særlig betydning 
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efter udlægningen. Tvært imod anvendes disse begreber med samme betydning hele vejen gennem analysen. 

Det sker for at lette læserens arbejde med at forholde sig til overensstemmelse mellem analysens helhed og 

dele. Det betyder, at læseren, når begreberne først  er udlagt, kan vende tilbage til steder i teksten, hvor 

begreberne tidligere er anvendt, for at uddybe sin forståelse af det skrevne. 

  

4.5.1. Lukke op  

Lukke op vil sige selvvalgt at acceptere og ønske offentlighed. Vælge, hvad man vil dele med andre. Lukke op 

svarer til forforståelsens ‘patienten lukker døren op’, men dele af den modus, der i forforståelsen blev kaldt 

‘patienten lukker døren i’, indgår også her som et aktivt valgt alternativ til at lukke op. Lukke op indbefatter, at 

andre lukker op for sig selv og derved måske befordrer, at patienten kan lukke op. 

 

 4.5.1.1. Udadvendthed og åbenhed  

Informanterne brugte vendingerne at åbne sig eller at være udadvendt om at lukke op. Lukke op  beskrives som 

at åbne sig for at lukke nogen ind til det, der er privat, eller lukke noget ud, så det ikke mere holdes privat. 

Nogle karakteriserede sig selv som udadvendte personer og beskrev, at de som patienter tog denne 

udadvendthed i brug på nærmest strategisk måde for at  gennemleve oplevelser, de kom ud for under deres 

indlæggelser: 
“Jeg er et meget udadvendt menneske, der har meget behov for at snakke med folk, og i det 
sygdomsforløb, jeg har haft, har jeg haft behov for at snakke med mange menesker omkring 
det, der nu har været galt.[...] Og på den måde har jeg ikke båret privatheden indad i 
forbindelse med sygdommen, men jeg har lagt meget vægt på at få snakket det igennem igen 
og igen og igen, for jeg tror på, at så får man det ud af kroppen også.... og går ikke selv med 
det så meget. [...] Og jeg opfattede det sådan, at personalet de er til for mig, og jeg vil bruge 
dem på den måde, at hvis jeg har behov for at snakke om det og det og det, så vil jeg gøre 
det!” 

 

Udadvendthed lukker op for andre. Særligt oplevedes udadvendthed som en egnet strategi for at bearbejde 

situationer, som oplevedes eksistentielt truende.  Bauer ser en funktion af privathed som at finde udløsning for 

følelser og spændinger, der normalt ikke kan vises offentligt. Citatet ovenfor peger imidlertid på, at patienter 

kan have behov for at vise følelser og spændinger offentligt uden at der forudsættes fortrolighed, for netop ikke 

at måtte “bære det indad”, altså privat.  

En informant reagerede dog sådan på en situation, at udadvendthed ikke var mulig. Skønt han ønskede at lukke 

op, fordi det i udadvendtheden bliver muligt at vende noget udad til andre, som fylder for meget i én selv, 

kunne han ikke. Og andre kunne ikke nå ind til ham: 
“Altså så var der faktisk en side af mig selv, som jeg slet ikke rigtig kendte. Og der havde 
jeg svært ved at .. Når andre så prøvede på at komme ind, der var faktisk kun min kone, jeg 
kunne ... sådan snakke med om det. Fordi at ... jeg skammede mig lidt over .. Jeg kunne slet 
ikke forstå, at jeg reagerede sådan.” 

 

Informanten kæder dét ikke at kunne lukke op sammen med, at han ikke genkender de følelser og reaktioner, 

han har på sin sygdom og derfor skammer sig over dem. Det kan forstås som en slags blufærdighed overfor 

sine følelser, som gør det nødvendigt at holde dem for sig selv. Men da var konsekvensen ikke, som Bauer 

pegede på, at han fik udløsning for følelserne; derimod syntes de forstærket ved skamfølelsen over dem. Såvel 

Eriksen (1996) som Jacobsen m.fl. (1998) peger på, at mænd forholder sig anderledes til udadvendthed om 
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følelser under sygdom end kvinder. Eriksen finder, at kvinder forholder sig aktivt til nærhed, mens mænd 

forholder sig passivt. Om dette er tilfældet for disse informanter er der ikke baggrund for at konkludere. Men 

det synes at være en tendens, der genfindes i flere udsagn. 

Løgstrup (1997) skriver, at dét ikke gerne nævnes ved navn, som for et menneske er omfattet af 

urørlighedszonen; dermed bliver det heller ikke åbent for at kunne tales om. Det, man ikke formår at lukke op 

for, må man derfor bære selv. Begge de ovenfor citerede informanter betegnede sig selv som udadvendte, men 

at være udadvendt medfører således ikke, at man så også kan lukke op, ligesom det at lukke op heller ikke 

forudsætter, at man er udadvendt.  

At være udadvendt kan på den anden side hænge sammen med en oplevelse af, at “det var nødvendigt at åbne 

for og sige de mest private ting.” Det fremgår, at informanternes udadvendthed ikke var generel, forstået som 

udadvendthed overfor alle om alting; snarere var udadvendtheden formålsbestemt på den måde, at den var et 

valg. Overfor udvalgte personer, hvor det tjente til at bearbejde sin situation konstruktivt, og hvor 

forventningen var, at disse personer kunne bidrage til at aflaste én ved at dele deres viden med én, lukkede man 

op. Det gjaldt typisk overfor personalet; især omtaler informanterne, at sygeplejersken har været til hjælp på 

dette område:  
“Jeg tror faktisk, at jeg på det tidspunkt havde brug for én, og jeg betragter faktisk 
sygeplejersken som den professionelle på det tidspunkt i forhold til mig. Jeg tror ikke, jeg 
kunne have brugt en anden en, jeg tror ikke, jeg kunne have brugt min mand for eksempel. 
Det var nok på en eller anden måde for privat til at jeg kunne bruge ham, hvor det var godt, 
at jeg havde en sygeplejerske. Altså en professionel til at kunne snakke med [...] Det var 
også sådan en oplevelse af ... at det også var sådan nogle mennesker, som ikke var bange for 
at sige tingene for det, de er. Det nyttede jo ikke i den situation, at vi snakkede uden om. For 
det var jo virkelig den angst, jeg havde [for at dø].” 

 

Informanterne fremhæver det betydningsfulde i, at personalet er opmærksomme på, når patienter har brug for 

at lukke op for noget og at de tager sig tid til at lytte. Overvejelser over betydningen af, hvordan personalet 

bruger tid i direkte opmærksomhed på patienterne, indgår i alle interviews. Her  nævnes ikke tid som kvantitet, 

men tid som kvalitet; den tid, der er tid nok til at patienten kan lukke op. Den tid, der gør det tydeligt, at den 

anden lytter og engagerer sig: 
“Da følte jeg, at der var så meget overskud til mig som person. Hun [sygeplejersken] havde 
så meget overskud, så hun havde tid til at sidde og høre på mig i lang tid, og fik noget af al 
min angst op igennem sammen med mig. [...] Og det kan godt være, at vedkommende har 
måttet skyde arbejdet ud, det har hun sikkert skullet, men det var mig, det handlede om den 
nat, og det var fint, at der var tid til det. Fordi når man er syg på den måde, så kan man jo 
ikke altid sætte tid på, hvornår det er, man har brug for en at snakke med. Og det var godt, at 
jeg fik den snak på det tidspunkt”. 

 

Informanterne lægger mærke til, når personalet ser og reagerer på patientens behov for at lukke op. De synes at 

opfatte opmærksomheden som agtelse. Omvendt bemærker flere informanter, at personalet har haft finfølelse 

for, hvornår de ikke skulle trænge sig på: 
“Vi [patienten og ægtefællen] havde ikke rigtig nogen steder at gøre af os selv [...]. Men der 
kom personalet ud og ... fordi de måske kunne se, at jeg ikke havde det særlig godt den 
morgen, og sagde en sygeplejerske “”Ved I hvad, I må få lov til at være på mit kontor. Og 
der sad vi så inde, og de kom ind med kaffe og ting og sager til os, og der kunne man sådan 
komme til at sidde lidt i fred og ro og tude, og det havde vi nok behov for begge to. Det 
syntes jeg var flot, altså, de kom ikke ind og var der, men de gav os det rum til at kunne 
sidde, så vores privathed ikke blev forstyrret.” 
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Det står frem, at informanten er klar over, at personalet er opmærksomme og står til rådighed for hende, 

samtidig med at hun, jævnfør de formål med privathed, som Bauer peger på, kan have kontrol med ensomhed 

og vælge hvem hun vil have intimitet og opretholde reserverthed overfor.  

Oplevelser af personalets opmærksomhed, der gør det muligt at lukke op, beskriver alle informanter som 

positive.  

Med Lützén (1997) kan man sige, at den agtende opmærksomhed er udtryk for moralsk lydhørhed;  forståelse 

for patientens udsathed. Det kommer til at betyde, at sygeplejersken ved at lytte til patienten, der lukker op, 

eller ved at lade være at trænge sig på, når patienten hellere vil lukke op overfor en anden, tager vare på 

patientens integritet. Den svenske sygeplejeforsker Andersson, der har undersøgt integritet som begreb og 

princip i sygeplejen, finder at menneskets integritet vedrører dels dets oplevede tilstand af helhed, dels 

menneskets personlige sfære. Respekt for et menneskes integritet “ses som förutsättning för att patientens rätt 

till självbestämmande skall kunna förverkligas” (Andersson 1996:181). Det syge menneskes integritet er mere 

sårbar, end når det er rask, og patientens mulighed for selv at beskytte sin integritet begrænses, i og med at 

nogle plejehandlinger med nødvendighed må trænge ind i patientens personlige sfære (oversat ved ‘privacy’). 

At lytte og at være tilbageholdende kan således begge være udtryk for agtelse for patientens integritet. 

Patienten gives selvbestemmelse eller medbestemmelse overfor at lukke op. 

 

 4.5.1.2. Give adgang  

At lukke op i eksistentielt truende situationer kan indebære at overskride en grænse, der kan have med 

blufærdighed at gøre, for at kunne være åben og give adgang til de mest private følelser og de mest private syn 

af kroppen: 
“Det var ikke fordi, min mand var overhovedet ikke bange. Det var slet ikke ham, det 
handlede om. Det handlede om, at jeg kunne ikke overskride den grænse, at han skulle se 
mig på det tidspunkt uden tøj på. Og det havde jeg snakket med en sygeplejerske om, og hun 
spurgte så, om hun skulle hjælpe os med at få den situation overstået. Og det ville jeg faktisk 
gerne have.” 

 

Med Lawler (1996) kan man tolke, at sygeplejersken inddrager sin evne til at gøre situationens  blufærdighed 

og forlegenhed til at udholde for patienten og den pårørende, ud fra  opmærksomhed på, at informanten ønsker 

at lukke op og give adgang for at komme ud af privathed. 

Hvor det private er omfattet af blufærdighed, kan det være vanskeligt at give adgang, også selv om det ikke 

gælder eksistentielt truende ting. Således sætter en informant grænser for, hvilke oplysninger, hun vil give; hun 

nægtede personalet at notere hendes vægt på kurven for enden af sengen: “De kan spørge mig om alt muligt 

andet, men min vægt den er jeg så flov over, så den gider jeg ikke have stående der.” Adgang ønskes altså 

givet som en beslutning truffet i autonomi, og det har værdi for informanten, at adgang ikke tages for givet 

grundet i en afdelings rutiner.  

Når patienten lukker op, eller udsender signaler om sit behov for at lukke op, synes der i den relation, patienten 

vælger at lukke op i, at ligge en fordring om agtelse. At den anden har agtelse for patientens sårbarhed og tager 

den  for pålydende, som også Andersson (1996) peger på. Det er  en agtelse, der medvirker til at lægge 

situationen til rette, så det bliver muligt at lukke op.  

I denne forstand kan somologisk praksis, som Lawler (1996)beskriver den, være en etisk praksis. Men det er en 



 

 42

tolkning; hos Lawler beskrives forlegenhed som udtryk for krænket blufærdighed. Blufærdigheden selv 

beskrives ikke, og det står ikke klart hvilken relation, Lawler ser mellem forlegenhed og blufærdighed; dog 

synes begge at være følelsesmæssige oplevelser. 

For Lawler finder sygepleje sted i en atmosfære af anerkendelse af den andens personlighed. Men denne 

tolerante atmosfære, der retter sig mod at undgå at patienten oplever forlegenhed, er ifølge Lawler en social 

konstruktion, og dermed kan den siges at være udtryk for agtelse som konvention; ikke for agtelse som 

suveræn livsytring. Patienten gives en vis kontrol i denne atmosfære (ibid:165). Men samtidig bliver ‘gode’ 

patienter føjelige og giver kontrol fra sig til sygeplejersken, som kræver den (ibid:154). Det betragtes som et 

fornuftigt arrangement, der af Lawler betegnes som  gensidigt,  skønt det er sygeplejersken, der definerer, 

hvilken kontrol patienten må give fra sig, når han ventes at være hverken for genert og forlegen eller at opføre 

sig ublufærdigt og krænkende overfor sygeplejersken. Når blufærdighedsregelen således synes håndhævet på 

sygeplejerskens præmisser, må der stilles spørgsmålstegn ved gensidigheden, og dermed ved etikken. 

Derimod synes Løgstrups (1995c) udlægning af blufærdighedens væsen, der ikke forveksler blufærdighed med 

forlegenhed, at kaste lys over gensidigheden i relationer, hvor blufærdighed kan krænkes. Blufærdighedens 

rolle er at holde den blottende beskuelse væk såvel hos andre som hos én selv og hindre, at noget af dét 

udsættes for beskuelse, som ville blive spoleret af beskuelsen. Dermed kan Løgstrup sige, at menneskets 

integritet står på spil, hvis blufærdigheden krænkes. Samtidig slås fast, at blufærdighed som impuls er rettet 

mod medmennesket for at beskytte det mod oplevelse af forlegenhed. Blufærdighed er en bevarende magt, der 

- som skam og agtelse - må forstås som en tilbageholdenhedsimpuls (Løgstrup 1984:48). Blufærdighed er ikke 

en sindsbevægelse, men en forudsætning for skamfølelse, der opstår af dens krænkelse eller svigten (ibid. 

1995c:62). Blufærdighedens opgave er at give form til det, den retter sig imod. Dermed kommer Løgstrup 

dybere i udlægningen af blufærdighedens væsen end Lawler, der anskuer blufærdighed som en social 

konstruktion. Med Løgstrups udlægning kan peges på, at somologisk praksis kan dreje sig om at give form til 

det, blufærdigheden retter sig mod, så blufærdigheden ikke krænkes. Når sygeplejersken i eksemplet ovenfor 

giver form til situationen, hvor ægtefællen gives adgang til at se informantens opererede krop, kan det forstås 

som en etisk handling, der retter sig mod at agte blufærdigheden og undgå forlegenhed. 

Tidens og rummets indbydelse til at lukke op synes væsentlig, men ikke tilstrækkelig for at patienten kan lukke 

op; en agtende indstilling, så der i tiltro tages imod, hvad patienten lukker op for, synes også at være en 

mulighedsbetingelse. I hvert fald som en forventning om at blive mødt med agtelse, som patienten kan have til 

den anden. For forventningen kan skuffes. Og da kan det have konsekvenser for, om patienten fremover lukker 

op og giver adgang: 
“For mit vedkommende har jeg aldrig haft noget imod at lukke folk ind. Helt ind. Fordi jeg 
har været uhyggelig godtroende hele mit liv. At hvis nogen smilede venligt og talte pænt til 
mig, så var jeg bare leveret. Og så har de skuffet mig. Og brugt det imod mig. Jeg har også 
betroet nogen noget, og så har jeg senere opdaget, at de syntes, jeg var hypokonder. Fordi jeg 
tænker, når folk de kommer og spørger mig om et eller andet, venligt, så er det fordi de vil 
mig det godt. Det har det jo så ikke altid været.” 

 

Når der ikke tages mod det, der lukkes op for med agtelse, når det i skamløshed bruges mod en,  krænkes 

patienten i sin integritet. Patienten har ikke mere fuld tillid til krænkeren, men har grund til mistillid, som 

Løgstrup (1996) siger, og lukker måske ikke op overfor krænkeren igen, sådan som den informant, der ikke 

blev taget alvorligt af lægen, da hun mente at have fundet recidiv af sin kræft. Informanten, som ellers beskrev 
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sig selv som udadvendt, henvendte sig ikke senere til lægen med sin frustration og vrede, men gik til en 

psykolog for at bearbejde hændelsen. Tiltro til patienten fra behandleres side understreger alle informanter som 

en kvalitet i relationen, der befordrer, at de kan lukke op. En formulerer det: “Det, der betyder mest for mig, 

det er, at når jeg kommer ind [bliver indlagt] at jeg bliver taget alvorligt.” Mærker hun, at hun ikke tages 

alvorligt, lukker hun ikke op. Tiltro til at lukke op overfor nogen får hun af at blive mødt med tiltro: 
“Når jeg siger det [at jeg er dårlig], så er det rigtigt. Og så er der nogen der tror mig. Lige 
med det samme. Lige med det samme. Fordi inde på Y hospital, der har de den regel mellem 
læger og sygeplejersker: “Her tror vi på, hvad patienterne siger. For det viser sig gang på 
gang, når vi så stykker det sammen, at det er rigtigt. Og det prøver vi at lære vores yngre 
kolleger”.  

 
 
 4.5.1.3. Afprivatisering  

Hos nogle informanter ses en handlemåde, som kan kaldes afprivatisering. Det kan være, at  patienten, der 

oplever fejlbehandling eller dårlig behandling lukker op for sin oplevelse overfor den, der har begået fejlen, så 

denne nødes til at se den. Det kan dels tjene til at få luft: 
“Så sagde jeg til ham [overlægen]: “Nu vil jeg gerne vide, hvad De har imod mig. For hver 
eneste gang, jeg er her, og jeg har ikke en gang selv bedt om at komme her, så får jeg smurt 
et eller andet i hovedet eller hånet.” [...] Og for eftertiden, der tog han sig personligt af mig 
...” 

 

- men afprivatisering kan også tjene til at forebygge at andre fejlbehandles: 
“For han [lægen] kan komme ud for det en anden gang. [...] Og så dør vedkommende måske. 
Altså jeg gjorde i hvert fald opmærksom på, at jeg syntes, de skulle have fat i den læge der, 
sådan så han kunne få at vide, hvad det egentlig drejede sig om. Altså for hans egen skyld. 
Og for andres skyld. Ikke for at sværte ham til. Det var jeg såmænd ikke interesseret i.” 

