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Forord

Denne specialeafhandling markerer afslutningen på min kandidatuddannelse i sygepleje, som

har været en både faglig og personlig udfordring. Især arbejdet med specialet har givet

anledning til interessante og spændende oplevelser ud i det sygeplejefaglige univers, men har

også været en vanskelig og frustrerende proces. Derfor skal der her lyde en stor tak til min

familie, venner og kolleger på Roskilde Amts Sygeplejeskole for uvurderlig støtte og

opbakning undervejs.

Også en stor tak til min vejleder Elisabeth Hall, lektor cand. cur. Ph.d. for konstruktiv og altid

inspirerende vejledning.

Jeg sender også mange tanker og en særlig tak til de personer, der har bidraget med personlige

oplevelser og erfaringer som patient til denne undersøgelse. Uden Jeres deltagelse og interesse

for at medvirke, havde det ikke været muligt at få den indsigt og forståelse i forhold til det at

være patient i vor tid. Det er mit håb, at denne viden sammen med andre undersøgelser kan

bidrage til større forståelse af patientens situation nu og i fremtiden.

Laila Pertou Ringkøbing

Himmelev, Oktober 2003



Resumé: At være patient i vor tid

I specialet undersøges hvordan patienter oplever det at være patient i det nuværende samfund.

Med afsæt i aktuelle synspunkter om tidens og fremtidens patienter som anderledes aktive,

velinformerede og kritiske i forhold til eget forløb, beskrives den historiske udvikling i synet

på patienten. Samtidig fokuseres på den udvikling, der er sket i samarbejdsrelationer mellem

patient og sygeplejerske som følge af ændring i holdninger, værdier og grundlæggende vilkår.

Formålet med undersøgelsen er at beskrive og få forståelse for, hvad det er at være patient i

vor tid. Dette indkredses ved tre perspektiver, der belyser hvordan patienten oplever sin

eksistentielle situation, aktuelle situation i samfundet og situation ved interaktion med

sygeplejersken. Der tages afsæt i danske forhold, eftersom patienters reaktioner og adfærd

antages at afhænge af kulturelle værdier, normer og formelle rettigheder i samfundet og

sygeplejen.

Fire kvalitative forskningsinterview er udført med personer i alderen 30 – 60 år, der har

erfaring som patienter. Interviewene er analyseret og tolket via hermeneutisk fænomenologisk

metode, som den er beskrevet af Max van Manen. Endvidere er H-G Gadamers og K.E.

Løgstrups filosofiske tanker inddraget i metodologien.

Samfundsteoretisk perspektiveres til  Anthony Giddens især med fokusering på begreberne

selvidentitet, ekspertsystemer samt sen-modernitetens foranderlighed og refleksivitet.  Merry

Scheel inddrages som sygeplejeteoretisk referenceramme, da hun netop fokuserer på

interaktion, kommunikation og gensidighed i samarbejdet mellem patient og sygeplejerske.

Hovedfund i undersøgelsen er at patienter eksistentielt oplever at være i en anderledes

livssituation, som især viser sig ved ændret identitet, psykiske reaktioner  samt ændringer i

livsverdenen både hjemme og ved indlæggelse. Patientens oplevelse af sin aktuelle situation i

samfundet er præget af at være underlagt forskellige systemer, som  bidrager til en mere aktiv

og krævende patientadfærd. Der også følger af samfundsudviklingen, hvor især

foranderlighed og refleksivitet resulterer i flere personlige valg og større ansvar som

udfordring til patienter nu og i fremtiden. Ved interaktion med sygeplejersken oplever

patienter at være udsat for prioritering som følge af travlhed og tidspres, der viser sig at være

det essentielle indtryk af sygeplejen. Patienter forventer at blive set og hørt som menneske i

konkrete situationer og vægter især personlige kompetencer hos sygeplejersken. Som

grundlag for tillid i relationen, dialogen og samarbejdet mellem patient og sygeplejerske.

Afsluttende kan det konkluderes, at erfaringer som patient i vor tid er noget der hele tiden

udvikler sig i komplekst samspil mellem dialektiske eksistentielle, samfundsmæssige og

sygeplejefaglige aspekter.



Summary: Being a patient in our time

This master thesis is an examination of how patients experience being a patients in the society

today. Based on actual view points of today and future patients (as differently active, well-

informed and critical in relation to their own situations), it describes the historical

development of views of the patients. It also focuses on the development in the cooperation

between patient and nurses due to the change in attitudes, values and basic standards.