 

Åbenheden synes ikke at gå den anden vej; informanten udtrykker, at hun “synes det er et problem ... jeg ved 

for eksempel ikke, om den læge så har fået at vide, hvad det drejede sig om.” Når informanter lukker op på 

denne måde oplever de ikke altid at blive agtet for den konstruktive kritik, de ønsker at fremsætte; i hvert fald 

oplever de ikke altid at få information om, hvordan kritikken bruges. Dermed kan det ske, at patienter oplever 

sig lukket inde i privathed; afvist i deres åbenhed. Derved gives patienten ikke reel autonomi til at lukke op; 

hun høres ikke. 

 

 4.5.1.4. Andre patienters erfaringer  

Flere informanter beskriver, hvordan de lukkede op for, endog opsøgte andre patienter, der enten havde 

gennemgået samme behandling som de selv, eller som kendte til den pågældende afdeling.  Én informants 

kendskab til den behandling, hun havde gennemgået, var at to familiemedlemmer, der havde fået samme 

operation, begge døde kort tid efter. Informanten beskriver, hvordan hun nærmest samlede på beretninger om 

mennesker, der havde overlevet operationen og  fået et godt liv. Informanten knyttede håbet om egen 

overlevelse til disse beretninger. Ligeledes havde hun glæde af at ligge på stue med en anden nyopereret i 

samme situation; de sammenlignede løbende, hvordan de havde det og tolkede derudfra, om det gik, som det 

skulle. Dette fænomen beskrives også af Album (1996), der siger, at patienter herved lærer væsentlige ting af 

hinanden om oplevelsen af kroppen og dens reaktioner; noget de ikke på samme måde kunne lære af 

personalet. Med Andersson (1996) kan siges, at denne adfærd udspringer af sårbarhed for at genoprette 
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integritet som oplevelse af helhed. Andre patienters støtte kan betyde, at man ikke lukker sig inde i sig selv, 

men søger støtte i fællesskabet. Om at blive indlagt på kræftafdelingen fortæller en:  
“Jeg fik mit livs chok, da jeg så alle de der magre skaldede mennesker, du ved, hvor 
tænderne de ikke næsten ... uhh. [...] Og så har der også været nogen, der har været meget 
syge, som så har fået det bedre, som har sagt: “Nu skal du bare se. Når du kommer herind, så 
er du i de bedste hænder, og de kan sagtens hjælpe dig.” 

 

På denne måde oplevede informanten, at hun kunne lukke op for sine tanker og dele dem med andre patienter. 

Herved opdagede hun, at det, som hun mente var hendes private tanker og frygt, oplevede andre patienter på 

lignende måde. 

 

 4.5.1.5. Andre patienter: Fællesskab, humor og afledning  

En informant oplever det positivt, når andre patienter henvender sig til hende: “Der er altid mange, der har 

henvendt sig til mig. Det er fordi jeg svarer dem.” Samtidig respekterer hun de patienter, der ikke har lyst til at 

snakke; de, som verbalt eller nonverbalt viser, at de vil være i fred. Således synes patienter at agte hinandens 

ønske om privathed. Heri iagttages nogle af de forbudsnormer, Album (1996: 62-73) beskriver; at ‘gode 

patienter’ bør undgå konflikter, intimitet, følelser, at mase sig på og at forebygge sociale skader. 

Det er ikke altid sygdom, patienter taler om indbyrdes. Snakken kan også dreje sig om personalet, så nye 

patienter lærer, hvem de kan forvente hvad af. Eller snakken kan dreje sig om private forhold derhjemme. Da 

kan den tjene som afledning fra sygdom, men den kan også afsløre så private forhold, for eksempel om 

familien, at nogle informanter finder det ubehageligt nærgående. Som Album (1996) skriver: De patienter, der 

er mest vellidte blandt andre patienter, tilstræber at være så almindelige som muligt og ikke  tale om emner, 

der afslører private forhold. 

Derimod kan patienter godt tale om aspekter ved deres sygdomssituation, der rummer noget, som de ikke deler 

med hvem som helst: “Men det er altid foregået privat. Patienterne imellem. De snakker meget. Og græder 

meget.” Somme tider vælges altså intimitet med andre patienter. En informant beretter, hvordan patienter 

indbyrdes har agtelse for hinandens integritet i disse situationer. Man går ikke bare ind på andre patienters stue. 

Kun hvis man er inviteret: “Det har også noget at gøre med de andres privatdomæne. Tage lidt hensyn til, at nu 

er de sig. Nu har de lukket døren, ikke, og så skal de have lov at være sammen.”  

Somme tider kan patienternes snak være humoristisk. Om stuegangen siger én: “Jeg har da også ligget på 

afdelinger, hvor vi har skreget af grin, når de var gået ud. Hele sildesalaten, ikke.” På den måde tjener snakken 

blandt patienterne dels til reaktion overfor behandlernes væremåde og sygehusets rutiner, dels til afledning. 

Om en patient, der lå på enestue, sagde en informant: 
“Jeg tænkte hold op, hvor har hun det kedeligt. Hvis hun havde mulighed for at gå ud og få 
alle de gode historier, jeg får ved at gå lidt ned i spisesalen og snakke og ved at liste lidt ned 
ad gangen og møde en eller anden og snakke lidt med vedkommende og sådan. Det tror jeg 
da også er en del af det med at blive rask.” 

 

Humor synes ifølge alle informanter at være en måde at lukke op. En havde det vældig hyggeligt sammen med 

en medpatient på stuen, som de havde indrettet med egne ting. “Vi havde nogle grineflip, så det baskede efter”, 

fortæller hun. “Og det var jo simpelthen så dem ude på gangen, de grinte jo også lidt med os.” Også personalet 

synes at have sat pris på denne humor: “Når vi skulle have mad der, og vi kunne høre dem deroppead, så 

begyndte vi at synge “tak for maden, tak for maden,” hvis det varede lidt for længe.”  Dette synes ikke at være 
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en humor, der tjener til at lukke noget sørgeligt og barsk ude, som andre former for humor informanterne 

berettede om; denne humor appellerede til andre, som blev inddraget og selv morede sig, og synes ikke at have 

haft brod, men havde lethed og åbenhed til at le sammen. Andre informanter omtaler tidligere medpatienter 

som festlige forstået sådan, at de kunne lukke op og lette stemningen. 

Denne humor kan til dels med Album (1996: 73-76) ses som efterlevelse af påbudsnormer om at være 

behagelig, venlig og imødekommende, at være morsom og at være socialt aktiv. Men ikke kun. Når patienter 

lukker op for medpatienter, kan der også være tale om ægte kontakt, der ikke er normstyret, og som varer ved 

ud over indlæggelsen, som en enkelt informant berettede om. Alligevel kan inddragelse af forbuds- og 

påbudsnormer til at regulere kontakten patienter imellem  med Løgstrup (1996:28-9) forstås som inddragelse af 

konventionelle former for at gøre omgangen med andre ubesværet. Herved nedskrives ifølge Løgstrup 

fordringen om at tage vare på den andens liv og samtidig kan man møde andre med forbeholden tillid. 

 

 4.5.1.6. Personalet lukker op  

I forholdet til personalet spiller humor også en rolle. Det anses for væsentligt, at personalet selv har sans for 

humor. Informanterne fortæller om en særlig stemning i afdelingen, hvor sygeplejerskerne kommer med friske 

bemærkninger, og ikke selv tager initiativ til at tale med patienten om sygdom, men lader patienten tage 

initiativet. Det finder informanterne værdifuldt, forudsat at sygeplejerskerne så også er villige til at lukke op 

for snak om sygdom, hvis det er patientens behov. Sygeplejerskernes omgangstone vurderes i alle informanters 

fortællinger for tegn på åbenhed overfor patienterne. En siger: 
“Det er vigtigt at møde sygeplejersker, der har lidt humoristisk sans, så hun kan lave lidt sjov 
uden at det er grænseoverskridende. Men hvor det ikke alt sammen handler om sådan en 
alvorlig mine, men hvor der også er lidt glimt i øjet og et smil og sådan noget. Det er utrolig 
vigtigt. [...] Og også at man kan snakke om nogle andre ting, for man gider jo ikke kun 
snakke om en selv, vel? [...] Selv om man ikke skal tage sit privatliv med på arbejde, så er 
det nu lidt menneskeligt at høre, nå ja, i går da lavede jeg lige det og det, eller jeg glæder 
mig til at have fri, så skal jeg hjem til mit lille barn. Sådan nogle bemærkninger der, det er 
også en stor hjælp, synes jeg. Og det kan godt være, det er sygeplejerskens privathed, der 
bliver åbnet for. Men det betyder jo også noget for den patient, der sidder og hører på det og 
er med i det, ikke.” 

 

Når blot ikke personalets humor er intetsigende: “Man har jo ikke brug for den intetsigende [...], for en 

pauseklovn. Men i den professionelle måde, de nu er, har de humoren med.” Dette må  forstås som en noget-

sigende humor; en humor der siger noget, der lukker op i relationen. 

Den norske sygeplejeforsker Nåden finder i sin undersøgelse af sygepleje som kunstudøvelse, at  dagligsnak 

med sygeplejersken om forhold i begges hverdag betyder meget for patienter, idet der herved udtrykkes ønske 

om at være ligeværdige samtalepartnere, der taler med og ikke til hinanden  Her bestemmer Nåden netop 

sygeplejen som professionel fagudøvelse. Nåden finder, at det ser ud til at være vanskeligt for patienterne at 

knytte kontakt til sygeplejersker, der er afvisende overfor at lukke op for snak om sig selv, sine interesser og 

daglige liv (Nåden 1999:108-9). Det synes at være den agtelse, der udtrykkes i viljen til ligeværdighed, som 

har betydning for patienten. 

Ud over humor fremhæver informanterne gentagne gange hændelser, hvor sygeplejersken for at tage patienten 

i forsvar lukkede op for sin vurdering af en situation, når den stod i modstrid med andre personalegruppers. Det 

er en slags advokatrolle, sygeplejerskerne da påtager sig.  
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En  informant beretter modsat om flere tilfælde, hvor ingen af personalet gik i forsvar for hende, hvis hun blev 

dårligt behandlet, og hvordan hun derved følte sig svigtet og mistroet, og derfor ikke selv kunne lukke op for 

det, som bekymrede hende. Derimod blev hun som følge af en forhånende, krænkende humor lukket inde i 

privathed med sin lidelse, som ingen ville se. Sygeplejersken i advokatrollen derimod, hjælper patienten til at 

lukke op ved selv at lukke op for sin indignation på patientens vegne og løfte patientens lidelse frem, så den 

ikke gemmes væk:  
“ Så kom afdelingssygeplejersken tilbage fra ferie. Hun fløj ind til mig. Det var jo gået som 
en steppebrand [lægens optræden ved inlæggelsen]. Så sagde hun: “Kan du huske, hvad han 
hed?” Så sagde jeg: “Det kan jeg ikke, for jeg var så altereret, så ulykkelig.”  “Det skal du 
heller ikke være ked af,” sagde hun, “for jeg skal nok finde ud af, hvad den dumme stodder 
hedder” [latter] Og det sagde hun, mens der sad et par læger og kiggede på. Og de tænkte 
“Nånånånånånå...” 

 

I Nådens undersøgelse udlægges det, som her benævnes advokatrollen, som del af kunstudøvelsen på den 

måde, at det kræver mod at stå på patientens side, og at modet til at tale patientens sag kræves, fordi det i 

loyalitet mod patienten kan være nødvendigt at tage til modmæle mod andres krænkelse af patienten (Nåden 

1999:113). Til gengæld kræver respekt for patientens integritet, at den enkelte patients “värderinger och 

önskemål utifrån upplevelsen av sjukdom och dess konsekvenser i livssituationen alltid skall 

beaktas.”(Andersson 1996:178). Med Martinsen (2001b) kan tolkes, at sygeplejerskens skam  kan være impuls 

til at indtage advokatrollen, når hun ser, at patienten krænkes. Denne agtelse for og varetagelse af patientens 

integritet kan kræve mod. Nåden bestemmer netop forudsætningerne hos sygeplejersken for, hvad han kalder 

“den gode viljes handling”, til at være blandt andet kundskab og forståelse af menneskelig integritet og lidelse 

samt evne til at “se godt” og til at gribe øjeblikket. Disse  forudsætninger synes ikke at adskille sig fra den 

moralske lydhørhed, Lützén (1997) fordrer af sygeplejersken. Men substansen mod, som ifølge Nåden er 

essentiel for sygepleje som kunstudøvelse, er ikke et etisk begreb eller en norm, men en drivkraft til at vove 

handling for at tage vare på patienten. 

 

4.5.1.7. Sammenfatning: Lukke op  

Temaet ‘lukke op’ er nu fremstillet med de fremkomne variationer. Det er vist, at  det  at lukke  op tjener til at 

bevare egen eller styrke andres privathed, og kan karakteriseres som en aktiv handling i varetagelse af egen 

autonomi eller med den hensigt at styrke en andens autonomi. Tilskyndelsen til at lukke op kan ligeledes være 

at tage vare på egen eller andres integritet, hvor den opleves truet. Temaet viser, hvordan andres agtelse i 

forhold til patienten og dennes integritet træder frem som væsentlige for, om der kan lukkes op, men også at 

udvist skamløshed eller efterladenhed kan være bevæggrund; men da lukkes der op i forsvarsøjemed. 

   

4.5.2. Lukkes op  

Lukkes man op er der tale om en passiv proces. Måske kan man ikke selv lukke op; da kan  uønsket privathed 

brydes ved at man lukkes op af andre, svarende til forforståelsens dørmodi ‘patienten kan ikke komme hen til 

døren’ og ‘patienten er smækket ude’. Som variationer af temaet ‘lukkes op’ imidlertid vil vise, kan der også 

være tale om, at man lukkes op af andre mod sin vilje. Det vil sige, at andres handling invaderer privatheden. 

Dermed trues integriteten. Det svarer til forforståelsens ‘Besøgende bryder ind’ eller ‘døren falder af 

hængslerne’. 
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4.5.2.1. Hjælp til at acceptere følelser  

Informanternes beretninger på dette område handlede om, at de lukkedes op ved at andre brugte tid og 

signalerede  tilgængelighed og engagement i informanternes situation og reaktioner.  Det betød noget, at dette 

skete på informantens betingelser, så det private område ikke blev invaderet. Det indebar at anerkende 

informanternes reaktion som legitim; en ikke-fordømmende holdning. Natsygeplejersken så, at en informant 

ikke sov og inviterede ham ud til en snak: 
“..og det brugte hun altså tid til. [...] Tid til at sidde og snakke. Og hun fortalte så også om en 
... men det var nu en helt ung mand, hun havde haft med stomi[...] Men han havde så det helt 
andet problem. Han sagde, han var jo alene, og han sagde, jamen hvordan med seksuelt, og 
sådan noget. [...] Og det gjorde så lige pludselig, at mit problem blev måske lidt mindre.[...] 
Altså jeg levede i et fast forhold og havde fået de børn, som jeg regnede med at skulle have.” 

 

Adspurgt, hvordan det oplevedes at blive inviteret ud af sygeplejersken til en snak, og så fortalte hun om en 

anden patient, der havde meget større problemer, svarede informanten: 
“Hun havde altså, det tror jeg ... hun havde erfaring med, at hvis jeg bruger en tre kvarter 
eller en time til at sidde og forklare og så fortælle ham, så får han andre ting at tænke på. Og 
det er altid godt at se tingene i et andet perspektiv. [...] Fordi så bliver ens ... ja på den måde, 
der ser man måske nærmere som et V, altså perspektivet som en V end man gør som en pil 
ind mod sig selv. [...] Så man ser, der er da lys forude. Sådan var det, ja.” 

 

Senere kommer informanten tilbage til hændelsen i forbindelse med, at han vurderer sygeplejen. Om denne og 

to andre sygeplejersker siger han, at hun var “fuldstændig sin plads voksen, hun vidste lige nøjagtig, hvor hun 

skulle trykke. Det havde hun fanget nemlig, for mit vedkommende.” 

Selv om det i almindelig konventionel forstand kunne opfattes krænkende, at sygeplejersken talte om en anden 

patient, og ikke om én selv, blev det altså netop ikke opfattet sådan i dette tilfælde.  Man kan sige, 

sygeplejersken ved at tale om en anden patient gav informanten autonomi; valget  om han ville tale om sig 

selv. Netop det var vanskeligt for ham, men  indirekte kunne han tale om sig selv gennem den unge mand, der 

blev fortalt om, og uden at opleve ringeagt fra sygeplejer- skens side ved at hans problemer var mindre end den 

andens. Han oplevede det netop som agtelse,  en professionel måde at tackle situationen. Sygeplejersken 

forstod, han havde brug for et perspek- tiv at se sin situation i, som indebar håb. Det er en fortælling om agtelse 

som opmærksomhed: 
“Det der med at være sygeplejerske, det er nok meget en holdning... en måde at optræde på, 
hvor man skal ... både overfor nogen, der er barske og overfor nogen, der er forsagte. Det 
skal sygeplejerskerne have meget føling med i hvert fald.” 

 

Med Martinsen kan man sige, at sygeplejersken synes at nærme sig situationen med agtelse og skam  som etisk 

grundholdning, og derfor ikke skamløst konfronterer informanten med noget, han ikke er klar til konfrontation 

med. Skamløsheden kunne derved bryde ind i informantens integritet forstået som privatsfære 

(Andersson,1996). Med Løgstrup (1995c) kan man sige, at informantens blufærdighed varetages, idet 

sygeplejersken giver form til den ved at tale om en anden patient, og derved holder den blottende beskuelse 

væk. Blufærdigheden som tilbageholdenhedsimpuls hos sygeplejersken tager vare på informantens 

blufærdighed, så forlegenhed undgås. Man kan også sige, fortællingen viser, hvordan agtelse og skam virker 

som forenende modsætninger, så blufærdighed ikke krænkes. 

Flere informanter følte sig taknemmelige overfor sygeplejersker, der viste lignende respekt for deres integritet 
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og alligevel gav sig tid og var tilgængelige. Dette står frem som muligheds-betingelse for at patienten lukkes 

op, ligesom det gjorde for at patienten selv kunne lukke op. 

Om informanten, der ikke kunne tale om sig selv kan siges, at han ikke havde autonomi.  

Autonomi er med sin vilje at sætte grænser i sit liv. Tanken om, at mennesket har autonomi, kommer af ideen 

om menneskets værdighed og uerstattelighed, som igen kommer af, at mennesket kan hæve sig op over 

naturen. Derved kan mennesket stræbe mod at virkeliggøre, hvad det finder værdifuldt. Eller sige fra, sige nej. 

(Kemp 1991). I Løgstrups tænkning må autonomi dog siges ikke at være absolut; skabelsestanken sætter den 

begrænsning for autonomi, at der findes noget, mennesker ikke har magt over. Særlig aktuelt for denne 

sammenhæng kan nævnes, at mennesker ikke har magt over, om de suveræne livsytringer viser sig eller 

udebliver, så vi mangler dem. Det viser sig i relationer, der da bliver agtende eller krænkende uden for vor 

magt. Vi kan vælge at agte eller krænke, men ikke om andre agter eller krænker os. Der har vi bare den etiske 

fordring at stille, tavst (Løgstrup, 1996). Krænkes menneskets autonomi, må det deraf følge, at mennesket 

hæmmes i at virkeliggøre det værdifulde eller i at sige fra. Situationen med natsygeplejersken kan forstås som 

en situation, hvor informanten fik tilkendt autonomi. Han fik ret til ikke at tale om det, han ikke kunne. 

Samtidig drejede samtalen sig om det værdifulde for ham: perspektivet på det liv, han havde i vente, blev vendt 

til et håb for fremtiden. 

Van Manen (1990: 101-6) nævner fire eksistentialer, som udgør en eksistentiel grund, på hvilken alle 

mennesker erfarer verden, og som fænomenologisk set udgør livsverdenens fundamentale struktur: levet rum, 

levet krop, levet tid og levet relation. Samtidig udtrykkes med de fire eksistentialer en forståelse af mennesket 

som en enhed af krop og psyke, som ikke fremgår så klart i 1990-teksten, men ekspliciteres som “psycho-

physical being” og “the body of self” i en senere tekst (van Manen 1998). Den levede tid i denne informants 

oplevelse var præget af den levede krop, hvis udseende og funktion var ændret med stomien. Samtidig havde 

informanten erfaring med familiemedlemmer, der døde kort efter samme operation, som del af sin levede 

fortid, og denne erfaring farvede hans opfattelse af sin fremtid, sådan som han forestillede sig den i øjeblikkets 

levede tid, hvor han ikke kunne sove. Refleksion over levet tid, kan ifølge van Manen føre til omfortolkning af, 

hvem man er. Han siger det sådan: “Through hopes and expectations we have a perspective on life to come, or 

through desperation and lack of will to live we may have lost such perspective” (ibid:104). I levet relation er 

det ifølge van Manen muligt at personer overskrider (transcend) sig selv i samtalen: det forstås som, at de via 

relationen kommer til at forstå mere end før. For informanten fik relationen til sygeplejersken den betydning, at 

hans perspektiv ændredes til håb - perspektivet som et V, der åbner fremad. De fire eksistentialer kan skelnes 

analytisk, men aldrig skilles, siger van Manen. Levet rum, der også er følt rum, synes da også at have haft 

betydning da natsygeplejersken tager informanten med ud, og de sidder for sig selv. Det tolkes, at informanten 

i relationen får både tid og rum til at være sårbar og ked af det. Men også rum til at være privat, idet 

sygeplejersken ikke gjorde forsøg på at trænge ind i hans rum. Humor kan spille en rolle for, om patienten 

lukkes op. Det synes at være humorens afvæb- nende potentiale, der spiller ind; at det farlige ved tingene ikke 

synes så farligt, når der tales humoristisk om dem. En informant oplevede, sygeplejersken kom ind og blev på 

stuen, mens hun prøvede tøj, fordi hun under indlæggelsen skulle deltage i en familiefest og ønskede at skjule, 

hvordan kroppen var ændret ved operationen. Informanten oplevede at blive lukket op for accept af sin krop og 

følelserne omkring den, da sygeplejersken sad med svingende ben på sengekanten og gjorde situationen til en 

mannequin-opvisning, hvor de lo sammen, og sygeplejersken sagde “Nej, den kan du i hvert fald ikke gå i, “ 

eller “den der ser du godt ud i.” Med Andersson (1996) kan siges, at informantens integritet som oplevelse af 
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helhed blev taget vare på. Med van Manen at plejerelationen rettede sig mod den levede krop, mod oplevelse af 

helhed. 

Lukket op kan man også blive af andre patienter, som ser, man er lukket inde i sig selv. Et par dage efter at hun  

blev opereret for en kræftsygdom oplevede en informant følgende: 
“Jeg havde tanker om, at når man har kræft, så kan man nok heller ikke spise mere, så jeg 
havde næsten intet spist. Så en aften, da jeg var oppe i dagligstuen ved tag-selv bordet med 
sandwicher til aftenkaffen, skænkede jeg mig bare en kop te. Så var der en mand, sådan en 
stor brovtende én, som man ellers aldrig ville snakke et ord med. Så rejste han sig op, og så 
sagde han: “Nu tar du eddermame en sandwich og så æder du den”. Jeg blev så forskrækket, 
at jeg spiste en sandwich, og så blev jeg så sulten at jeg måtte have et par til. Det er det jeg 
mener med, at humor kan gøre godt. Det hjalp mig over en hurdle... Siden snakkede jeg 
meget med den mand”. 

 

I næsten enhver anden situation var mandens bemærkning blevet opfattet som grov krænkelse. For informanten 

lå der humor i det overraskende ved, at den hun mindst ventede det af, var den som hjalp hende tilbage til 

kontakt med sin krop og dens behov; en kontakt og dermed helhed, som var gået tabt for hende i forsøget på at 

forstå, hvad der var sket og ville ske med kroppen.  

Den brovtende mand, som informanten ellers aldrig ville snakke et ord med, får uden at sige det, alligevel sagt 

så hun umiddelbart forstår, at han har set, hvordan hun har det, og at han forstår. 

Mandens måde at vove sig frem krænkede ikke den sårbarhed, der for informanten var på spil i situationen; han 

nævnede ikke ved navn, at de, der ikke spiser, i hvert fald vil dø - sådan som sygeplejersker måske havde gjort. 

Informantens selvagtelse blev taget vare på, ved at manden gjorde sådan; den forlegenhed, hun måske havde 

oplevet, ved at alle i dagligstuen direkte var blevet konfronteret med hendes tanker om livet og døden, blev 

undgået. Man kan sige, at til trods for at manden vovede sig frem, havde han stadig så megen skam i livet at 

han holdt sig tilbage fra at udstille hendes smerte til offentlig beskuelse. Såvel i det at vove sig frem som i 

tilbageholdenheden ligger agtelsen gemt - men altså ikke skjult for informanten, der fik glæde af at tale med 

manden. Det kan tolkes sådan, at sansningen af skammen ramte manden som en følelsesimpuls, en fordring om 

agtelse. Ikke forstået som årsag-virknings kæde, men i min forståelse fungerer agtelse og skam her som 

forenende modsætninger i Løgstrup’sk forstand. 

Albums observationsstudier viser, at patienter almindeligvis undgår at tale om emner, som er ‘farlige’. I 

dagligstuen gælder det om at være så almindelig som muligt; være let at være sammen med. Som regel 

konfronterer patienter ikke hinanden ved at tage ‘farlige’ ting ved andre op i samtale. Den som ‘ejer’ det farlige 

kan selv tage det op, men gør det da oftest på omskrevet måde, så det fremstår som ufarligt. En måde er at 

bruge galgenhumor (Album 1996). Men den brovtende mand tog det selv op. Selv om han ikke havde behøvet 

det. I måden manden tiltalte informanten, kan man sige, han var på kant med de spilleregler, Album beskriver, 

selv om han ikke nævnede sagen ved navn. For humor i dagligdags forståelse var det heller ikke. 

Album refererer til Goffman, den amerikanske kultursociolog, som også har observeret patienters adfærd 

overfor hinanden1. Goffman kommer til den konklusion, at patienter ofte viser en adfærd i omgangen med 

hinanden, som han må betegne agtelse (deference)2. Skønt Goffmans beskrivelse af, hvordan agtelse viser sig i 

patienters relationer er set i et  udefraperspektiv, som kun kan beskrive agtelsens konventionelle former, sådan 

som de viser sig for betragteren, og ikke rummer etiske aspekter, kan Goffmans beskrivelser af agtelsen godt 

inddrages i denne fænomenologiske undersøgelse af agtelsens væsen. Goffman beskriver agtelse som en 

ceremoniel aktivitet, der retter sig mod enten at vise andre, hvad man synes om dem og hvordan man vil 
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behandle dem i interaktionen, eller retter sig mod at undgå at krænke dem. Andre har tilsvarende pligt til ikke 

at krænke én selv (Goffman 1967).  

Skønt Goffmans position ikke medtænker etik, men kun konventionelle former, synes det for mig, at man ikke 

kan undgå at se etikken i hans beskrivelse af agtelsen. Etik i agtelsen kommer frem i Goffmans beskrivelse af 

patienters opmærksomhed overfor hinanden, for ikke at udelukke hinanden fra fællesskab, ikke krænke 

hinanden og ikke udstille hinandens sårbarhed og blufærdighed for andre. Eksempelvis blev en patient, som 

altid afslog at deltage i arrangementer udenfor afdelingen, alligevel altid inviteret med, idet alle vidste, hun 

sagde nej tak, fordi hun ikke havde råd. Men det skulle fremstå sådan, at hun også hørte til fællesskabet, og 

derfor blev hun inviteret. Dette kalder Goffman agtelse som konvention. Jeg vil kalde det agtelse som suveræn 

livsytring i Løgstrups forstand. Ligeledes forstår jeg den agtelse, den brovtende mand spontant og ufordret 

viste informanten, som suveræn livsytring. 

Men Goffman kan godt have ret i sin betragtning, at agtelse kan have konventionelle former. Løgstrup 

beskriver i Den etiske fordring (1996:29-30) de konventionelle formers dobbelte funktion. De sparer os for 

sjælelige blottelser ved at give form til forhold, der ikke tåler formløshed. Samtidig, siger Løgstrup, tjener de 

konventionelle former til at holde os på afstand af hinanden. Stadig i varetagelse af den sårbarhed, man 

kommer i, hvis man vover sig frem for at møde den etiske fordring - som godt kunne være om agtelse. Så 

forskellige udgangspunkter de end har, når Goffman og Løgstrup frem til det samme på dette punkt. Men 

agtelsen vist af den brovtende mand og, tolker jeg, af Goffmans patienter, forekommer mig at indeholde mere 

end tom form; agtelsens udtryk i eksemplerne er netop, som Løgstrup (men ikke Goffman) siger, udtryk for, at 

“det mest levende forlanger et behersket, et indirekte udtryk”, og derfor dækker konventionen over den 

åndelige blufærdighed.  

Skamløshed bliver der ikke tale om hos den brovtende mand. Han vover sig frem for at sprænge den andens 

indespærring og sætte hendes livsmuligheder fri. Det lykkes ham uden at krænke hendes åndelige 

blufærdighed, der lå i tanken om måske at skulle dø. Det er en handling af agtelse formuleret konventionelt 

uforpligtende så den kan afvises, men båret af den suveræne livsytring, der opfattes af den anden, hvorved der 

lukkes op, og privatheden brydes.  

 

4.5.2.2. Forstå noget på en ny måde  

Informanterne har oplevet det som en hjælp, når andre har lukket deres øjne op for en anden mulig forståelse af 

noget, som enten kan være helt nyt eller noget kendt, de kommer til at forstå på en ny måde, som er mere 

meningsfuld for dem. Dermed er de ikke mere lukket inde i deres private forståelse af noget, men der lukkes op 

for en offentlig og korrigeret forståelse, som måske  giver bedre grundlag for at handle.  

Således oplevede en informant, at sygeplejersken forberedte hans kone på følelsesmæssige reaktioner, hun 

kunne forvente hos ham efter operationen. Denne informantion gjorde, at hun  ikke blev forskrækket, men 

kunne betragte sin mands reaktioner som normale og forventelige. Derfor kunne hun være til støtte i en 

periode, hvor informanten selv oplevede  ikke at kunne lukke op for sine følelser overfor andre, fordi han ikke 

kunne genkende sig selv i dem. Men sygeplejersken havde ikke omtalt for informanten selv, at han kunne 

reagere sådan: 
“Der kunne jeg måske nok have haft brug for en, der havde kommet og så sagt: “Ved du 
hvad, det er helt naturligt, at man får det sådan.” På den måde, der var det lige som om at det 
overskred det, som jeg synes, der var privat.” 
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Med overskridelse af privathed mener informanten, at han ikke havde styr på sine følelser, og det oplevede han 

som tab af autonomi, tab af kontrol med sig selv, og det var lidelsesfuldt for ham. 

Informanterne havde flere beretninger om at  lukkes op på den måde, at det er svært at lukke  ude, hvis noget 

sker med en anden patient. Det synes at hænge sammen med overvejelser over, hvorvidt det samme kunne ske 

for en selv. En fortæller, at sidemanden pludselig fik et hjertetilfælde og måtte overflyttes akut. Han og 

medpatienten følte sig meget påvirkede:  
“Altså det var lige som om, det hev os tilbage til ... altså det kan godt gå galt, ikke.” [Liv og 
død kommer tæt på?] “Ja. Det der med, hvor svæver du henne. Og lige pludselig, så er der 
en, der ligesom begynder at falde ned. Falde, ikke. Og det kan .. Nå ja. Det kunne jo også 
risikere, det var mig selv. Og altså på den måde dér, der kan sådan et hospital godt virke ind 
på en.” 

 

I disse situationer beskrives, at det betyder meget at få at vide, hvordan det går den patient, der blev dårlig: “Og 

vi spurgte jo hele tiden til ham. Hvordan går det med ham?” Den, der lukkes op, synes at behøve hjælp til at 

blive lukket i, så han ikke er i tvivl om, hvor han svæver henne. Heri er han afhængig af personalets agtelse for 

og forståelse af dette behov. Med Andersson (1997) kan siges, at integriteten trues ved at sårbarheden øges, når 

patienten lukkes op ved synet af med- patienten, der bliver dårlig. Samtidig synes viden vigtig; det kunne se 

ud, som om man lukkes op, når uvidenhed og usikkerhed efterlader en sårbar; man ved ikke, hvilken mening 

en situation har. 

Van Manens (1990) semiotiske tilgang, hvor han anbefaler at lægge mærke til metaforer, fordi de kan give 

adgang til den mening, en informant tillægger sin oplevelse, synes relevant at inddrage her. Det fremgår 

nemlig tydeligt, hvordan denne informants levede krop og tid under indlæggelsen er en oplevelse af trussel, 

idet han gennem interviewet tager en hel metaforik i brug for at beskrive, hvordan han lukkes op og oplever 

ikke at kunne forsvare sig imod det, som han kalder “forfærdelige følelser”, der altså “river hatten af ham”: 
“Jeg var måske nok lidt høj i hatten ... der skulle meget til at rive hatten af mig før i tiden... 
jo højere oppe man er, jo længere er der altså at falde ... da knækkede filmen for mig ... jeg 
gik fuldstændig ned med flaget, helt ned i kulkælderen ... jeg kom på hælene ... mine nerver 
var i den grad flossede ... jeg fik en kolbøtte tilbage.” 

 

Den levede kropslige oplevelse af hændelserne fremtræder tydeligt i tidsperspektivet, der går fra at være høj i 

hatten, altså mere optimistisk end der egentlig er grund til, og til kropsligt at opleve at optimismen og håbet 

(hatten) rives bort; en oplevelse af forvirring som at tumle baglæns og at livsmodet kun når en til hælene. Og 

de er det laveste punkt på mennesket. 

At forstå noget på en ny måde, kan nu siges både at kunne indebære at lukkes op, så man kan åbne sig for det 

nye og at lukkes op, så man tvinges til at indse noget, man hellere ville lukke af for. 

  

 4.5.2.3. Eksponering   

Endnu en fortælling om nogen, der har det værre, stammer fra en informant, der for år tilbage var indlagt med 

hævede, smertende knæ. Da overlægen gik stuegang 
 “så stod han bare og grinede mig lige op i hovedet. Jeg sagde, mine knæ de knagede sådan, 
og  så henvendte han sig til sygeplejersken: “Nå, lille frøken Jensen”, sagde han, “hvordan er det 
 med Deres knæ? Ja, for mine knæ de knager så meget, så jeg ikke engang kan gå ud i entreen 
 og kigge ud af den her dørspion. Så kan de høre mig”. 
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I denne fortælling er det ikke en anden patient, der har det værre, men personalet. Fortællingen er eksempel på, 

at patienten lukkes op ved at der, med Løgstrup (1997), brydes ind i hendes urørlighedszone: hendes motiver 

til at klage over smerter nævnes ved navn, og udstilles for alle; hun tillægges, på uretmæssigt grundlag at ville 

opnå pension. Her ses en modsætning til eksemplet med den brovtende mand ovenfor; da blev informanten 

også lukket op, men hendes motiver blev netop ikke eksponeret for alle. Skellet synes at ligge mellem at lukkes 

op som agtende og dermed omsorgsfuld relation og krænkende og dermed skamløs relation. Det betyder, at 

selv om informan- ten lukkes op ved lægens tiltale - med Løgstrup betyder indbruddet i urørlighedszonen, at 

patientens  integritet ikke respekteres og ikke “beskyttes af den faglige viden, hvormed der tages på hans eller 

hendes sygdom i motiverne” (ibid:180) -  lukkes hun ikke ud af privathed, men i og med at lægen eksponerer 

de motiver, han tillægger informanten overfor andre tilstedeværende til fri beskuelse og bedømmelse, lukkes 

hun netop inde uden at kunne hjælpe sig selv, idet hun lukkes op. Lægen tager magten til at definere 

situationen. Hans handling kan karakteriseres som skamløs:  han søger at gøre informanten magtesløs, idet hun 

lukkes op. Sagt med Løgstrup er det en autori- tær adfærd, idet lægen bruger sit angreb på hendes motiver til at 

trumfe sit standpunkt igennem. 

Ikke desto mindre lukkes lægen selv op, da informanten afprivatiserer oplevelsen ved at spørge, hvad 

meningen er med at han behandler hende sådan. Det er et spørgsmål til lægens motiver. 