The purpose of this investigation is to describe and understand how it is to be a patient in our

time. Encircled by three perspectives, it shows how patients feel about existing situation, their

position in society and the situation in the interaction with the nurse. It is based on Danish

norms as the reaction and behaviour of the patients are expected to depend on cultural values,

norms and formal rights in the society and nursing.

Four qualitative research interviews have been made with persons of age 30 to 60 years who

have all had experience as patients. The interviews have been analysed and judged based on

hermeneutic phenomenological methods, as described by Max van Manen. Further the

philosophic thoughts of H-G Gadamers and K.E. Loegstrup have been used in the

methodology.

Society’s theoretical perspectives from Anthony Giddens focus on the terms of self-identity,

expert-systems and late modern age changeability and reflectivity. Merry Scheel is included

as frame of reference on theoretical nursing, as she exactly focuses on inter-action,

communication and reciprocity in the corporation between patient and nurse.

The main conclusion in the thesis is that the patients experience a different life situation,

manifesting itself in change in identity, psychological reactions and change in the way of

living both at home and during hospitalisation. The patient’s sense of the actual situation in

society is dominated by being subjected to different systems that results in a more active and

demanding behaviour from patient. This also follows societies development where especially

changes and reflectivity, results in more personal choices and larger responsibility as a

challenge to the patient now and in the future. By interaction with the nurse, the patient feels

prioritized due to nurse’s workload and time pressure, ending up being the greatest impression

of nursing. Patients expect to be seen and heard as human beings in concrete situations and

emphasize especially the personal competence of the nurse. This is the basis of confidence in

the relation, the dialog and the cooperation between patient and nurse.

Finally it is concluded that experience as a patient in our time is an on-going development in

complex relation between dialectic existential, societies and nursing profession aspects.
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1 Indledning – med det aktuelle billede af at være patient

”At være patient er noget der hele tiden udvikler sig”, udtaler en tidligere patient ved

interview i denne undersøgelse, hvilket svarer til det aktuelle billede, der tegnes af tidens og

fremtidens patienter. Med afsæt i de synspunkter der udfoldes i især medier og det politiske

system om patienters ændrede adfærd nu og i fremtiden, vil det netop være hovedfokus i

dette speciale at indkredse, hvad det vil sige at være patient i det nuværende samfund.

1.1  At være patient - set i aktuelt samfundsmæssigt og politisk perspektiv

Ugebrevet Mandag Morgen har med rapporten ”Når patienten vågner” rejst debat om

fremtidens sundhedsvæsen med hovedbudskabet at: ”Den største udfordring kommer fra

patienternes ændrede værdier, forventninger og adfærd” suppleret af påstanden om: ”En ny

patientkultur er ved at opstå” (Hede, 1999:1). Rapporten skitserer, via analyser af nuværende

samfundsforhold, statistikker samt dokumenterede undersøgelser, hvordan patienter i

fremtiden vil orientere sig. Især samfundsudviklingen samt generelt højere

uddannelsesniveau vil få betydning for patienters ændrede adfærd. Hvor en stor gruppe af

individualiserede, velinformerede og ikke mindst vælgende patienter i højere grad vil tage

initiativ, ansvar og forholde sig aktivt og kritisk til egen situation og sygdomsforløb (Ibid).

Flere artikler bidrager med tilsvarende synspunkter (Steensgaard, 1999; Rørth, 1999), som

også af Helse er fremlagt i særlige temanumre. Her anføres internettet at være substantiel

faktor, idet patienten med større viden stiller flere spørgsmål og kræver argumenter (Helse,

1998; Helse 2000). En undersøgelse foretaget i Århus Amt viser, at gruppen af

selvinformerede internet-patienter er markant stigende (Ugebrevet Mandag Morgen, 2001).

Disse synspunkter har gennem flere år haft min interesse, idet jeg tidligere har forholdt mig

til fremtidens patienter i forbindelse med mindre projekter (Ringkøbing, 2002; Andreasen

m.fl. 1998). Jeg finder det især interessant, om patienters adfærd vil ændre sig så markant, og

hvordan det i givet fald vil påvirke sygeplejen. Det er indiskutabelt, at patienter nu og i

fremtiden vil have helt andre muligheder for opsøgning af viden og derved også et andet

grundlag for at forholde sig til egen situation. Spørgsmålet er imidlertid, hvad det kommer til

at betyde for patienten og sygeplejen?
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I politisk perspektiv fremstilles patienter som ”aktive brugere” af sundhedsvæsenet, der i

stigende omfang vil benytte sig af tilgængelige rettigheder og individuelle muligheder

(Sundhedsministeriet, 1999). Tendensen ses ved øgede krav til sundhedsvæsenet generelt og

ved stigning i patientklager (Sundhedsministeriet, 1997). Heraf udledes, at patienters

grundvilkår er ændret som følge af større viden, muligheder og rettigheder, resulterende i

andre forudsætninger  ved samarbejdsrelationer med sundhedspersonale. Spørgsmålet er dog,

hvor stor betydning disse forandringer reelt vil have?