Eksponering træder frem i informanternes beretninger som ofte forekommende og stærkt ubehagelig. Dels den 

eksponering, som daglig forekommer ved stuegang: “Jeg synes, ens journal er utrolig privat, og den skal ikke 

udbasuneres til sidemanden.” Kriteriet for, hvornår noget er privat, udtrykker denne informant ganske kontant: 

Det er, når man siger til sig selv “Hvad rager det egentlig mig?” Og det gælder både hvad personale og 

besøgende taler med patienter om.  

Det er brud på privathed ved eksponering, der henvises til, når alle informanter siger, at der er ingen privathed 

for patienter på hospitalet.- Men der kan lægges til rette for kortvarig privathed, som den fortælling viser, hvor 

en informant og hendes mand får lov at låne et kontor.  

Viden, andre patienter får del i ved stuegangens offentlighed, forvaltes forskelligt. De kan bevare den fortroligt 

eller sprede den ved sladder, ukontrollabelt for den omtalte patient. Denne mangel på kontrol kan med 

Andersson (1996) siges at true integriteten forstået som privatsfære. 

Bauer siger det sådan, at den, der ikke kan kontrollere sin privathed, udsættes for stress og oplever dermed 

nedsat velvære. Informanterne i denne undersøgelse nævner ikke direkte nedsat velvære, men nok stress som 

følge af eksponering, men det synes at dreje sig om stress forbundet med forlegenhed, hvor kroppen opleves 

akavet.  

Der findes syn, der eksponeres uden at den, der bliver set, og den som får at se har kontrol over situationen. En 

finder det ubehageligt, ikke at kunne undgå synet af andre patienter i pleje- og undersøgelsessituationer, fordi 

personalet ikke skærmer af om sengene: 
“Nogen gør det, og nogen gør det ikke. Og nogen spørger: “Gør det noget?” Og så kan man 
enten sige ja eller nej” [Er det svært at sige ja, hvis man ved, de skal ud og finde skærmen 
frem?] “Ja. Og derfor siger man: “Nå ja,” ikke. Så tænker man på, de andre ser nok ikke for 
godt ud. Så ...” 

 

Patienter er i samme situation, lige lidt privathed, resignerer informanten. En anden vender sig dog væk, hvis 

der er udsyn til andre patienter. Hendes begrundelse er etisk: 
 “for deres skyld. Ikke for min skyld. Man skal passe på at hæge lidt om andre menneskers 
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blufærdighed og etik.[...] For ikke at støde og sådan noget. Men så kan man jo være ude for, 
at andre mennesker ikke har den samme indstilling.” 

 

En informant beskriver netop, hvordan hun har svært ved at lade være med at kigge: 
“Man skæver altid ... man skæver ... selv om man siger til sig selv, når der er stuegang og de 
løfter dynen og trykker på maver: “Nu glor du ikke derover.” Men man gør det alligevel. Og 
det gør de andre jo så også. Man kan ikke lade være. Jeg ved ikke hvorfor. For jeg er 
ligeglad, hvordan de andres maveskind ser ud, men man gør det alligevel. For der er ikke 
noget privatliv.  
[Man ved, at i samme øjeblik lægen løfter dynen, så er alles øjne rettet mod ...?] Ja. Især, 
hvis man er blevet opereret så meget, og har fået skåret muskler over, så ens maveskind, det 
er et stort pløreværk, ikke. Altså, jeg skammer mig sådan lidt over, at de undersøgelser, de 
ikke kan foregå et andet sted.” 

 

Prisgivelse til at ens blufærdighed krænkes, kan altså i informanternes udlægning forstås som et spørgsmål om 

etik. Det at kigge på andre udlægges som noget, man bør være tilbageholdende overfor, og det at blive kigget 

på som skamfuldt, som brud på ens integritet i betydningen privatsfære. Heraf kan udledes, at agtelse og skam 

ville få en til at se bort for at tage vare på blufærdigheden. Informanten synes at opleve en 

tilbageholdenhedsimpuls, som er etisk, idet den siger, hvad hun bør gøre, men hun kan alligevel ikke modstå 

fristelsen til at kigge. Man kunne spørge, om personalet ved ikke at afskærme næsten påfører patienter 

skamløshed? 

En informant beretter om at måtte have hjælp til personlig hygiejne: 
“En mand i min alder dér, der har man jo for det første en vis blufærdighed overfor ... der 
lige pludselig står en sygeplejeelev og skal til at gøre en i stand. Man ligger der helt nøgen. 
Altså det vil jeg nok sige. Der var min blufærdighed sådan ... [...] Altså havde jeg kunnet 
gøre det selv, det havde jeg faktisk hellere villet.” 

 

Denne oplevelse afspejles hos Meerabeau (1999), der siger, at patienter somme tider hævder, de har ordnet sig 

selv for at slippe for den eksponering, det medfører at blive hjulpet. Videre: 
“Så var hun så fornuftig, så hun spurgte om det: “Kan du ikke lide, det er mig, som ordner 
dig?” “Nej, sagde jeg, det kan jeg faktisk ikke, ”sagde jeg så. “Jamen gør jeg noget forkert?” 
“Nej, det gør du ikke. Du prøver vel på at være professionel,” men altså, det var jo ikke nemt 
at sige ... det er din alder. Det kunne jeg ikke sige til hende vel? [...] Men det er min 
blufærdighed, der gør det. [...] Men det var så bare hendes alder. Overfor mig. Som var lidt 
uvirkeligt valgt.” 

 

Fortællingen viser, som både Løgstrup (1995c), Lawler og Bauer påpeger, blufærdighed knyttet til køn, sådan 

at blufærdighed og deraf følgende forlegenhed især vækkes, når kroppen blottes, særlig kønsdelene (“man 

ligger der helt nøgen” - “en mand i min alder”), men især når blottelsen sker overfor en person af modsat køn. 

“Sådan et pigebarn”, siger informanten om eleven, hvis alder var uvirkeligt valgt i forhold til ham. Løgstrup 

siger, at “det er i noget så generelt som at være et kønsvæsen, at den enkelte bliver sig bevidst som åndelig 

person” (ibid:53). Også som patient er man et kønsvæsen, og ud af denne bevidsthed om sig selv springer 

blufærdigheden, der ikke bare underkaster sig blottelsen af kroppen, men protesterer. 

Ud over elevens alder, begrunder informanten sin reaktion med : “Jeg tror, det var for stor en opgave for 

hende. Jeg blev utryg,” men desuden også, at: “Jeg syntes selv, det var noget frygteligt svineri og sådan stå og 

skifte den [stomi-]pose.” Sidstnævnte argument henviser til det brud på  oplevelsen af integritet, operationen 

havde ført med sig, og som blev mere nærværende, når syn og lugt af stomien og dens sekreter eksponeredes - 
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oven i købet overfor en person, informanten som følge af aldersforskel følte blufærdighed overfor i forvejen: 

“De andre stomisygeplejersker, der var 10-12 år yngre end mig, det gjorde ikke noget.” Med Lawler kan 

spørges, om  eleven mon endnu ikke havde tilegnet sig færdigheder i at være i situationer på en måde, så 

forlegenhed undgås? Dog syntes informantens utryghed mere end  med elevens væremåde at have med hendes 

alder og køn at gøre. Tiltro til elevens dygtighed opstod først over tid og efter vurdering: 
“Men efterhånden så fik jeg jo tillid til hende. [...] Det var sidste [elev-]år, så hun har da 
selvfølgelig været dyg... var jo også dygtig... og hvad hun også var. Hun var dygtig. Det 
kunne der ikke være tvivl om, vel?” 

 

Oplevelsen af eksponering aftog med kendskabet til eleven og med oplevelsen af, at hun var dygtig nok, skønt 

dette synes at måtte bekræftes til stadighed. Tilbage står  oplevelsen af krænkelse, af skamløsheden som 

sygeplejerskerne udviste ved uden at spørge først at sende en elev ind, hvis alder var uvirkeligt valgt. Man kan 

beskrive informantens oplevelse som at føle sig lukket op, og at krænkelsen ved det forstærkedes af, at han 

ikke fik mulighed for at udøve autonomi, tage vare på det værdifulde, og mindske den eksponering, der fulgte 

af, at han ikke kunne ordne sig selv: 
  “Jeg vil helst have kontrol med de ting, der sker. Så langt i hvert fald, at jeg er spurgt om 

tingene. Så kunne jeg måske nok finde på at tillade det. Men jeg er nu ikke helt stensikker på 
det.” 

 

Den autonomi der ligger i, at patienten kan sige fra overfor behandling eller personale, han oplever krænkende, 

gives ikke altid på hospitaler. Det kan se ud, som om patienter forventes at tilpasse sig hospitalet og ikke 

omvendt. Flere informanter beretter, at de efter udskrivelse har modtaget behandlere hjemme, der ikke var 

kompetente, eller som krænkede ved deres væremåde;  de blev bedt om at gå igen. Informanten, som finder sig 

i eleven, sender senere en hjemmesygeplejerske bort. Således har informanterne i højere grad tilpasset sig på 

hospitalet end hjemme. At eleven ikke selv trækker sig, synes at understrege en forventning om patientens 

tilpasning, og det er en forventning, der stemmer overens med Lawlers udlægning af blufærdighedsreglen. 

Nærmere bestemt som illustration af den her tidligere fremførte kritik af Lawler; at tilpasningen ikke fordres 

for patientens, men for sygeplejerskens skyld. I dette tilfælde for elevens uddannelses skyld: overfor 

informanten begrunder sygeplejersken, at eleven kommer, fordi hun vil lære stomipleje. 

Eksponering, der følger med, at sygeplejersken er af modsat køn, bekræftes af en anden informant. Om 

mandlige sygeplejersker siger hun, at kvindelige patienter indbyrdes taler om, at de “vil da ikke håbe, det er 

ham, der kommer i dag.” Ikke fordi de har noget imod ham. “De fleste finder sig i det. De bliver bare så stille 

bagefter. Altså de synker.” Ikke fornuften, men blufærdigheden styrer. 

Som Bauer peger på, behøver eksponering ikke at gælde viden eller kroppen, men kan  dreje sig om ens 

identitet. Det opleves som brud på privatheden at blive genkendt som indlagt, hvadenten det er personale, egne 

eller andres besøgende. Eller, som en informant oplevede, at slagteren hjemmefra pludselig sad ved siden af 

hende. Begge skulle træne og sad iført fysioterapiens grimme shorts  og følte sig forlegne, revet ud af deres 

vante relation. 

Forstærkende for oplevelsen af krænkelse ved eksponering er, hvis personalet ikke søger at mindske, men 

måske netop legitimerer eksponeringen. Den informant, der oplevede, at hun var synlig nede fra fysioterapiens 

varmtvandsbassin mens hun brusede sig nøgen efter træningen, fik forklaret af personalet, at der ikke var 

forhæng for bruseren, fordi der ikke havde været råd.  Informanten overvejede herefter at ophøre med 



 

 55

bassintræningen for at undgå eksponering. På den måde kan blufærdighed blive en styrende oplevelse, der 

begrænser patienters handlemuligheder til at søge at undgå blottelse. Et problem også Meerabeau (1999) og 

Kirkevold (1993) peger på. 

 

4.5.2.4. Sammenfatning: Lukkes op  

I en passiv proces, hvor noget sker med én, er éns autonomi truet, idet man ikke selv styrer begivenhederne. Så 

kan man lukkes op. Fører agtelse eller skam til at andre søger at lukke én op, kan det være til gavn for én. Da 

lukkes man ud af privathed, som ikke er gavnlig, og måske heller ikke ønsket. Men får skamløshed, måske 

begrundet i ønsket om at pleje egne interesser, andre til at trænge sig ind på én, så man tvinges åben mod sin 

vilje, krænkes ens integritet og blufærdighed. Privathed ophæves mod ens vilje af andre, der ikke viser agtelse 

for ens værdighed, men efterlader én åben og sårbar.  

 

4.5.3. Lukke ude  

Lukke ude viser sig i informanternes fortællinger som at lukke af for offentlighed. Det private lukkes inde og 

beskyttes dermed. Lukke ude kan indebære valg omkring, hvad der ikke lukkes ind i bevidstheden; også dette 

valg har til hensigt at beskytte, bevare eller måske øge privathed. Lukke ude dækker således forforståelsens 

dørmodus ‘patienten lukker døren i’. 

Det, der lukkes ude, kan være medpatienter, besøgende eller personale; nærmere bestemt kan det være viden 

om dem eller sansning forbundet med deres tilstedeværelse og måden, den ytrer sig i viden, syn, lyd, lugt og 

berøring. Det, man lukker ude, ønsker man ikke at have noget med at gøre. 

På den måde står lukke ude i modsætning til lukke op og som forsvar mod at lukkes op. 

 

4.5.3.1. Vende ryggen til  

Rent konkret kan man gå sin vej eller vende ryggen til. På den måde signaleres, at man ikke ønsker kontakt. 

Nogle patienter på kræftafdelingen gjorde det verbalt overfor en af informanterne:  
“Ved du hvad, jeg gider altså overhovedet ikke snakke om noget som helst. Jeg har ikke 
noget imod dig, men jeg gider altså ikke snakke om noget.” 

 

Bemærkningen refererer informanten i forbindelse med undren over, at der tales forholdsvis lidt om sygdom på 

kræftafdelingen. Hun tilskriver det sygeplejerskernes dygtighed, at de lader patienter selv komme og sige, når 

de gerne vil tale sygdom. Informanten kan forstås sådan, at sygeplejerskerne giver patienter lov til at lukke 

bevidsthed om sygdommen ude, og ikke trænger sig ind på patienterne med emnet. Det ser informanten som en 

slags finfølelse: 
  “De ved lige nøjagtig, hvad de skal sige til hvem og hvorfor.” Hvis patienten gerne vil 

snakke sygdom, så snakker de [sygeplejerskerne] alt det, de vil. Men mange mennesker de 
orker simpelthen ikke at høre ordet cancer.”  

 

Informanten synes at tolke sygeplejerskernes adfærd som agtelse for, at hvad patienter lukker ude, bryder de 

ikke ind i. Imidlertid står det ikke klart, om der til enhver tid er tale om agtelse; kan det måske tænkes, at 

sygeplejersker i stedet for at agte patientens lukken ude  kommer til selv at lukke sygdommen ude og derved 

slippe for at se den? Det er, hvad Helle Ploug Hansen konkluderer fra sit feltstudie i onkologisk afdeling 

(Hansen 1995). Samme informant som før fortæller, at når det sker, hun lukkes op, fordi en medpatient hun har 
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haft et godt forhold til er død, vil sygeplejersker ikke altid tale med hende om det, men afviser hende: 
“Hendes tid var ikke længere” [sagde sygeplejersken] Og sådan var det bare. [...] Men senere 
har jeg fundet ud af, at de må faktisk være sådan. For de dør jo som fluer sådan et sted. Og 
de er nødt til at sige og gøre sådan, fordi de kan ikke have det med hjem. For når de så 
kommer tilbage og skal have overskud og passe de andre patienter, så kan de ikke sidde og 
jamre sig sammen med mig. Det har de ikke overskud til. Det er sådan noget, jeg har fundet 
ud af senere.” 

 

Informanten sætter derefter sit eget behov til side i agtelse for et behov, hun har ræsonneret sig til, at 

sygeplejersken må have.  Men da må hun samtidig acceptere, at sygeplejersken ikke bare lukker tanken på den 

døde patient ude. Hun lukker også informanten ude, når hun vægrer sig ved at tale med hende om sygdom og 

død. Hansen (ibid.) tolker sine observationer sådan, at synet af patientens krop viser hen til sygeplejerskens 

egen mulige død. Derfor lukker hun det ude. Det kan siges at være en handling udsprunget af selvagtelse. Den 

rummer ikke agtelse for patientens lidelse  Derimod lukkes hun inde i privathed med den. 

Patienter kan lukke andre patienter ude ved at overse eller overhøre dem. Informanterne fortæller, at nogle kan 

være vanskelige at ligge sammen med; det synes især at være utilfredse og udskældende medpatienter. Det kan 

også være medpatienter, der forlanger at få særstatus blandt de andre, der tages afstand fra. Informanterne 

fortæller, at de der ligger sammen med en medpatient, der ikke er så nem at komme ud af det med, ofte søger 

og får støtte hos andre medpatienter, ofte ved snak i dagligstuen, et for- hold som også Album beskriver. Han 

uddyber det med at patienter, der praler, forlanger særstatus eller maser på, overtræder uskrevne forbudsnormer 

blandt patienter, og derved udløses støtte fra de andre. Samtidig udelukkes i nogen grad patienter, der ikke 

begår sig socialt, fra fællesskabet. 

 

4.5.3.2. Privathed i fysiske og sociale rum  

Rum kan man give adgang til eller lukke ude fra. Rum kan entres eller forlades. Levet rum optræder i mange 

fortællinger, hvor det påvirker oplevet privathed på forskellig måde - jævnfør redegørelsen for de fire 

eksistentialer (se afsnit 4.5.2.1.). 

Særlig den informant, hvis hovedtema var eksponering, beskrev på forskellig måde det levede rum i sygehusets 

rum. Hun beskriver en forskellig oplevelse af rum knyttet til, om man som patient har plads på en stue eller på 

gangen. Sengestuen beskrives som privatdomæne. For entring af sengestuen, oplever hun,  gælder uskrevne 

regler, der illustrerer sengestuen som ikke blot fysisk, men også socialt rum. Stuen har status som privat for 

patienter, som hører til der. Nogle patienter behøver formelt set ikke ‘beboernes’ tilladelse for at betræde 

sengestuen, men reelt synes det forudsat, at de er nødt til det for at komme på badeværelset. Et badeværelse, 

der hører til en stue, benytter andre patienter kun, dersom de ikke har anden mulighed, fortæller informanten. 

Ligesom stuen synes badeværelset altså at være et meget privat rum, man ikke gerne deler med hvem som 

helst. Det stemmer overens med Bauers fund, hvor det at dele toilet og bad med fremmede ansås for en af de 

mest privathedsinvaderende oplevelser. Patienter, som beboerne af en stue ønsker at være sammen med, 

opløser de grænserne for privathed overfor ved at invitere dem ind: 
“Man lærer dem at kende lidt efter lidt. Og så kan det godt være, man bliver inviteret ind. 
“Kom du ind og hyg dig lidt i aften”, ikke. Men ellers, nej. Det gør man ikke [går ind på 
andre patienters stue]. Så jeg gik hellere de der flere meter op ad gangen og gik på toilettet. 
Der var et ude på gangen. [...] Det har også noget at gøre med ...altså de andres 
privatdomæne, ikke. Tage lidt hensyn til, at nu er de sig. Nu har de lukket døren, og så skal 
de have lov til at være sammen.” 
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De implicitte regler, patienter synes at følge, og som genfindes i Albums undersøgelse, gør det muligt for 

patienter at opnå en vis privathed (der dog influeres af forholdet til medpatienter).  Privathed opnås ved at 

lukke andre ude, og det gælder både andre patienter og personalet: 
“Der bliver snakket meget. Om også den og den sygeplejerske og den læge, og hvad synes 
du om ham og hende og ok gud. Der bliver snakket. Livlig debat. Når døren er lukket. 
Nogen, de går ligefrem hen og lukker døren, og så skal den have hele armen.” 

 

Igen ses, at den lukkede dør signalerer ønske om privathed til at kunne snakke, og at kunne vælge, hvem der 

hører det sagte. Lukke ude er i den forstand en handling, der varetager autonomi, og autonomien varetager 

privatheden og dens interesser. 

 

4.5.3.3. Andres skæbne   

På hospitalet har man ikke privathed. Man hører, ser og lugter forhold ved medpatienter, som er af højst privat 

karakter, og som kan være svære at lukke ude, selv om man gerne vil. Én fortæller, at syn af tidligere 

medpatienter af og til følger hende, når hun kommer hjem. Især de, hun har haft et mere nært forhold til. Men 

hun fortæller også, at hun aktivt forsøger at lukke disse indtryk og sympatier ude, når hun kommer hjem: 
“Man kan godt skabe mange, mange positive kontakter på et sygehus. [...] Men du hører ikke 
mer. Det hører til derinde. [...] Nu, hvis nogen de vil udveksle adresse og telefonnummer, så 
siger jeg nej. For det bliver aldrig til noget. [...] Egentlig, så tror jeg slet ikke, man kunne 
tænke sig det. For når man kommer hjem, så har man sin egen dagligdag.” 

 

Flere fortæller, at hvad man har fået at vide om medpatienter, det lukker man ude, glemmer, når man 

udskrives. “Jeg ignorerer det.” Hvis man møder tidligere medpatienter i byen: “Så kan man lige “Nå, hvordan 

har du det”, eller sådan. Men der bliver aldrig snakket om noget.” Album finder noget tilsvarende i sin 

undersøgelse, og tilskriver det, at patienter af og til ved så intime ting om hinanden, at det - i min formulering - 

ville krænke ens privathed, hvis tidligere medpatienter nævnte denne viden ved et senere tilfældigt møde. Man 

kan sige, at patienter på den måde bevarer hinandens privathed ved at lukke viden om hinanden ude, når den 

ikke mere er aktuel. 

Interviewene viser ikke tydeligt, hvorvidt det er muligt at hente støtte hos andre patienter, hvis man som 

patient oplever krænkelse af privathed fra personalets side. Informanterne blev spurgt,  hvorvidt de havde 

oplevet, at andre patienters privathed blev krænket, og om de da selv havde reageret for at beskytte 

medpatienten. Alle havde på forskellig måde oplevet krænkelse af andre, men ingen havde selv grebet ind, 

sådan som Gyldenkilde (2000) beskriver, hun gjorde. En bemærkede, at den behandling medpatienten fik, ville 

hun nok ikke selv have fundet sig i. En anden blev følelsesmæssigt berørt ved spørgsmålet på den måde, at hun 

forekom krænket og forsvarede, at patienter ikke har overskud til at tage vare på andre patienter (citatet 

nedenfor). Jeg valgte at svare  på de følelser, der tydeligvis blev vakt ved spørgsmålet, og forklarede at der 

ikke lå moralsk fordømmelse i spørgsmålet, men søgen efter en beskrivelse af, hvad patienter gør i situationer, 

der opleves krænkende. Informanten fortæller da, at hun tit har set andre blive krænket af personalet: 
 “Men det glemmer man bare. For man er meget egoistisk, når man ligger på sygehuset. 

[...] For det, det drejer sig om, det er selv at få det bedste ud af det. Altså derfor kan man 
godt synes, det er meget, meget synd for den, der ligger ved siden af eller overfor...” 
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På spørgsmålet, om hun havde reageret på en medpatients vegne, svarede hun: “Nej ... det har jeg ligegodt ikke 

vovet”. Og hun havde heller aldrig oplevet at andre patienter reagerede på medpatienters vegne. I stedet lukker 

man det, der sker med de andre ude, somme tider ved at tænke, at de måske selv kan have været ude om den 

dårlige behandling. Ligegyldigt er det altså ikke når andre krænkes, men tilsyneladende væsentligt at lukke ude 

for at tage sig af sig selv.  

Nogle informanter bruger humor som en måde, at lukke svære oplevelser ude. Humor beskrives på flere måder. 

Det er vigtigt “at kunne se komikken”, når man er patient. “Det kan godt holde én oppe”, siger en informant. 

Med det hentyder hun til, at: 
“Når man er på hospital, der er så mange ting, man ser. Og der er også mange sørgelige ting. 
Og så bruger man jo den lidt sorte humor engang imellem for at holde sig oppe. Og den kan 
godt være lidt barsk en gang imellem.” 

 

Ved at holde sig oppe med den sorte humor kan forstås, at man holder det sørgelige og barske på afstand, så 

det ikke kommer til at trække én selv ned, men at man kan holde sig oppe. At bruge humor kan således forstås 

som en måde at håndtere følelsesmæssigt pres, og således er også denne humor, som patienterne selv bruger, 

en noget-sigende humor. Det tolkes, at privathed i nogle tilfælde må varetages ved at lukke noget ude, og at 

humor kan træde til, hvor man oplever sig afmægtig. “Med humor bryter de ikke kulturens regler mot å klage å 

syte. Dette er ikke folk, som gir seg over,” skriver Album (1996:162) om patienters indbyrdes brug af humor, 

der holder selvmedlidenhed borte. Men ved under dække af humor at kunne få snakket om spørgsmål, der er 

vanskelige for den enkelte, om personalets kompetence og autoritet og egne fremtidsudsigter, får patienter et 

væsentligt udbytte af snakken, der som min informant siger, holder dem oppe. 

 

4.5.3.4. Ikke for tæt på  

Lukke ude kan være en måde at regulere, hvor tætte relationer bliver. Dels fra patienters og dels fra 

behandleres side. En informant beskriver forskellen mellem sygeplejersker på sengeafdelingen, som hun havde 

talt meget med, og sygeplejerskerne der gav hende ambulant strålebehandling: 
“De sygeplejersker [på sengeafdelingen] fik meget betydning for mig [...] Fjorten dage på 
det tidspunkt i ens liv, er jo en meget intens oplevelse. Mens jeg senere i forløbet [på 
strålebehand-lings afdelingen]... opfattede også et hospital med svingende personale, som 
om man bare gik ud og ind gennem en dør. Man fik ikke noget. De var søde og rare og 
venlige, men man kom ikke ind på noget som helst, altså det var ingen hjælp. Det skulle det 
måske heller ikke være lige i den situation. [...] Det var behandling, det gik hurtigt og så 
videre, men man opnåede ikke den kontakt.” 

 

Informanten vurderer, at hun heller ikke selv havde brug for, eller ville have brudt sig om  nærmere kontakt i 

strålebehandlingsforløbet. Det ville have været for tæt på; hellere lukke dem ude og have afstand. Således 

tolkes, at tæt kontakt, hvor patienten lukker andre ind i det private, på nogle tidspunkter er en hjælp, mens 

kontakten på andre tidspunkter ville være for tæt og dermed true integriteten. Det udledes, at det har betydning, 

om behandlere er bevidste om dette; er de ikke bevidste om den patient, der trænger til at snakke, kan de 

komme til at svigte, hvis afstand  bliver en rutineholdning. I det øjeblik er det ikke mere en afstand af agtelse 

for patientens integritet, men netop at lukke patienten ude. En informant fortæller om, hvor ubehageligt hun 

oplever det, hvis hun mærker, hun ‘bare er en opgave’, personalemedlemmet varetager:  
“Det er det dér lige på og hårdt ikke. For jeg tror, de fleste menesker ville komme ind og sige 
“Pyh, hvor er det varmt” Eller “Har de set, hvor det regner?” Ikke bare gå ind og få 
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personnummeret. Færdig arbejde, ikke!” 
 

Informanten føler sig lukket ude som person, når personnummeret bliver det væsentligste ved hende. Hun 

reagerer på den mangel på respekt, hun opfatter udelukkelsen som udtryk for. 

Omvendt fortæller andre informanter, at de holdt sig på afstand af personalemedlemmer, de ikke brød sig om 

eller som de mærkede ikke brød sig om dem. Det var da gensidig udelukkelse.  

 

4.5.3.5. Sammenfatning: Lukke ude  

Lukke ude er en handling i autonomi med sigte på at bevare og beskytte integritet, når patienten lukker noget 

ude. Dersom patientens udelukkelse af noget ikke respekteres, vil der være tale om, at patienten lukkes op mod 

sin vilje. Det kan, som vist under lukkes op, være til gavn eller skade for patienten, idet lukke ude kan have 

karakter af psykisk forsvar. Det kunne måske gavne patienten at lukke op for det; men da må patienten lukkes 

op uden at krænkes.  

Lukker behandlere derimod patienten ude, så han ikke kan komme til at lukke op og åbne relationen, er der tale 

om overgreb og patienten hensættes i ufrihed; lukkes inde. 

 

4.5.4. Lukkes inde / ude  

Lukkes inde er at blive lukket inde i privathed; lukkes ude er at blive lukket ude fra relationer til andre, man 

selv ønsker at være i en relation til. Man lukkes samtidig inde i og ude fra.  

Der er ikke i denne forståelse tale om, at man - som det også er muligt - lukkes inde i sin private verden på 

grund af sygdomssymptomer eller sansehandicap; men der er tale om andres afvisning  

Lukkes inde korrelerer med forforståelsens dør-modi ‘besøgende låser døren udefra’, ‘patienten kan ikke 

komme hen til døren’ og ‘patienten er smækket ude’. 

De af informanternes fortællinger, der er tolket at høre hjemme i dette afsnit, er alle meget dramatiske. De blev 

fortalt på en måde, der tydeliggjorde, at hændelserne havde påvirket informanterne meget: “Det værste, jeg 

nogensinde har oplevet var..” eller “det har sat sig meget dybt og jeg har aldrig glemt det.” Følelser, som 

knyttede sig til oplevelserne, hørtes tydeligt af informanternes tonefald og kropsspog, der ændrede sig, mens de 

fortalte disse ting. Derfor var fortolker ved disse fortællinger nødt til at være særlig opmærksom på en 

sansende tilgang til data, transskripter og lydbånd, for at komme den mening nærmere, informanterne søgte at 

formidle. 

Den dramatiske karakter gør fortællingerne meget forskellige; alligevel synes det fælles i dem at være det 

smertefulde i oplevelsen af at blive lukket inde i privathed og ude fra relationer. 

 

4.5.4.1. Mistro og afvisning  

Møder  personalet en patient med holdninger så som mistro og hovmod, virker det på patienten som afvisning, 

hvis hun har forventet at blive taget imod. Iblandt har informanter oplevet sig afvist ikke blot i forhold til en 

sag, men som person; det skete i den ovenfor citerede hændelse, hvor informanten med knæsmerter antoges at 

ville snyde sig til pension. Personalets mistro til, om patientens lidelse er reel, kan føre til, at patientens appel 

om hjælp overses eller overhøres. En informant fortæller, hvordan hun føler sig afhængig af personale, der 

kender hende, for ikke at blive afvist, idet hendes symptomer er atypiske for sygdommen. Derfor vælger hun at 

blive boende hvor hun bor, selv om hun egentlig gerne ville flytte. Men hun vil ikke til et andet hospital.   
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Afvisningen kan gælde personen-med-sygdom, oplevede en informant, der deltog i undervisning af 

medicinstuderende om sit sygdomsforløb. Når de studerendes spørgsmål gjaldt kræftsygdommen observerede 

hun, at de afbrød øjenkontakten til hende, som de ellers bevarede, når spørgsmålene gjaldt andre ting så som at 

klare hverdagen. Informanten tolkede den afbrudte øjenkontakt som afvisning af at tale med hende som 

kræftsyg, og følte sig derfor meget alene. Patienten bliver, som nævnt, alene med  problemet, hvis personalet 

lukker muligheden for at tale om det ude.  

Det betyder noget, at personalet anerkender patientens lidelse som legitim; tror på, at hvad patienten giver 

udtryk for at opleve som lidelsesfuldt, også er det for hende:“Også venligheden har noget at betyde. Hvordan 

man er. Ens etiske indstilling og så videre,” siger en informant. Det betyder noget,  at personalet imødekommer 

patienten med forsøg på at lindre lidelsen frem for at forklejne eller mistænkeliggøre den. Det kan tolkes som 

agtelse i form af anerkendelse. Informanten fortæller om en bestemt undersøgelse, hun har gennemgået fem 

gange. De tre første gange (på to forskellige sygehuse) var meget ubehagelige for hende: 
“Jeg sagde det til dem [at det gjorde ondt]. Og jeg besvimede jo hver gang af smerte [hver 
gang de stak]. Men det skulle de jo igennem. Og hvis jeg skulle opereres, så skulle jeg  jo 
igennem den undersøgelse. Og jeg kunne bare lade være med at ligge og hyperventilere, 
sagde de så.”  

 

Informanten betegner personalets adfærd som overgreb, fordi de overhørte hende. Fjerde gang foregår 

undersøgelsen  på en specialafdeling, hvor informanten indledningsvis informerer personalet om, at de må 

regne med, at hun nok besvimer: 
“Nej! Det gør du ikke,” sagde de. Hernede gør det slet ikke ondt. Det er vi alt for dygtige til. 
Og tænk. Så gjorde det ikke ondt. Men altså, de havde forståelse for, at jeg var hunderæd.” 

 

Ud over venligheden tillægger informanten dette personales håndværksmæssige dygtighed betydning for, at 

undersøgelsen forløb smertefrit. Men venligheden, der ikke afviste, ikke ringeagtede, men netop agtede hendes 

lidelse, husker hun: “Dér er jeg godt nok ikke bange for at komme ned igen.” Dette kan med Martinsen siges at 

være agtelse, der sprænger den andens indespærring, og sætter hende fri. “Nu kan du godt begynde at synge”, 

sagde lægen til hende, da undersøgelsen var lykkedes. Og så sang hun. For informanten var ikke mindst 

kontrasten mellem disse forskellige oplevelser af samme undersøgelse vigtig af fortælle frem. Kontrasten 

mellem afvisning, der gør at man lukkes ude med foragt for sin lidelse, og modtagelsen der gør at man lukkes 

op af agtelsen for og godkendelsen af sin lidelse og viljen til at hjælpe igennem.  

Denne oplevelse får betydning for, at informanten siger fra og standser en behandler, der håndværksmæssigt 

ikke magter undersøgelsen, da hun næste gang skal gennem den.  

De forskellige oplevelser med samme undersøgelse er eksempler på, at personalet kan lukke patienten inde i 

privathed ved at privatisere lidelsen som patientens problem. Men det er også eksempler på, at patienten kan 

finde mulighed for selv at sprænge sin indespærring. Og den mulighed synes at ligge i afprivatiseringen, der 

gør krav på autonomi ved at sige fra overfor  formynderisk behandling, der privatiserer et problem. Dog kræver 

det overskud at sige fra, og som vist i ‘lukke op’ kan patienten behøve en advokat blandt personalet. Denne 

informant fortalte, at hun kunne sige fra, fordi hun havde oplevet, at det ikke behøvede at gøre ondt. 

Når behandlere i deres væremåde viser ringeagt, viser flere udsagn fra informanter, at de får vanskeligt ved at 

bevare selvagtelsen og insistere på deres ret. Det synes netop at følge af at blive lukket inde i privathed, 

upåagtet af andre. Selvagtelse ser således lige som agtelse ud til at være noget, der påvirkes af relationer, hvor 
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den anden, med Løgstrup (1996), har magt til at gøre min tilværelse truende eller tryg. Den, der lukker andre 

inde i privathed, gør ikke deres tilværelse tryg, men bruger sin magt til at vende dem ryggen. Sagt med Lützén 

udvises ikke moralsk lydhørhed, når patienter lukkes inde i privathed, men mangel på samme idet “personlig 

evne til at identificere en etisk betydning og forståelse for patientens udsathed samt indsigt i de (etiske) 

konsekvenser af beslutninger, som træffes for denne” netop er fraværende (Lützén 1997:53). 

Men hvor kommer moralsk lydhørhed fra? Den polske sociolog Bauman (1994) stiller spørgsmålet, om moral 

er noget, der læres, og altså er et socialt produkt, eller om moral er en uadskillelig del af selve den 

menneskelige eksistens. Bauman spørger ud fra en undren over, hvordan det i Holocausts 

menneskeudryddelser kunne gå til at moralsk set normale mennesker engagerede sig i moralsk set abnorme 

handlinger. Dermed spørger Bauman også, om det samme kunne ske for ethvert menneske. Og han svarer, at 

moralen selv ikke kan forstås som samfundsmæssigt produceret, men at socialiseringsprocessen består i 

manipulation med den moralske evne, som han bestemmer som præsocial3. Og som ikke blot passivt lader sig 

manipulere, men yder modstand. Alligevel betyder det ifølge Bauman, at et moralsk set normalt menneske 

uden samvittighedskvaler kan begå umoralske handlinger. Personers eller institutioners autoritet kan fungere 

legalisererende for disse handlinger, som personer altså i deres socialisering ind i institutionen kan manipuleres 

til at godtage. Min informants oplevelser af personalets mangel på medfølelse ved tre undersøgelser på to 

forskellige sygehuse kan undre. Hvordan kan det gå til, at personale på sygehuse har en adfærd overfor 

patienter som beskrevet? “For så det, du står på dine ben. Og så får du stukket de der nåle op i fødderne. [...] 

Det er overgreb, faktisk, når det gør så ondt, som det gør. Og så bliver du bare spændt fast. “Jamen det er snart 

overstået.”[sagde de]. Med reference til Milgram siger Bauman, at grusomhed “ikke i særlig grad er korreleret 

til gerningsmændenes personlige egenskaber, men i høj grad til forholdet mellem myndighed og underordning, 

det vil sige til vores normale, daglige magt- og lydighedsstruktur” (ibid:194), og til den moderne 

bureaukratiske rationalitet, som Bauman  karakteriserer som teknisk rationel. En cost-benefit rationalitet. 