Også i sygeplejefeltet bliver fremtidens patient fremstillet som en anderledes udfordring i

relation til samarbejde med sygeplejersken (Havemann, 1999; Rauff, 2001). Denne udbredte

opfattelse møder imidlertid kritik fra blandt andet sygeplejerske og mag.art., Ph.d Tine Rask

Eriksen, som hævder, at mediernes omtale og billede af fremtidens patienter som aktive og

vidende er retorik. (Eriksen, 2000). Eriksen retter sin kritik mod mediernes unuancerede og

ideologiske debat omkring aktive patienter, da dette billede ikke svarer til de reelle forhold

og komplekse situationer patienter møder i eksempelvis kræftfeltet. Hvilket derfor kan være

med til at give et forvrænget billede af patienters aktuelle forudsætninger og betingelser i

relation til samarbejdet (Ibid). Anderledes og aktiv adfærd medfører ikke automatisk andre

vilkår ved indlæggelse og mødet med det rationaliserede sundhedsvæsen. Patienten er uanset

større viden stadig ramt af sygdom og heraf individuelle oplevelser, reaktioner og handlinger.

Aktuelt har Dansk Selskab for Sygehusledelse afholdt seminar i Kolding den 7. og 8. marts

2002 under temaet ”Fremtidens patient”. Med indlæg omkring vor tids patienter og

pårørende, der kræver information, dialog og samarbejde (Tinglev, 2002). Som politisk

repræsentant udtalte formanden for Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg Bent Hansen: ”at

amterne er gearet ganske godt til fremtidens udfordringer” (Ibid:136). Begrundet i aktuelle

tiltag med organisatoriske omstillinger, samarbejde omkring patientforløb, kvalitetsudvikling,

reduktion af ventetider samt fokus på en god patientpleje.

Formanden for Patientforeningen Danmark adjunkt Marianne Thomsen udtalte, at det

centrale i den ændrede patientkultur er: ”at patienter i stigende grad – opfatter sig selv som

hele mennesker, der ønsker at blive anerkendt og respekteret i sundhedsvæsenet som

mennesker med en sygdom, og ikke som en diagnose” (Ibid:138). Patienter er derfor selv

mere  bevidste om, at forholde sig til den ændrede livssituation de befinder sig i.
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Dette er set i sygeplejeperspektiv ikke noget nyt, eftersom sygeplejens værdigrundlag tager

afsæt i respekten for det enkelte og hele menneske (Dansk Sygeplejeråd, 2001). Ligesom

sygepleje aktuelt fokuserer netop på omsorg og interaktion ud fra et helhedssyn på patienten

(Martinsen, 1997; Scheel, 1997). Det er derfor ikke nyt for sygeplejersken at forholde sig til

patientens individuelle behov samt gå i dialog og samarbejde. Derimod er det en ny situation,

at patienter med større viden og indsigt kan forholde sig kritisk til sygeplejerskens udspil.

1.2 At være patient – set i sygeplejehistorisk og sygeplejeteoretisk perspektiv

Synet på patienten og patientens situation i forholdet til sygeplejersken kan udledes af de

holdninger og værdier, der er indlejret i sygeplejeteorier og anden sygeplejelitteratur. Derfor

vil de teorier og tanker, der har været substantielle i den danske sygeplejepraksis, og som

forholder sig til patientens rolle og samarbejdet med sygeplejersken, her præsenteres.

Eftersom den primære hensigt er at vise den historiske udvikling dels ved synet på patienten

dels ved samarbejdsrelationer mellem patient og sygeplejerske.

Florence Nightingale var med sin ”Notes on Nursing” fra 1859, den første der beskrev

sygepleje.  Her var observationer og konkrete handlinger det essentielle, baseret på faglig

viden samt personlig involvering ved at ”vie patienten al sin opmærksomhed”  (Nightingale,

1995:141). Patienter har individuelle behov og derfor må sygeplejersken ”tage højde for de

forskellige patienters særegenheder”  (Ibid:208). Hun taler om henholdsvis den syge og

patienten, hvis liv er lagt i sygeplejerskens hænder. Det er sygeplejersken, der vurderer

patientens situation via en særlig opøvet iagttagelsesevne. Det er ikke forventet og måske

ikke ønsket, at patienten selv deltager.