Baumans påstand er altså, at grusomhed - eller umenneskelighed, som han også kalder det - kan produceres 

effektivt socialt, givet at sociale relationer rationaliseres og perfektioneres rent teknisk.  

Opstanden mod umenneskeligheden - der altså kan tolkes at legalisere en plejekultur, der behandler patienten 

som i eksemplet - må ifølge Bauman komme fra det enkelte menneske, fra den præsociale moralske evne, der 

siger fra. Impulsen til ikke at ville medvirke i umenneskelighed er ifølge Bauman skam. Skam, som en 

præsocial moralsk evne, der holder mennesket tilbage fra at udføre handlinger, der forekommer det 

umenneskelige. Skam, der protesterer og taler myndigheden imod i et initiativ til at drøfte moralen i de 

handlinger, der af en institutions ansatte udføres som selvfølgelige. (Hvad andet handler for øvrigt 

sygeplejeetiske retningslinier §§ 2 og 5 (2001) om; at sygeplejersken har fagligt og personligt ansvar for egne 

handlinger og vurderinger og for at tage kollegers faglige overtrædelser op?). 

Baumans udlægning af umenneskelighedens mulighed og skammens modmagt fører tilbage til Martinsens 

udlægning af agtelse og skam som grundetiske fænomener; tilbageholdenhedsimpulser, der skal beskytte mod 

skamløshed. Tilføjet er Baumans udlægning af skamløshedens opkomst som institutionelt produceret og 

umenneskeliggørende for patienten - der lukkes ude. Selvfølgelig er det ikke muligt på det foreliggende 

grundlag at konkludere, at det omtalte personale i informantens beretning var umenneskelige, endsige 

generalisere til at pleje- og behandlingskulturen i de omtalte afdelinger var umenneskelig. Af informantens 

beretning kan kun udledes, at hun har oplevet personalets være- og handlemåde som overgreb, idet de overså 

hendes lidelse, som de selv tilsyneladende uden medfølelse påførte hende.  
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Bauman taler ikke om hospitaler, men i lyset af Baumans tanker og den fortalte hændelse kan man spørge, om 

produktion af umenneskelighed er en mulighed på hospitalet som institution. I så fald synes opmærksomhed ud 

fra moralske kriterier på de socialiseringsprocesser, som foregår i hospitalet at være væsentlig, for at patienter 

ikke skal blive overladt i privathed.  

 

4.5.4.2. Mangel på information  

Dersom patienter ikke er informerede om forhold, som opleves vigtige, eller forhold, de ikke ved, de behøver 

viden om, lukkes de inde i privathed henvist til egne tolkninger af deres situation. Det kan dels dreje sig om 

alvorlige ting som egen diagnose: Informanten, der kun havde den erfaring, at alle stomiopererede, han kendte, 

døde kort efter operationen, tolkede at han nok også selv ville dø snart. I den angst var han lukket inde, og på 

den angst reagerede han, indtil han fik information om, at snarlig død ikke behøvede vente ham.Så kunne han 

tillægge situationen en anden mening. 
Har man ikke viden, indskrænkes ens autonomi, idet ens handle- og tolkningsmuligheder  inskrænkes og 

integriteten såres. Ikke nok med det. Mangel på information kan påvirke tillidsforholdet til andre på 
den måde, at det bliver svært at stole på de, der ikke informerer én:   “Og så lovede de mig, at 
den tur skulle jeg ikke igennem én gang til. Og lettet var jeg. Og en dag, så blev jeg hentet, 
og så lavede de gudhjælpemig samme omgang én gang til. Jeg havde ikke fået nogen 
advarsel om, at det var dét, jeg skulle igennem én gang til. De havde lovet mig, at jeg ikke 
skulle igennem det. Da følte jeg mig som en eller anden, der var prøveklud.” 

 

Citatet fortæller om anden gang ud af fem, den i afsnit 4.5.4.1. citerede informant kom til samme undersøgelse. 

Det handler om, at hun efter den første undersøgelse, som mislykkedes, blev kørt ned til et nyt forsøg på at 

gennemføre den. Informanten kan forstås sådan, at hun følte sig som én, man følte sig berettiget til at gøre 

med, som man ville. Én, som ikke havde rettigheder, og som man ikke behøver holde sine løfter til. Sagt 

anderledes: én der ikke tilkendtes autonomi, værdighed og fordring på agtelse.  “Følte mig som én eller anden” 

og ikke som en person med uerstattelig værdi (Kemp 1991). Men informanten følte sig dog som én, der havde 

grund til mistillid. Mistillid må altid begrundes, i modsætning til tilliden, siger Løgstrup (1996). De handlinger, 

som fører til at patienter lukkes ude, synes ofte at være af en karakter, som kan begrunde mistillid. 

Måden, man informerer på, kan ligeledes påvirke tillidsforholdet. Flere informanter beretter om oplevelser af 

informationssituationer, der var udveksling af viden uden fornemmelse for personen, der skulle modtage denne 

viden - altså uden moralsk lydhørhed: 
“Så kom der en ind. Det var nu godt nok en læge. Så sagde hun til mig: “Jah, der sidder jo 
den her store ... ja den her ... fidus, du har der. Den er på størrelse med en krydderbolle. Og 
hvis det ikke er betændelse, så er det vel noget andet.” Så sagde jeg: “Hvad for noget?” “Ja, 
så er det vel kræft.” Og så gik hun. [...] De var tossede ude på kontoret. Inde hos 
sygeplejersken. Så mandag morgen, så kom hun [lægen] ind og gav mig en undskyldning. 
Men da var det jo for sent. Så sagde hun: “Ja, hun havde haft så travlt. Hun skulle på week-
end. Hun skulle have gæster.” 

 

Informanten fortæller, at det som hjalp hende var, at sygeplejerskerne blev hos hende: “De var over mig hele 

tiden. Og de var både kærlige og søde. Og sad hos mig til langt ud på aftenen.” Med sin måde at informere, 

hvor lægen ikke indgik i dialog med informanten og lukkede op overfor hendes reaktion, lukkede lægen hende 

inde i privathed. Det kan ikke gøres om; informanten husker det som sin værste oplevelse af privathed, men 

husker samtidig sygeplejerskerne, der “var revnende ligeglade med, om de skulle hjem.” De opretholdt ikke 

indelukningen, men søgte at bryde hendes isolation ved at være hos hende. Hvordan modparten i relationen 
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forholder sig agtende eller krænkende har således betydning for vilkårene for både privathed og tillid. 

Men også mindre dramatiske, mere dagligdags forhold, som personalet måske ikke tænker på at oplyse om, 

kan gøre, at patienter lukkes inde i privathed:  
“Så pludselig, så stod der på nogle af dørene deroppe [på gangen], at der var smittefare. Men 
man får ikke at vide hvad smitte. Og det synes jeg godt nok, at man kan da ikke bare skrive 
på en dør “smittefare”. Uden at orientere de resterende patienter om, hvad det er. [...] Så jeg 
sagde til min sidemand: “Nu spritter jeg altså vores håndtag og vores ditten og datten af, og 
toiletter og vasker hænder.” For jeg ved jo ikke, hvor jeg har rørt ... eller vedkommende har 
måske været på toilettet derude ... man aner jo altså ikke hvor, eller hvem det var. Det skal vi 
heller ikke have at vide. Men jeg synes godt nok at man er nødt til at fortælle lidt om, 
hvordan man skal forholde sig.” 

 

Personalet orienterede ikke patienterne om forholdsregler for at undgå smitte. Derved blev de lukket inde i 

privathed, idet personalets viden ikke kom dem til gode, så de kunne handle adækvat.  

Flere informanter beretter, at særlig når det gælder information om kolleger, har personalet tendens til at 

overhøre, hvad patienter siger. Som informanterne opfatter det, sker det af hensyn til kollegaen. Samarbejdet 

med denne sættes over hensynet til patienten, som herved lukkes inde. En informant blev irettesat af en 

sygehjælper for selv at tage mad, som hun var vant til det fra den afdeling, hun var overflyttet fra. De andre 

sygeplejersker sagde til informanten: 
“Det skal du bare blæse på.”[...] Hun [sygehjælperen] kunne jo godt have tænkt sig, jeg stod 
og undskyldte mig. [...] Men så tænker jeg så tit på, hvorfor i alverden kan hendes kolleger 
ikke sætte hende på plads? Eller sige til hende: “Sådan skal du altså ikke bryde dig om at 
sige og gøre. Hun var ikke engang sygeplejerske. Hun var sygehjælper.” 

 

Ved ikke at irettesætte sygehjælperen og ikke tage patientens parti, viser sygeplejerskerne her deres kollega og 

ikke patienten opmærksomhed - læs: agtelse. Og dermed legitimerer de i virkeligheden kollegaens 

irettesættelse af patienten, der ikke sættes fri, men lukkes inde i privathed - uden advokat. Sygeplejerskerne 

synes herved snarere at fungere som advokater for krænkeren. 

 

4.5.4.3. Brug af tid og ikke brug af tid  

Brugte personalet ikke tid, når informanterne havde brug for det, følte de sig lukket inde i privathed. Det kunne 

være tid til at forklare noget eller tid til at tage hensyn. Personalets brug af tid havde ifølge informanterne 

betydning for, om de oplevede at høre til i afdelingen (se også afsnit 4.5.1.1.) eller være overflødige: 
“Der er en grænse. Som man ikke kan overskride [som patient]. Når man overhovedet ikke 
er forberedt på at komme hjem og slet ikke har det godt.. Men der er ingen, der tager sig af 
det. For det øjeblik lægen har sagt det, så er sengen allerede fyldt ud igen. Så skal man 
spørge: “Må jeg godt spise med?” Jamen det må man godt, for der er jo bestilt. Men så det 
øjeblik, de ved, man bliver hentet. Så er du der ikke mere. Ikke for nogen.” 

 

Informanten beskriver sådanne hændelser som en oplevelse af at være overflødig. Oplevelsen forstærkes af den 

måde, personalet taler til hende på; taler de hensynsfuldt og beder om forståelse for, at de må udskrive hende, 

oplever hun sig ikke på samme måde lukket ude og overflødig: “For jeg har fuld forståelse for det. Jeg gider 

bare ikke have det sagt på den måde.”    

Det er ikke så meget tid som kvantitet, informanterne efterlyser, snarere tid som kvalitet. Kriteriet for om den 

tid, personalet bruger, opleves som kvalitet, synes at ligge i, om de giver patienten opmærksomhed. Fraværet 

af, at personalet bruger tid, opleves som savn: “Havde de bare haft tid til at stoppe op og snakke lidt mere,” 
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siger en informant, der nok erkender at personalet har travlt: “De gjorde hvad de kunne, hvad de havde tid til,” 

så hun følte sig ikke overset, men alligevel overladt til sin egen tid, der godt kunne være lang og fuld af tanker, 

hun gerne ville dele. 

Tid som kvalitet brugt til at patienten føler sig anerkendt og hørende til, eller brugt så patienten lukkes ude som 

overflødig - én der ikke er der for nogen - viser sig som en måde at formidle agtelse, som igen virker ind på 

oplevelsen af privathed. Privathedens levede tid kan således være agtende eller krænkende. Det ligger netop i, 

at når personalet ikke bruger tid, har de heller ikke opmærksomhed på patienten. Derved kan de komme til at 

overse hendes lidelse. En informant  var indlagt med en infektion i halsen: 
“Jeg kunne ikke synke mit eget spyt. Det flød bare ud. Og da kom der en sygehjælper: “Sig 
mig, hvad er det dog for noget griseri. Du kan da bare synke det, du har i munden. [..] Og 
hun skældte mig også ud for, at jeg ikke sagde, hvad jeg ville. Og jeg kunne ikke fortælle 
hende, hvor ondt jeg havde det. Jeg følte mig utrolig hjælpeløs.” 

 

Informanten oplever sig lukket inde i privathed med sin lidelse. Alene sygdommen, som gjorde hende ude af 

stand til at kommunikere, lukker hende inde, men sygehjælperen forstærker og befæster ved sin adfærd 

informantens isolation. Respekt betyder at se tilbage, se efter. Sygehjælperen udviste ikke den agtelse eller 

respekt for patienten, at se efter, hvad der var galt. Derfor søgte hun heller ikke at lindre patientens lidelse, men 

opførte sig skamløst i sin afvisning.  Nu kan eksemplet nok affærdiges som efterladenhed i udførelsen af 

arbejdet, men om man giver sig tid til at se efter, og hvad personalet overhovedet giver sig tid til, kan der siges 

mere om.  

Beretninger om at personale bruger tid på patienter eller forholder dem deres tid, kan anskues som beretninger 

om, at personale er agtelse skyldige til flere sider. I denne forståelse er det udtryk for agtelse, når man giver sin 

tid til noget eller nogen. Personalet er agtelse skyldige overfor den enkelte patient, der har agtelse behov; 

overfor andre patienter de har ansvaret for, og overfor arbejdsfællesskabet og institutionen, de er del af. 

Kollegerne og institutionen har ydermere ved arbejdets tilrettelæggelse og de gældende værdier i afdelingens 

kultur indflydelse på vilkårene for,  hvordan agtelsen omsættes i handling i tid og rum.  

Ph.D. i retsfilosofi Peter Høilund har skrevet sin bog “Socialretsfilosofi” for socialarbejdere med henblik på 

deres situation som retsanvendere mellem klient og institution (Høilund 2000); men jeg mener, hans tanker 

også kan gælde ansatte i sygehusvæsenet. Høilund bygger på Lévinas’ antagelse, at “samvær med andre er det 

mest grundlæggende og uudslettelige ved den menneskelige eksistens” (ibid:15), samt på den antagelse at “den 

sociale institution - gennem sin praksis - udtrykker en moralsk standard (eller mangel på samme) på 

institutionsniveau” (ibid:15). Høilund tager udgangspunkt i, at “socialarbejderens etiske ansvar rækker både 

frem mod borgeren og bagud som medansvarlig for den moralske norm, der udtrykkes gennem institutionens 

praksis” (ibid:15-16). Her følger Høilund sociologen Bauman, hvis tese om institutionelt produceret 

umenneskelighed er omtalt i afsnit 4.5.4.1.). Høilund ser med Bauman den stigende satsning på økonomi- og 

forvaltningsrationalitet i sociale institutioner som en fare for udvikling af umenneskelighed, og beskriver 

socialarbejderens dilemma som “den dobbelte kærlighedskamp”. “Fænomenet kærlighedskamp henviser til 

selve kernen i det sociale arbejde, nemlig kampen om et fællesskab med den eller de personer, man som 

socialarbejder handler i forhold til og således har omsorg for” (ibid:11). Den dobbelte kærlighedskamp 

(ibid.138) vil så sige, at socialarbejderen i sin udøvelse af dømmekraft splittes mellem den kærlighedskamp, 

der udkæmpes for at opnå fællesskab med borgeren og den kamp, der ligger i samtidig at skulle kæmpe for det 

fællesskab, socialarbej- deren står i til institutionen, han repræsenterer. Man kan sige, at kravet om at fordele 
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agtelse mellem borger og institution, og de etiske implikationer, der ligger heri, for medicinsk personales 

vedkommende også viser sig i deres praksis omkring at fordele tid og opmærksomhed til patienter, de har 

ansvaret for samtidig med at de i kollegagruppen er indbyrdes ansvarlige overfor arbejdets udførelse på 

afdelingsniveau med de institutionsgivne vilkår. Det kan nødvendiggøre prioriteringer og fortolkninger af, 

hvad medlidenhed, barmhjertighed og agtelse for patienters integritet og auto- nomi vil sige. I disse 

tolkningssituationer, hvor det faglige skøn udøves, kan man sige, at medicinsk personale hensættes i en dobbelt 

kærlighedskamp, hvor risikoen er udvikling af umenneskelighed sådan forstået, at de kan komme til at lukke 

patienter inde i privathed ved at overse deres lidelse. 

 

4.5.4.4. Sammenfatning: Lukkes inde/ude  

Indelukkethed i privathed får betydning, fordi lidelse og problemer som derved ikke tages vare på, og  

relationer, man derved lukkes ude fra, har betydning for én. Det bliver ikke nok selv at lukke op for at træde 

ind i relationen igen eller for at få taget vare på sit problem eller sin lidelse.  

Lukkes man inde, ignoreres man; da lukkes man inde i afmagt. Netop magten til at lukke inde i privathed og 

ikke ville se, hvad patienten vil vise én, er del af den assymetriske magtstruktur, som består mellem behandler 

og patient, hvor patientens magt til at lukke op er underlegen overfor behandleres magt til at lukke inde. Det 

betyder, at lukkes man inde, bliver det vanskeligt at varetage autonomi, og derved trues integriteten. Samtidig 

er det krænkende at blive lukket inde, fordi det netop er udtryk for ikke-agtelse. Dersom personale lukker 

patienter inde, må man spørge, om de mangler skammens tilbageholdenhedsimpuls? Dette aspekt er 

foruroligende med hensyn til agtelse for patienters integritet, autonomi og blufærdighed ifald det kendetegner 

ikke blot enkeltpersoner, men større grupper af personale. 

Privathed er nu beskrevet som fænomen med essentielle kendetegn og struktur. I det følgende diskuteres 

gyldighed og pålidelighed af den beskrevne udlægning. 

 

4.6. Gyldighed - en diskussion  
“A human science perspective also assumes that lived human experience is always more complex than the 

result of any singular description and that there is always an element of the ineffable to life,” siger van Manen 

(1990:16). Læst som et udsagn om enhver undersøgelses mulige gyldighed udsiger citatet også for denne 

undersøgelse, at den umuligt kan være udtømmende for, hvordan privathed kan opleves af patienter, og 

samtidig at i det undersøgte materiale vil der altid være noget, der forbliver uudsigeligt. Der vil altid være mere 

at sige, og noget forbliver usagt. 

Fremstillingen ovenfor er ikke udtømmende for informanternes udsagn om oplevelse af privathed. Noget er 

udvalgt, fordi det på særlig illustrativ måde belyser den essens og struktur, privathed fremtræder med i 

interviewene. Men at ikke alt siges betyder  ikke, at det som ikke medtages ville belyse det sagte på anden 

måde. Det er denne fortolkers ansvar at være tro mod det sagte. Det har med forskningsetik og hæderlighed at 

gøre. Fortolkningen vil kunne efterprøves, dersom andre  læser interviewtransskripter og de 

fortolkningsniveauer, som ikke er beskrevet her.  

Men citatet fra van Manen peger også på, at når menneskers oplevelse ikke kan beskrives udtømmende, kan 

der heller ikke generaliseres ud fra beskrivelser i en forståelse af generalisering, der hviler på et 

korrespondenskriterium for sandhed. Altså en påstand om at undersøgelsens resultat har karakter af objektiv 

sandhed (Kvale 1997:234). “Never generalize!” når det gælder empiri; det tillader fænomenologien ikke, siger 
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van Manen (1990:22). Indenfor fænomenologi er man henvist til intersubjektiv validering; andre personers 

accept af resultaternes gyldighed.  

De, som kan inddrages i intersubjektiv validering, er de undersøgte, andre menneskers hverdagsforståelse af 

fænomenet og forskere med særlig teoretisk viden  (Kvale 1997). I denne undersøgelse tilstræbes validering 

opnået ved gennem hele beskrivelsen af undersøgelsens design, filosofiske og teoretiske grundlag, metodevalg 

og problematikker i forbindelse med tolkning af interview konstant at tydeliggøre valg, fortolkeren har gjort og 

begrundelsen for dem. Det er søgt realiseret sådan, at denne validering kan læses og dermed vurderes af 

læseren i sin relevante kontekst i undersøgelsen. Alle interviews er søgt valideret dels ved uddybende 

spørgsmål undervejs, dels ved afsluttende opsummering af interviewers forståelse af det sagte. En enkelt 

informant har gennemlæst og kommenteret andet og tredie analyseniveau.  

For yderligere at validere denne afhandlings fænomenologiske udlægning af privathed, synes det nu relevant 

igen at se den i relation til Bauers fund, idet hun anses som forsker med særlig viden. 

Interviewene i denne undersøgelse er tolkede ud fra nogle grundlæggende antagelser, som ligger bag egen 

forforståelse og dens filosofiske fundament. Disse antagelser, at mennesket grund- læggende er godt og det 

onde derfor er sekundært til det gode, samt interdependens som grundlæggende menneskeligt vilkår, er ikke 

problematiserede. De er antagelser. Antagelserne kunne have været andre, fx. at mennesker grundlæggende er 

onde, og at mennesker er uafhængige individer - blot ikke samtidig med de valgte antagelser. Men hele 

tolkningen af teksterne må ses i lyset af disse antagelser.  

Som følge af dem kan nu det spørgsmål besvares, som stilledes indledningsvis: Er der grund til at undersøge 

patienters oplevelse af privathed yderligere, ud over hvad Bauer har gjort?  

Bauer problematiserer heller ikke nævnte grundlagsspørgsmål. Men  præsentationen af hendes fund i afsnit 

1.1. og diskussionen af dem parallelt til tolkningen af denne undersøgelses fund giver grundlag for at 

konkludere, at Bauer anser mennesket som et uafhængigt individ. Spørgsmål om mennesket som godt eller 

ondt er irrelevante, idet Bauer ikke medtænker etik. Men når Bauer undersøger mennesket som individ, får dets 

relationers indflydelse på oplevelse  af privathed ikke særlig betydning i hendes undersøgelse. Og derfor er 

Bauers undersøgelse forskellig fra resultaterne i denne. De privathedskrænkende oplevelser er stort set de 

samme; men den betydning de har for patienterne er tolket meget forskelligt. Årsagen synes være de 

forskellige grund-antagelser. 

Så kan man hævde, at informanterne i denne undersøgelse via husmetaforen blev bedt om at fortælle om 

relationer, mens Bauers informanter netop ikke blev bedt om dette, men om at forholde sig til bestemte 

handlingers privathedskrænkende potentiale (bruge bækken og deslige). Dette, kunne man indvende, kunne 

føre til at informanterne tolkede, som de blev bedt om. Det kan nok have haft betydning. Måske ville mine 

informanter have svaret på Bauers spørgsmål lige som hendes egne gjorde og omvendt. Men i denne 

undersøgelse, hvor informanterne selv kunne vælge fortællinger, er det imidlertid sådan, at fortællingerne 

spontant og gældende for alle fortællinger berettede om relationer, og aldrig kun om begivenheder frigjort fra 

relationer. Samtidig er begrebet etik ikke indført eksplicit med husmetaforen. Alligevel forbandt en enkelt 

informant eksplicit etik med forvaltning af privathed, og etikken gjaldt da det relationelle. I øvrigt kunne de 

etiske aspekter, som er diskuteret ovenfor, ubesværet tolkes frem af fortællingerne. Således førte tolkningen til 

bekræftelse af den udvidede - i forhold til Bauers - forståelse af privatheds væsen.  

Der kan altså nu siges at have været grund til at undersøge privathed yderligere. Skønt selvfølgelig heller ikke 

resultaterne af denne undersøgelse kan være udtømmende. Ej heller objektive. Martinsen (2001a:19) udtrykker 
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det sådan: “Virkeligheten består ikke av objektive fakta i seg selv. Det som viser seg må med nødvendighet 

vise seg for noen [...] Selvforståelsen, som en forståelse av at “jeg tenker” må gå veien om saken som noe min 

bevissthet er rettet mot og dreier seg om, og som den må fortolke for å uttrykke.” Derfor er det også 

hensigtsmæssigt at holde Bauers undersøgelse op imod denne, fordi undersøgelserne gælder det samme; 

patienters oplevelse af privathed. Og fordi fundene i deres art ikke var forskellige. Forskelligheder skyldes 

dels, som anført, tolkningen, dels at Bauers informanter som følge af undersøgelsens design udtalte sig om 

forhold, de ikke altid selv havde oplevet, hvorimod informanter i denne undersøgelse kun udtalte sig om egne 

oplevelser; derfor er der oplevelser, som i Bauers undersøgelse blev vurderet svært privathedskrænkende, som 

mine informanter ikke har haft og derfor ikke omtaler. Men ikke usandsynligt ville denne undersøgelses 

informanter også have oplevet det krænkende for deres privathed at bruge bækken. Denne forskel taler ikke 

imod, at det sammenfattende kan siges, at de to undersøgelser styrker hinanden. Men som følge af 

bestemmelsen af privatheds dialektiske funktion i relationer når denne undersøgelses resultater videre end 

Bauers. 

Herefter må den udførte tolkning vise sin værdi ved at andre afprøver den i nye undersøgelser. Og ved at blive 

inddraget i tolkning af andre empriske eksempler.  

For eksempel kan Hansens fortælling om hr. Madsen (side 1), om hvilken jeg påstod, at den handlede om 

forvaltning af privathed, analyseres for at se,  hvordan privatheds struktur viser sig dér: Hr. Madsen lukker op 

for en snak om, at han selv synes at have det meget godt; sådan som han selv ville forvente det. Men 

sygeplejersken forsøger at lukke ham yderligere op, når hun siger “Jeg synes, du trækker lidt på det, Madsen” 

og “Det er vigtigt, du ikke går og gemmer på noget.” Hun forstærker sine forsøg på at lukke ham op ved at 

sætte sig på hans seng og derved trænge ind i hans personlige fysiske sfære. Det lykkes hende imidlertid ikke; 

hr. Madsen lukkes ikke op. Derimod søger han at lukke sygeplejersken ude ved at række ud efter en bog. Da 

det ikke lykkes, men hun atter forsøger at lukke ham op, forstærker han verbalt sine forsøg på at lukke hende 

ude. Det ender ved stuegangen med at sygeplejersken lukker hr. Madsen inde i privathed ved at vise tegn på 

fornærmethed og ved fysisk at forlade ham.  

Hansen (1996) spørger, som nævnt, om “empati, nærhed til patienten og ligeværdighed altid er til patientens 

bedste, eller om det ikke meget nemt kan blive til omklamrende omsorg.” Med afhandlingens udlægning af 

privatheds funktion, kan nu siges, at det omklamrende ved  sygeplejerskens adfærd (som i Martinsens 

udlægning af begrebet bestemt ikke kan kaldes omsorg,  men snarere formynderi (se fx. Martinsen 1990, 

1994)), bestod i forsøgene på at lukke patienten op mod hans vilje. Samt at sygeplejerskens forsøg på empati 

og nærhed ikke var båret af agtelsens og skammens tilbageholdenhedsimpuls. Omklamring er der vel tale om, 

når patienten forsøges lukket op. Men der er tale om omsorgssvigt og dermed om krænkelse af patientens 

værdighed, når patienten lukkes inde. Hansen har ret, når hun siger, at sygeplejersken her overskrider sit 

professio- nelle ansvar og kompetence. Men udlægningen af privathedens væsen i denne afhandling synes at 

tilføje dybere forståelse af, hvori omsorgens udartninger består i Hansens fortælling. 

Teoretisk set har denne undersøgelse søgt at anlægge en konsistent fænomenologisk synsvinkel i tolkningen. 

Det kunne have været anderledes valgt. I afsnit 3.5.1., note 7 nævnes, at anerkendelse er et aktuelt tema 

indenfor moderne filosofi, hvor der tænkes bredere om den end her gjort. Wind (1998) tager udgangspunkt hos 

Hegel, der beskriver anerkendelse som bejaelse af den anden som person. Denne beskrivelse af anerkendelse 

kunne også gælde for agtelsesbegrebet, som her anvendt, men Winds diskussion med Løgstrup tydeliggør, at 

Løgstrups insisteren på sansningens forrang for forståelsen indebærer en grundlæggendde anden position end 



 

 68

Hegels, som insisterer på refleksionens forrang. Foruden den Hegel-inspirerede anerkendelsesdiskussion, som 

blandt andre føres af Habermas-eleven Honneth og af Tugendhat (Wind 1998), udlægges indenfor systemteori 

i Luhmann-traditionen moralens funktion som fordeling af agtelse (Thyssen 1995). 

I denne afhandling er valget som anført at forblive i Løgstrups tænkning som udlagt af Jensen og Martinsen. 

Det betyder, at agtelsens væsen og ligeledes dens forhold til privathed vil kunne belyses yderligere. Men det 

ville blive en filosofisk diskussion, hvor denne diskussion hviler på empirisk grundlag. Og der må skelnes, 

mener Martinsen (2001a): empirisk forskning og filosofi er forskellige virksomheder; de arbejder forskelligt, 

fordi sagen, de undersøger, er forskellig. Begge går på åben, systematisk måde ‘til sagen selv’ for at finde 

essensen, det invariante ved fænomener, som de fremtræder sanset og erfaret for subjektet. Men hvor filosoffen 

ikke bryder med hverdags- erfaringerne, og i stedet vil finde tilbage til dem igen, vil forskeren netop “befatte 

sig med konstruksjon, abstraksjon og reduksjon” for at komme frem til nye sammenhænge (ibid:20). Denne 

afhandling tager i udlægning af agtelsens væsen filosofisk fat. Men idet begrebet om agtelse tænkes ind i og 

sammen med privatheds struktur og funktion, må der siges at være tale om en forskningstilgang og ikke 

filosofi, fordi det sker i konstruerende øjemed. Afsnit 6 vil vise, at der findes grunde til at undersøge privathed 

yderligere. Både filosofisk og i forskning. 

 

5. Konklusion  
Før en perspektivering er det dog tid til at vende tilbage til afhandlingens problemformulering for 

konkluderende at se, hvordan arbejdet med problemfeltet kan kaste nyt lys over den. Dog må der med van 

Manen tages forbehold for, at “it is inappropriate to ask for a conclusion or a summary of a phenomenological 

study.” (ibid 1990:13). At opsummere resultaterne af en fænomenologisk undersøgelse for at præsentere 

resultatet, sådan som man gør i en konklusion, ville være at ødelægge resultatet, siger van Manen. Fordi 

fortolkningen selv er resultatet. Men måske, givet at en fortolkning altid er uafsluttet, kan undersøgelsens 

resultater alligevel formuleres tydeligere. 

Hovedformålet med undersøgelsen var at beskrive patienters oplevelse af privathed fra en patientcentreret 

synsvinkel ved hjælp af kvalitative forskningsinterview for derved at finde frem til viden om patientliv til brug 

for sygeplejersker, idet en sådan viden ikke er beskrevet på dansk. 

Det første af de to undersøgelsesspørgsmål lød: “Hvori består fænomenet privathed for patienter indlagt på 

somatisk hospital?” Af undersøgelsens resultater fremgår, at meningen i privathed viste sig for informanterne 

med autonomi, integritet og blufærdighed som forenende grundtemaer, at vilkår for privathed afgøres i 

relationer og afhænger af, om personerne i relationerne udviser agtelse og skam eller skamløshed der krænker, 

samt at privathed viser sig i personers oplevelse som oplevelser af lukke op, lukkes op, lukke ude og lukkes 

ude/inde. Denne struktur og funktion af privathed viste sig varieret i fortællingerne gennem alle interview. 

Men undersøgelsen har også  vist, at det andet undersøgelsesspørgsmål: “Hvordan opleves privat- hed  i det 

sociale og fysiske rum på hopitalsafdelingen?” ikke meningsfuldt kan skilles fra det første, netop fordi 

privathed viser sig i personers oplevelse, og ikke som et direkte iagttageligt fænomen, så man kan se, hvad det 

består af. Gennem informanternes beskrivelser er vist, at såvel fysisk som socialt rum på forskellig måde har 

indflydelse på, hvordan privathed opleves.  

Socialt rum er altid samtidig fysisk; mens fysisk rum ikke altid er socialt. I rum kan man være alene eller 

sammen med andre. Varetagelse af privathed foregår altid i fysisk rum.  

Denne undersøgelses informanter har ikke fortalt om problemer relateret til at være alene i fysisk rum. Men 
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med undersøgelsens beskrivelse af privathed kan sluttes, at ophold i fysisk rum uden  tilgang til relationer, for 

eksempel en enestue man ikke kan forlade, kunne lægge op til en oplevelse af at lukkes inde/ude. Da lukkes 

man inde i rummet -  men ude fra relationerne. Omvendt kan patienter opsøge ensomhed i fysisk rum for at 

lukke relationer ude. Fysisk rum kan ved sin udformning fungere agtende eller krænkende for privathed. 

Rummenes udformning kan nemlig fremme eller hæmme synlighed og hørbarhed for andre, af de som 

opholder sig i eller kan se og høre, hvad der foregår i rummene. Det kan bero på selve arkitekturen, der gør 

mere eller mindre synlig og dermed lettere at overvåge, men også på om afskærmning anvendes eller ej. 

Dermed kan, som også Martinsen (2001b) påpeger de fysiske rum påføre skam eller være agtende for den 

syges integritet, så han kan bo der.  

Det sociale rums betydning går ud over, hvordan det fysiske rum påvirker, idet relationer med karakter af 

fællesskab og støtte eller afvisning og mistro er det, som konstituerer oplevelse af privathed i relationerne. 

Også i det sociale rum viser sig en etisk dimension, der afgør, om relationen med agtelse og skam tager vare på 

den andens privathed eller ved skamløshed kommer til at krænke den. Det kan siges, at først i relationen i det 

sociale rum viser privathed sig på dialektisk måde, så oplevelsen af privathed påvirkes af begge parter i 

relationen. Deri kan siges at ligge en forskel mellem oplevelse af privathed i fysisk og socialt rum. 

Undersøgelsens hovedkonklusion er nu, at patienter oplever, at privathed agtes og krænkes under indlæggelse 

på hospital, og at disse oplevelser har stor betydning for patienterne. Det, som kan synes at være trivielle 

dimensioner i patienters hverdag, er gennem undersøgelsen vist at kunne være signifikant i patienters oplevelse 

af det, som ellers tages for givet (van Manen 1990:8). Den beskrevne dialektik, der tjener til at forstå, hvordan 

privathed udspiller sig i relationer, er ikke en entydig bestemmelse af privathed som fænomen, men netop en 

åben beskrivelse, der kan danne udgangspunkt for videre refleksion over fænomenet. Og det er nødvendigt, 

dersom de, der indgår i relationer med patienter, stræber mod etisk forsvarlig praksis som grundlæggende 

værdi.  

Andre kan nu tænke videre med eller mod den her foreslåede beskrivelse, og derved berige den. 

 

6. Perspektivering  
For sidste gang skal jeg nu vende tilbage til Hansens (1996) fortælling om hr. Madsen, som jo stammer fra en 

deltagerobservation. Hansens observationer kan som vist  i afsnit 4.6. tolkes sådan, at oplevelse af privathed 

viser sig i patienters adfærd. Observatøren indfanger ligeledes samspillet mellem parterne i relationen mens det 

sker. Et forskningsdesign, hvor deltagerobservation blev suppleret med interview af både patient om 

sygeplejerske kunne således øge eksisterende viden om privathed som fænomen. En viden som 

fænomenologisk metode ikke alene kunne frembringe. Dermed ikke sagt, at man ikke kunne komme videre 

med den metode. 

Med baggrund i denne undersøgelse kan man tænke videre ud fra andre perspektiver end her anlagt. De 

svenske sygeplejeforskere Magnusson og Lützén (1999) har undersøgt psykiatriske sygeplejerskers etiske 

overvejelser i forhold til at træffe beslutninger og i forhold til at fortolke og forvalte princippet om autonomi i 

deres praksis, hvor de yder sygepleje til mennesker med mental sygdom i eget hjem. De anskuer problemer 

med at trænge sig ind i patientens privathed fra sygeplejerskens side. Ud af deres fund viser sig i forhold til 

denne afhandling dels yderligere en variation af temaet lukkes inde. Dels viser deres fund frem mod yderligere 

forskning. 

Magnusson og Lützén finder, at det kræver moralsk lydhørhed af sygeplejerskerne at komme i klienters hjem, 
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hvor deres rolle er ændret fra professionel til at være gæst. Uddybende for denne afhandling kan der opstå 

problemer, hvis patienten inviterer sygeplejersken ind, og forventer at få et venskabs-forhold til hende. I den 

situation beskriver de interviewede sygeplejersker en oplevelse af at  lukkes inde af klienterne; de oplevede at 

måtte holde en balance mellem at bevare tilliden i relationen, udtrykt fra patientens side som ønsket om 

venskab, og deres eget ønske og behov for en professionel distance, der samtidig styrkede klientens autonomi. 

I denne konflikt lukkes altså sygeplejersken inde af patienten. Magnusson og Lützén foreslår selv yderligere 

forskning i etiske problematikker, som sygeplejersker, der kommer i patienters hjem, står overfor. Michaelsens 

(1999) undersøgelse af hjemmesygeplejerskers relation til og strategier overfor klienter, de opfattede som 

vanskelige, kan læses som et indlæg i en sådan forskning. 