I dansk sygepleje var Charlotte  Munck som den første forstanderinde for sygeplejen på

Bispebjerg Hospital i 1913 inspireret af Nightingales tanker, og var medforfatter til den første

danske lærebog i sygepleje (Olesen, 1994). Hun var aktiv i henholdsvis Dansk Sygeplejeråd

samt Sygeplejerskers Samarbejde i Norden med perioder som formand i begge foreninger.

Fra disse centrale positioner havde Charlotte Munck stor indflydelse på sygeplejens

etablering som fag og uddannelse i Danmark. Ligesom hendes tanker om kaldet og at

sygeplejen er en praktisk kunst, var med til at præge værdigrundlaget for sygeplejen i praksis.

En anden central skikkelse i dansk sygepleje var Søster Benedicte Ramsing, som med sin

katolske baggrund fungerede som leder for Sankt Josephs sygeplejeskole i perioden 1947 –
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1969. Hun var dybt engageret i uddannelsens form og faglige indhold inspireret fra sin

uddannelse i U.S.A. (Malchau, 1998). Via artikler og foredrag for sygeplejersker formidlede

hun sit syn på sygepleje, der tog afsæt i et helhedssyn på patienten som menneske set i

samfundsmæssigt perspektiv. Hendes holdning var, at uddannelsen måtte tilknyttes det

universitære system og ikke  hospitalerne, eftersom sygeplejefaget havde større

samfundsmæssig betydning (Ibid:296). Af Munck og Ramsings synspunkter ses det, at

sygeplejen i Danmark fra sin etablering var præget af divergerende holdninger til fagets

forankring. Det kan derfor ikke udelukkes, at sygehuset som den faglige kontekst har været

med til at præge synet på patienten i mere sygdomsorienteret end samfundsmæssig retning.

Fra begyndelsen af 60’erne fik Virginia Henderson stor indflydelse på dansk sygepleje

(Lyngaa, 1998) især efter den danske udgivelse af ”Sygeplejens grundlæggende principper” i

1966. Hun definerer sygepleje som:  ”Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte,

syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til

at opnå en fredelig død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne

styrke, vilje eller viden, og at gøre dette på en måde, der hjælper ham til så hurtigt som

muligt at blive selvhjulpen.” (Henderson, 1995:35) Det er derfor sygeplejersken. der tager

initiativ og er den aktivt handlende ved at hjælpe og støtte patienten. Henderson tilføjer i sit

tillæg efter 25 år, at hun her ville forvente mere initiativ fra patienterne (Ibid: 47). Hvilket

kan ses som erkendelse af, at patientens rolle i 1966 er mere passiv.

Dorothea Orems teori om egenomsorg var meget udbredt som  sygeplejefagligt

værdigrundlag i sygeplejepraksis fra midten af 70’erne til langt op i 80’erne (Lyngaa, 1998).

Egenomsorg defineres som: ”de aktiviteter den enkelte person igangsætter og udfører for sig

selv for at bevare liv, helbred og velbefindende” (Orem, 1991:288). Orem anvender

begreberne menneske og person i forbindelse med egenomsorg, hvorimod patient anvendes

ved teoriens udlægning af sygepleje (Ibid). Herfra udledes, at sygeplejersken må tage

udgangspunkt i patienten som menneske med individuelle forudsætninger og motivation for

deltagelse ved samarbejde. Teorien har på flere planer været med til at ændre synet på

patienten som aktiv og medansvarlig for egen situation.

Historisk har der de sidste 20 –25 år været tiltagende fokus på patientens rolle i forhold til

samarbejdet med sygeplejersken, hvor Doris Christensen i 1979 som én af de første

formidlede sit syn i artiklen ”Hvorfor samarbejde med patienten” (Christensen, 1992).
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Budskabet var her en opfordring til sygeplejersker, om at medinddrage patienten som aktiv

og ansvarlig deltager i egen pleje. Begrundet i menneskesyn og holdninger argumenteres for

samarbejde i sygeplejen ved dialog (Ibid).

I samme periode udgiver Dansk Sygeplejeråd bogen ”Patienten som samarbejdspartner”, hvis

formål var at præsentere en humanistisk tilgang til sygepleje: ”Det er en sygepleje , der

lægger vægt på i samarbejde med patienten at stræbe efter, at patienten fortsat er et aktivt,

selvansvarligt menneske i personlig udvikling.” (Salling,1985:9). Heri argumenteres for

samarbejde med patienten baseret på en undersøgelse der viser, at indlæggelsessamtaler

bidrager til større forståelse af egen sygdomssituation og oplevelse af medindflydelse. Hos

såvel Christensen som Salling kan det udledes, at initiativet til og ansvaret for samarbejdet

hviler på sygeplejersken. Det er netop denne situation, der fremover vil se ganske anderledes

ud, hvis patienters adfærd vil ændre sig så meget som antaget.