Af Konsmo’s (1995) udlægning af Benner og Wrubels “The Primacy of Caring” kan udledes, at etiske 

problemstillinger knyttet til at opretholde ønsket privathed for patienter indlagt på hospital, meningsfuldt 

kunne undersøges yderligere set fra sygeplejerskens perspektiv. Konsmo inddrager et mønstereksempel, “En 

grænseløs bjørnetjeneste”, der illustrerer samme problematik, som hos Magnusson og Lützén, at patienten kan 

lukke sygeplejersken inde i privathed: Sygeplejersken i eksemplet bliver handlingslammet ved at komme for 

tæt på patienten og kan derfor ikke handle godt for ham. Pointen hos både Konsmo og Magnusson og Lützén 

er, at det kan  skade patienten, hvis sygeplejersken kommer for tæt på (lukkes inde af patienten), idet patienten 

herved ikke kan varetage sin autonomi, men selv forbliver lukket inde i afhængighed til sygeplejersken.   

Yderligere kunne det med reference til Meerabeau (1999) være meningsfuldt yderligere at under- søge, om 

pleje- og behandlingssystemer skræmmer patienter væk ved ikke at agte deres privathed. Dersom patienter ikke 

opsøger hjælp af modvilje mod at deres privathed skal krænkes,  har det ikke bare etiske konsekvenser, men 

også konsekvenser for, om patienter faktisk hjælpes. 

For sygeplejerskers almindelige refleksion over egen praksis i deres relationer til brugere af sundhedsvæsenet, 

findes denne afhandlings fund brugbare. Det gælder refleksion over privathed overhovedet, men ikke mindst 

refleksion over, hvordan autonomi, integritet og blufærdighed agtes eller krænkes i patienters relationer til 

personale i konkrete situationer, hvor moralsk lydhørhed og faglig dygtighed gerne skulle føre til gode 

omsorgshandlinger, der tager vare på livet og naturprocesserne. Hvor sensitivitet overfor agtelsens og 

skammens forenende modsætning fører til at umenneskelighed undgås og i stedet en agtende menneskelighed 

præger relationerne. 

Det fører til en sidste anbefaling, som er, at begreberne agtelse og skam og forholdet mellem dem må blive 

udlagt yderligere, idet de synes at kaste et nyt lys over relationen mellem sygeplejerske og patient, som ikke  

 

opnås med andre begreber. Det kunne være en filosofisk opgave, men kunne også lægge op til yderligere 

forskning.  

Undersøgelsen og dens resultater har givet et billede af, hvordan privathed opleves set fra patientens side. En 

sådan viden var i forvejen sparsom, og der bør også fremover gøres en indsats for at øge denne type viden. 

Denne undersøgelse er et bud på et begreb, som kan nuancere sygeplejerskers refleksion over praksis til gavn 

for patienter. 
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7. Summary   
Privacy between esteem and intrusion. A study of patients’ experience of privacy during hospitalization. 
When a patient is admitted to hospital he faces a situation where he may not always be able to maintain his 
personal privacy as he is used to do. He may have to share room with one or more persons unknown to him. 
Thus fellow patients and their visitors as well as the staff may see, hear, smell or know things about the patient, 
that he would rather have kept to himself.  
The aim of this thesis is to present a description of the essence and structure of the phenomenon of privacy as 
experienced by hospitalized patients. Previous research into patients’ privacy exists, but this research has not 
considered relational or ethical aspects of patients’ privacy. 
Qualitative research interviews were chosen as a method to gain access to patients’ lived experience. Four 
persons were interviewed, all of them having some experience as a patient. The interviews were interpreted 
guided by hermeneutic phenomenological method as presented by Max van Manen. Also the philosophers H-
G. Gadamer and K.E. Løgstrup provided methodological inspiration. By giving the concepts of esteem and 
shame an ontological status, thus explicating them as fundamentally ethical phenomena, philosopher Kari 
Martinsen has been the source of inspiration that allowed the findings of this inquiry to be interpreted into an 
ethical understanding of the relational character of privacy. The study inquires into the phenomenon of privacy 
from the patients point of view so that nurses may learn more about what it is like to be a patient. 
The findings were that the essence of privacy is about a persons attempts to take care of his autonomy, 
integrity and decency as they are set at stake in relations that may either show esteem  
towards them or violate them. The interpretation of the function of privacy was expressed by way of metaphor 
as a door to a house - the house being a metaphor of a patient’s self. The interviews showed, that this ‘door’ 
might be positioned in four different ways by the patient as well as by the other part in the relation, thus 
forming a dialectic function: The door might be opened up to others, or it might be opened up by others either 
in order to help a person out into the relation by breaking unwanted privacy, or to intrude upon his privacy. 
Further the door might be closed upon the other to shut him out from one’s privacy or the door might be closed 
by the other, thus locking it up so that the person inside may no more get out into relations to relieve his 
burden of private matters by sharing it with others. The ethical implications of being opened up or being 
locked up were found to be that a patient experienced violation of his privacy while opportunity given by 
another to open up and to be opened up was experienced as a relief from matters that a patient did not wish to 
keep to himself. 
Assisting patients to protect their privacy is understood to be vital for an understanding of nursing as an ethical 
practice, and so suggestions for further investigation into the subject are given. 
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         Bilag 1, side 1 
Informationsbrev til informanter  
 
Kære 
 
 
Mit navn er Birgit Jørgensen. Jeg arbejder med en undersøgelse af, hvordan patienter oplever dét at være 
patient og indlagt på sygehus. 
Formålet med undersøgelsen er at give sygeplejersker mere viden om, hvordan patienter oplever indlæggelse 
ved at spørge nogen der har prøvet det. Som det er nu, må sygeplejersker somme tider gå ud fra, hvordan de 
tror, patienter oplever en indlæggelse.  
 
Jeg vil spørge dig, om du vil hjælpe mig i undersøgelsen ved at deltage i et interview? 
Det vil i så fald have form af en samtale, hvor jeg spørger til det, du fortæller. Jeg er interesseret i at forstå, 
hvordan du selv har oplevet at være indlagt.  
 
Især vil jeg gerne høre om, hvordan det gik med hensyn til forhold, du normalt opfatter som private. Ikke sådan 
at jeg vil høre om det, der er privat for dig. Det er din sag.  
Derimod er jeg interesseret i, hvordan mennesker du mødte under indlæggelsen bar sig ad overfor dig, sådan at 
du kom til at opleve det private truet, måske overtrådt. Eller måske hjalp nogen dig til at beskytte det private? 
En indlæggelse betyder ofte, at andre kommer til at se, høre, lugte og vide noget om én, som man normalt helst 
holder for sig selv. Hvad dét er, veksler fra person til person. Med  større viden om, hvordan patienter oplever 
dette, kan sygeplejersker måske hjælpe patienter på en bedre måde til at tage vare på det, som er privat for 
dem, samt undgå at krænke det.     
Du vælger selv, hvad du har lyst til at fortælle, og det som du og andre fortæller mig, er til brug i 
undersøgelsen, som er min specialeafhandling på kandidatstudiet i sygepleje.  
Jeg er studerende på Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet. Jeg har tidligere arbejdet som 
sygeplejerske, men er nu lærer på en sygeplejeskole. Den viden jeg får gennem undersøgelsen kan senere 
bruges i uddannelsen af nye sygeplejersker.  
Jeg står ikke i ansættelsesmæssig eller økonomisk forbindelse med hverken sygehusvæsenet eller nogen form 
for foreninger, der varetager bestemte personers interesser. 
 
Det interview, jeg gerne vil lave med dig, kommer nok til at vare ca. en time, og jeg vil gerne have lov at 
optage det på bånd, så jeg ved nøjagtigt hvad du sagde.  
 
Det er selvfølgelig frivilligt at deltage i interviewet. Intet af det du fortæller videregives på en måde så du kan 
genkendes. Din identitet vil kun være kendt af mig. På ethvert tidspunkt under og efter interviewet kan du 
fortryde din medvirken med hensyn til hele eller dele af interviewet, uden at du behøver at give en grund til 
det. Båndet vil da straks blive slettet. 
 
Du er velkommen til at tænke over det, før du siger ja. Ønsker du flere oplysninger om projektet før du belutter 
dig, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
  Birgit Jørgensen 
  sygeplejerske og kandidatstuderende i sygepleje 
  [adresse og telefonnummer] 



 

          Bilag 1, side 2 
 
 
 
 
Hvis du vil deltage i interviewet, har du nogle rettigheder, som skal beskyttes: 
 
Når du giver oplysninger om sig selv til forskningsformål, skal du være informeret. Dels om hvad projektet går 
ud på, dels om at din anonymitet bevares. 
 
Desuden er det vigtigt at du deltager frivilligt, og at jeg som interviewer sikrer mig, at du ved, hvad det vil 
sige. 
 
Derfor vil jeg bede dig udfylde nedenstående slip. 
Du kan underskrive den i forbindelse med interviewet, når du har fået svar på de spørgsmål, du måske stadig 
har. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Ja, jeg har gennemlæst og forstået ovenstående, og jeg indvilliger i at deltage i et  
interview med kandidatstuderende i sygepleje Birgit Jørgensen, om hvordan jeg har oplevet dét at være indlagt 
som patient på et sygehus. 
 
Min underskrift er ikke forpligtende på nogen måde. Jeg kan på ethvert tidspunkt under og efter interviewet 
trække mit tilsagn tilbage med hensyn til hele eller dele af interviewet, uden at jeg behøver at give nogen grund 
for det. 
 
 
 
 den __________  underskrift ______________________________ 
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          Bilag 2, side 1 
Interviewguide         
 
Introduktion:  
Præsentation af interviewer, informant og situation, incl. båndoptager.  
Formalia checkes: Er informanten informeret tilstrækkeligt? Samtykkeerklæring underskrives. 
 
Båndoptagelsen sættes i gang. 
 
Tak fordi du vil være med. 
Før vi går i gang med, hvad du har at fortælle, er der et par mere formelle ting, jeg gerne vil vide: 
Hvor gammel er du?  
Hvor mange gange har du været indlagt på sygehus? Samme/forskellige lidelser? 
Hvordan opfatter du dig selv som privatperson? Meget privat eller meget åben? 
 
Du har fået at vide på forhånd, at jeg gerne vil vide mere om, hvordan det opleves at være patient og indlagt på 
sygehus.  
Nærmere bestemt er jeg interesseret i, hvordan det går under indlæggelsen med de forhold, man som patient 
helst vil bevare som private. 
Måske kan du bedre forstå hvad jeg mener med det, hvis du sammenligner dét at have sin privathed med dét at 
have et hus.  
I sit hus har man nogle rum, og i dem opbevarer man sine ting.  
Når der kommer besøgende hen til ens hus, vælger man, om man vil lukke dem ind.    Hvis man gør det, 
vælger man, hvilke rum de får adgang til.  
Ikke alle får adgang til de rum, hvor man har sine mest personlige og private ting. 
Men når man kommer på sygehuset, kommer andre - personale, medpatienter og andre - hen til ens “hus” og 
de kan komme til at se, høre lugte, mærke eller vide noget, som man helst vil have for sig selv. Enten tilfældigt 
eller i forbindelse med undersøgelser, behandling og pleje. Omvendt kan det også ske, at dét, man gerne ville 
vise dem, vil de slet ikke se, så de lader én ligge med det alene. 
Så på sygehuset kan forholdene gøre, at man ikke altid kan vælge selv, hvem der får adgang til hvad.  
 
Selve interviewet: 
Vil du fortælle om en oplevelse du havde, mens du var patient på et sygehus, og som gjorde intryk på dig. 
En oplevelse, hvor mennesker omkring dig kom nær, måske for nær det du opfatter som privat for dig, eller 
hvor de måske ved deres adfærd hjalp dig til at beskytte det. Eller, hvor du blev ladt alene med det private, du 
ønskede at dele. 
Fortællingen kan handle om personale, andre patienter eller besøgende. 
 
Følgende er støttespørgsmål, til brug for interviewerens overblik: 
Hvad skete der? (begyndelse, midte, slutning) 
 - hvad mener du det var, andre fik / kunne have fået at vide om dig? 
 - kan du genkalde dig, hvilke ord og sanseindtryk der var i situationen? 
Hvad tænkte du? 
Hvad følte du? 
Hvad gjorde du? Oplevede du, at du kunne påvirke situationen? 
Hvad gjorde andre?  
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Var der nogen, der hjalp dig (hvem, hvordan?), eller bad du nogen om hjælp, og hvad skete der så?  
   
Hvad var “sagen”, dét som det gjaldt i oplevelsen ift. din privathed? (ikke indholdet i det private!) 
Hvad var det bedste / det værste ved oplevelsen? (udbytte / belastninger) 
Kunne nogen have handlet anderledes, så oplevelsen var blevet bedre for dig?  
 - Hvem og hvordan? 
 
Var der forhold ved 
 - indretningen af sygehuset og dets rytme  
 - forholdene for patienter generelt  
 - personalets arbejdsgange,  
som forstærkede eller som lempede det, der var problematisk for dig ved hændelsen? 
 
Tidsmæssig placering: 
Skete dette under din første indlæggelse, under sidste indlæggelse eller derimellem? 
Hvor syg var du, da dette skete? - var det i en kritisk sygdomsfase under indlæggelsen, eller før/efter en evt. 
sådan? 
Skete dette først, i midten eller mod slutningen af indlæggelsen? Og havde det betydning? 
Hvor længe er det siden? 
Hvordan påvirkede oplevelsen dig da den skete? efter udskrivelsen? ved evt. senere indlæggelse?  
Har du taget / ville du tage forholdsregler for at dette ikke skulle ske igen? (hvilke?) 
Hvis du har haft flere indlæggelser efter den fortalte oplevelse: ville denne oplevelse have påvirket dig på 
samme måde ved en senere indlæggelse? (Bliver man “hærdet”) 
 
Har du haft andre oplevelser, der også gjorde indtryk på dig og som: 
 - lignede denne  
 - var forskellige fra denne, men også vedrørte privathed 
- og som du vil fortælle om? 
 
Har du oplevet at du handlede for at beskytte andres privathed? 
 
Hvad kan man opleve på sygehuset efter dit kendskab, som du ikke ville bryde dig om at opleve?  
 - Hvordan har dette i din forståelse med privathed at gøre?  
 
Interviewer opsummerer løbende, hvordan det fortalte er forstået mhp. validering. 
 
Afslutning: 
Hvordan har det været at fortælle om alt dette? 
Hordan har du det nu bagefter? Er der noget der bekymrer dig? Mere du gerne vil vide? 
 
Hvad gjorde egentlig, at du sagde ja til at være med? 
 
Er der mere, du gerne vil fortælle? 
 
Båndoptager slukkes:  Tak for hjælpen.  
Interviewer sikrer sig, at informanten har det godt. 
Har du nogen afsluttende bemærkninger? 
                                                           
1  1.Termen ‘privathed’ er ikke dagligdags dansk. Den fremkommer som en oversættelse af det engelske 
‘privacy’. Der redegøres nærmere for valget af denne term i afsnit 3.1.1 Begrebet privathed.  
2 I afhandlingen anvendes ‘privathed’ for det fænomen, Hansen (1996) kalder urørlighedszone, idet privathed, som 
der senere redegøres for, omfatter urørlighedszonen, men rummer mere end denne. 
3 Der er ikke tale om egentlige redskaber; iflg. Gadamer er de vilkår, betingelser for at forstå. Når jeg kalder dem 
redskaber, er det mhp. at søge at anvende dem som en  bevidst indstilling i forståelsesarbejdet. 
4Termen ‘besøgende’ er valgt for at gå ind i husmetaforens sammenhæng, men står konkret for personer,  patienten  møder 
under indlæggelse: personale, medpatienter og besøgende i egentlig forstand.  
5 “Fra Platons Lover: Og er det ikke slik, at både lovgiveren og alle andre, som er verdt noe, respekterer denne frykten og 
holder den i største ære, og kalder den aidos - skam eller ærbødighet eller ærefrykt - og den motsatte dristigheten kaller han 
skamløshet, anaidea, og han holder denne for å være det største onde mot alle”  (Skårderud 2001:39). 
6 Lomborg (1997:32) betegner Løgstrups begreb suveræne livsytringer som et samlebegreb; et åbent begreb, som 
Løgstrup aldrig selv forsøgte at give nogen udtømmende beskrivelse af. 
7 I sin bog Anerkendelse diskuterer H.C. Wind (1998), hvordan anerkendelse fremtræder som et motiv i moderne filosofi, 
inspireret af Hegels anerkendelsestanke. Bl.a. Løgstrups position diskuteres op mod Hegels; men idet disse positioner ( i 
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denne forbindelse særlig på punktet om, hvorvidt refleksion hører til moralen  eller, som Løgstrup hævder, der i de 
suveræne livsytringer findes en moral forud for refleksionen) er modsætningsfyldte, argumenteres i afhandlingens 
sammenhæng ud fra Løgstrups position.  
1  I dette tilfælde observerer Goffman langtidsindlagte patienter på et psykiatrisk hospital. Patienterne er apsykotiske; nogle 
af dem er mentalt sunde men er indlagt som deltagere i forsøg.  
2 ‘Deference’ udtrykker ‘respectful or courteous regard’ (Webster’s 1996), og oversættes ved ‘agtelse, hensynsfuldhed, 
ærbødighed’(Engelsk-dansk ordbog 1974). Det synes i øvrigt ikke muligt med et enkelt  engelsk ord at dække hvad der 
svarer til det danske ‘agtelse’. Udover deference, der dækker det konventionelle aspekt, må termerne esteem, respect og 
attention (opmærksomhed) inddrages: “respect is commonly the result of admiration and approbation, together with 
deference. Esteem is deference combined with affection. Veneration is an almost religious attitude of deep respect, 
reverence and love, such as we feel for persons or things of outstanding superiority” (Websters 1996: respect, betydning 
11). Det er således vanskeligt at finde en term, der helt dækker den grundetiske betydning af det danske ‘agtelse’. 
3 På dette punkt er Bauman metafysisk i sin argumentation, men i øvrigt bygges den på omfattende historiske og 
sociologiske studier. Argumentationen for moralens oprindelse hviler desuden på en tolkning af Milgram’s lydighedsforsøg, 
hvor forsøgspersoner gav ‘stød’ til ‘elever’, der ikke lærte hurtigt nok. 
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