Merry Scheel har som dansk sygeplejeforsker udviklet sin teori om den Interaktionelle

sygeplejepraksis, der netop er baseret på interaktion og kommunikation mellem patient og

sygeplejerske (Scheel, 1997). Interaktion fremstilles som centralt nøglebegreb for Scheels

udlægning af sygepleje, og defineres som: ”samspil mellem mennesker eller samhandlen i

den daglige praksis” (Ibid:15). Endvidere fremhæves sprogets særlige betydning i

interaktionen.

Det vil sige, at patient og sygeplejerske i samværet må være bevidste om det fælles

anliggende i sygeplejen, der forudsætter gensidighed ved samtale og handlinger.

Aktuelt er der i det sygeplejefaglige felt fokus på kompetenceudvikling relateret til

kommunikation, samarbejde og etik som grundlag for faglige kvalifikationer

(Undervisningsministeriet, 2001;  Rektorforsamlingen, 1999). Disse kompetencer forventes

derfor at blive substantielle for at imødegå den samfundsmæssige foranderlighed, der også vil

resultere i helt andre vilkår for fremtidens sygeplejepraksis. Udviklingen i patientens

situation stiller fordring til sygeplejen om at indgå i samarbejde med patienter på andre vilkår

end tidligere. Spørgsmålet er da, hvordan sygeplejen kan imødekomme denne udfordring?

1.3 At være patient – set fra patientens perspektiv

Den aktive patientadfærd viser sig også ved, at flere patienter og pårørende formidler egne

oplevelser i læserbreve, fortællinger samt biografier. Disse patientberetninger giver varierede
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billeder af det at være syg og ikke mindst oplevelsen af at være patient både i og uden for det

etablerede sundhedssystem (Petersen, 1996; Kemp, 1998; Gyldenkilde, 1999; Bjerrehuus,

2001; Christensen, 2002). Generelt opleves det at være patient som en anderledes

livssituation. Her viser sig unikke men også fællestræk ved livet som patient i det nuværende

samfund.

Suzanne Bjerrehuus fortæller i dagbogsform en meget personlig beretning om at være

kræftsyg, og hvordan smerter, synkebesvær og spiseproblemer i flere måneder dominerer det

daglige liv. Hun er psykisk og følelsesmæssigt påvirket af sin situation, og oplever i den grad

at være truet på sin identitet (Bjerrehuus, 2001). Ved flere episoder tales om ansvar: ”Det er

som at være kommet i himlen at blive indlagt og kunne give slip på ansvaret for mig selv. Alle

er utrolig søde og hjælpsomme. Nu har jeg atter fundet livsmodet frem” (ibid:37). Sygeplejen

beskrives generelt positivt, hvilket kan hænge sammen med at Bjerrehuus som kendt person

har fået mere opmærksomhed.

At patienter udsættes for forskelsbehandling bliver netop beskrevet af Lilli Gyldenkilde, der

på baggrund af egne erfaringer, forholder sig kritisk til det at være patient i perioden fra

50’erne til vor tid. Hvor der tidligere var tid til omsorg, til at tale og holde i hånd, opleves der

som patient en stor forskel i 90’erne og til nu: ”Den gammeldags kaldstanke har det ganske

enkelt dårligt i vores moderne samfund” (Gyldenkilde, 1999:22). Hun retter fokus på

kommunikation, menneskelig respekt og den magtesløshed patienten ofte befinder sig i. Der

opleves at være mindre tid og mere travlhed som følge af rationalisering og effektivisering,

men samtidig handler det også om  sygeplejerskers prioritering af tid og opgaver.

Gyldenkilde hævder, at menneskesynet hos politikere og sundhedspersonale er forandret, idet

den sundhedspolitiske prioritering efterhånden tager større økonomiske end menneskelige

hensyn (ibid:191). Det skal naturligvis ses i lyset af Gyldenkildes politiske holdninger som

medlem af Socialistisk Folkeparti.

Også pårørende efterlyser større respekt samt højere faglig og menneskelig moral. Heriblandt

filosoffen Peter Kemp, der rejser kritik af sin kones behandlingsforløb i medier og bogen ”Et

liv der ikke dør”, baseret på faglige og personlige indlæg (Kemp, 1998). Hovedbudskabet

præsenteres med afsæt i hustruens eget udsagn som læge: ”Det gik op for mig, hvad projektet,

meningen med mit arbejde i psykiatrien er: Det er vel en kamp for at se og høre vores

patienter, - ikke som patienter, men som mennesker. At turde se, høre, forstå, opleve deres

version af livet” (Kemp, 1998:83). Det etablerede sundhedssystem er ifølge Peter Kemp
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præget af ”arrogance” og et ”reduktionistisk menneskesyn” (Ibid:33). Her fokuseres på etiske

problemstillinger relateret til patienters individuelle behov og autonomi, idet aktiv deltagelse

kan resultere i frustration og skuffelse ved mødet med det konventionelle behandlingssystem.

Disse personlige beretninger viser interesse fra patienters side til at dele personlige

erfaringer, udover at skabe offentlig debat og information om patientens aktuelle vilkår.

Samtidig bidrager det til indsigt i patienters egne oplevelser og giver grundlag for en anden

forståelse.

Patientkulturen er også undersøgt videnskabeligt af den norske sociolog og dr. philos Dag

Album, der i sin doktorafhandling ”Nære fremmede – pasientkulturen i sykehus” fra 1996

fremlægger en patientcentreret undersøgelse af forholdet mellem patienter indlagt på

sygehus. Ud fra deltagende feltobservation fremstilles patientkulturen, som en udvikling af

fællesskaber inden for forskellige rammer, hvor de primære udgøres af patienters samvær og

kundskaber (Album, 1996). Den udviklede patientkultur karakteriseres som ”nære

fremmede” med henvisning til et fællesskab præget af nærhed og distance, der har

eksistentiel betydning: ”Sykdom og innleggelse fører dem mot utkanten av tilværelsen. Det

seremonielle samværet trekker dem innover igjen.” (Ibid:135). Hvilket betyder, at patienter

udvikler en kultur af uformelle normer, værdier og samværsformer, der har betydning for

følelsen af menneskelig tilhørsforhold. Undersøgelsen viser at udveksling af indbyrdes

erfaringer medvirker til mere nuanceret sygdomsforståelse. Album siger herom: ”Pasienterne

opptrer som eksperter. De gjør bruk av kunnskaper som de er alene om og skaper kategorier

for forståelse av sykdom og kropp” (Ibid:158). Konklusionen er, at patienter har betydning

for hinanden som uformelt hjælpesystem: ”De styrker sin forankring i tilværelsen, og de øker

sin forståelse av hva det er å være syk og innlagt” (Ibid: 203). Forstået således, at de

relationer, værdier og kundskaber patienter udvikler i samvær med hinanden ikke kan

indfanges på anden måde. Undersøgelsen er relevant for mit speciale, ved det aspekt der

belyser patienters gensidige udveksling af erfaringer og viden. Derimod siger den ikke noget

om patientens samspil med sundhedspersonalet.

Dette belyses i en kvalitativ undersøgelse foretaget af sygeplejerske Jette Joost Michaelsen i

Ph.d afhandlingen: ”Kommunikation i den primære sundhedstjeneste”, hvor både sygepleje-

og patientaspekt fremstilles. Formålet er at foretage en analyse af relation og interaktion

mellem hjemmesygeplejerske og den såkaldt ”vanskelige patient” (Michaelsen, 1999). Ud fra
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feltobservation samt personlige interviews af hjemmesygeplejersker og patienter. Der

indkredses kategorier af ”vanskelige” patienter, som er særligt ressourcekrævende enten

tidsmæssigt eller psykisk, samt patienter som er kronisk syge. Varierende fra klagende,

negative og usamarbejdsvillige til gruppen af velformulerede, krævende og

velargumenterende patienter, der  beskrives som ”vanskelige” patienter i

samarbejdsrelationer (ibid:77). Undersøgelsens resultater peger blandt andet på, at der er stor

variation i patientens og hjemmesygeplejerskens opfattelse og forståelse af helt konkrete

situationer. Resulterende i problemer og barrierer ved interaktion og samarbejde. Hvilket er

et interessant aspekt i relation til min undersøgelse.

1.4 Sammenfatning med præcisering af at være patient i det nuværende samfund

De præsenterede perspektiver viser, at synet på patienten og patientens situation har ændret

sig i takt med den samfundsmæssige samt sygeplejefaglige udvikling. Patientens anderledes

aktive adfærd, tilskrives ændrede værdier og normer i samfundet. Samtidig er patienters

grundlæggende vilkår ændret som følge af større mulighed for opsøgning af viden samt flere

juridiske rettigheder, hvilket giver andre forudsætninger for at deltage i eget forløb.

Sundhedsvæsenet og sygeplejen er imidlertid også præget af samfundets forandringer. De

ændrede vilkår må derfor forventes at resultere i andre betingelser for samarbejdet mellem

patient og sygeplejerske.

1.5 Afgrænsning  – indeholdende antagelser  og formål

Der viser sig at være sammenfaldende opfattelser af patientens ændrede adfærd, begrundet i

samfundsmæssig udvikling og holdningsændringer med påvirkning af menneskelige

grundvilkår. Derimod er der divergerende synspunkter, i relation til den reelle betydning det

vil have for patienten. Det antages derfor, at disse forandringer vil have indflydelse på

patientens eksistentielle situation og vilkår i det nuværende samfund. Spørgsmålet er da, om

patienter selv oplever ændring af den eksistentielle situation?

Tilsvarende må det forventes, at de samfundsbetingede forandringer i sammenhæng med

patienters øgede retsstilling samt muligheder for indflydelse på eget forløb, vil have

betydning for patientens situation i samfundet. På baggrund heraf antages det, at patientens
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situation er forandret som følge af den samfundsmæssige udvikling. Spørgsmålet er så, om

patienter selv oplever at disse forandringer har betydning for patientens situation i det

nuværende samfund?

Endelig viser den sygeplejehistoriske udvikling en ændring i synet på patienten også i

relation til samarbejde, kommunikation og interaktion mellem patient og sygeplejerske. Det

må derfor antages, at disse holdninger kommer til udtryk ved samarbejdet mellem patient og

sygeplejerske i den kliniske sygeplejepraksis. Spørgsmålet er da om patienten oplever disse

ændringer har betydning ved interaktion og samarbejde med sygeplejersken?

Disse antagelser er indkredset på baggrund af synspunkter fra forskellige perspektiver set ude

fra, dog med undtagelse af patientberetninger og patientcentrerede undersøgelser. De belyser

dog ikke den ændring i patientadfærd, der antages at få helt afgørende betydning for

patientens samlede situation, vilkår og muligheder nu og i fremtiden. Det centrale spørgsmål

er derfor, hvordan patienten oplever sin aktuelle situation som patient i det nuværende

samfund?

Dette undersøges her ved at tage afsæt i danske forhold, da patientens situation og

grundvilkår er betinget af eksisterende samfundsmæssige, regler, normer og kulturelle

værdier. Udover at være knyttet til de grundlæggende værdier og holdninger i det

sygeplejefaglige felt.

Undersøgelsen forholder sig udelukkende til patienter med somatiske lidelser, da vilkår og

rettigheder er ganske anderledes for psykiatriske patienter. Det rent sygdomsmæssige aspekt

belyses ikke, ligesom sociale, økonomiske og rent praktiske forhold ikke inddrages.

Det overordnede formål i specialet er derfor at beskrive og få forståelse for:

Hvad vil det sige at være patient i vor tid?

Dette undersøges ved afklaring og beskrivelse af følgende delspørgsmål:

1) Hvordan opleves det eksistentielt at være i situationen som patient?

2) Hvilken betydning har det at være i situationen som patient i det nuværende

samfund?

3) Hvordan oplever patienten sin situation i interaktion med sygeplejersken?

Hensigten er at undersøge, om patienter i virkeligheden selv oplever så markante ændringer,

og hvilken betydning det har for deres situation? Er billedet af den anderledes aktive og

udfarende patient i overensstemmelse med virkeligheden, og vil det betyde så stor en
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udfordring for sygeplejen som antaget? Det er spørgsmål, som kun patienter kan give et

oprigtigt billede af.

Når den overordnede antagelse er, at samfundets foranderlighed har indflydelse på patientens

situation ved at indebære andre muligheder men også vilkår i samfundet og sygeplejen.

2 Overvejelse over metode

For at svare på hvad det vil sige at være patient i vor tid, vil det metodisk være oplagt at

foretage en empirisk undersøgelse, da patienter ved at fortælle om egne oplevelser og

erfaringer vil give det bedste grundlag. Formålet er at få større viden om og forståelse for

patientens oplevelse af sin aktuelle situation ved at se dette i et indefra-perspektiv, og derved

tage udgangspunkt i et patientcentreret perspektiv. Undersøgelsen kan på denne måde bidrage

til udvikling af viden på det felt af sygeplejeforskning, der ligger inden for pasientologi

(Kristiansen og Digernes, 1982) hørende til sygeplejevidenskabens kerneområde. Netop

patientcentreret forskning er meget aktuelt og vil ifølge professor i klinisk sygepleje Marit

Kirkevold være centralt indsatsområde i fremtidig sygeplejeforskning (Vesterdal, 2002).

Det kvalitative forskningsinterview vil her være velegnet til indhentning af viden om

menneskers oplevelser (Kvale, 2002). Interview som metode kan udformes med afsæt i

forskellige videnskabsfilosofiske grundantagelser, hvor de metodologiske valg er forbundet

med såvel baggrunden for og udførelsen af selve interviewet (Ibid). Det er derfor væsentligt,

at denne  forståelsesramme ligesom overvejelser relateret til interviewet er ekspliciteret.

Dette præsenteres ved i afsnit 2.1 at fremlægge de videnskabsfilosofiske samt metodologiske

overvejelser, der danner grundlag for beskrivelse og forståelse af andres oplevelser. Herefter

vil afsnit 2.2 indeholde de metodiske overvejelser og valg omkring det kvalitative

forskningsinterview.

2.1 Videnskabsfilosofiske overvejelser

Hensigten og interessen er som fremlagt at få indsigt i patienters oplevelser ved at beskrive

og forstå de individuelle erfaringer fra livet som patient. For at indfange oplevelsen af at være

patient, vil jeg med udgangspunkt i unikke oplevelser danne mig et helhedsindtryk af disse

med henblik på at finde frem til fællestræk, der kan give mening i et bredere perspektiv.
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Fremgangsmåden med at tage udgangspunkt i levet erfaring ved humanistisk forskning

udlægges af den hollandsk-canadiske professor i pædagogik Max Van Manen. Han beskriver

netop, hvordan oplevelser indeholder både noget unikt og noget typisk i sin argumentation

for den hermeneutisk fænomenologiske fremgangsmåde, der præsenteres i ”Researching

lived experience” (Van Manen, 1990). Jeg vil derfor tage afsæt i en hermeneutisk-

fænomenologisk forståelsesramme som det videnskabsteoretiske grundlag i denne afhandling

med primær reference til Van Manen.

Fænomenologi betyder: ”læren om det som viser sig (kommer til syne; fremtræder) for en

bevidsthed” udledt fra det græske phainomenon: det som viser sig, og logos: lære

(Gyldendal, 1984). Edmund Husserl (1859 – 1938) anses for at være grundlægger af

fænomenologien som filosofisk videnskab (Politikens Forlag, 1983). Ud fra den tanke at teori

og videnskab tager afsæt i beskrivelser af fænomener fra det virkelige liv, udlagde Husserl

fænomenologien som ”en teorifri, rent beskrivende lære om fænomenerne” (Ibid:43). Det ses

heraf, at fænomener må ses og beskrives i forhold til den umiddelbare oplevelse ved at stille

teorier og forudfattede meninger i parentes for at give ”en neutral beskrivelse af sagen selv,

således som vi direkte erfarer det” (Ibid:43). Forstået som en umiddelbar erkendelse og

beskrivelse af det vi oplever rent sanseligt, hvilket ifølge Husserl kræver at man bevidst er

rettet mod det sansede. Bevidstheden om oplevelser og erfaringer er betinget af en rettethed

imod disse oplevelser, hvilket beskrives som intentionalitet (ibid), der er  forudsætning for

den umiddelbare oplevelse ved den rene sanselige erkendelse. Genstandsområdet for den

sansbare verden omtales af Husserl som vor livsverden, der således er nødvendig betingelse

for enhver menneskelig erfaring. Fænomenologien er præsenteret ved flere forskellige

retninger (ibid), hvilket ikke vil være relevant at redegøre for her. Derimod har jeg valgt at

inddrage Husserl, fordi han er grundlægger og indgår som reference i van Manens tænkning.

Ligeledes vil den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup (1905 – 1981) inddrages, på grund

af sin udlægning af den sanselige erkendelse samt forbindelsen mellem sansning og

forståelse. Med afsæt i en fænomenologisk tilgang fremstilles det sanselige aspekt som et

unikt og iboende træk ved mennesket, der på umiddelbar vis giver os adgang til verden

(Løgstrup, 1997). Sanselig erkendelse udlægges som en central dimension ved den

menneskelige erkendelse, der på grund af sin allestedsnærværelse og afstandsløshed



12

indeholder mulighed for erkendelse på et andet niveau end forståelsen. Relationen og

forskellen udtrykkes ved:

”Det i bogstaveligste forstand mageløst tætte samarbejde mellem sansning og forståelse

beror på, at de i uovertruffen radikalitet er uafhængige af hinanden. Ikke en tøddel af sin

afstandsskabende magt kan sprog og forståelse bringe ind i sansningen. Betingelsen for

det intime samarbejde mellem sansning og forståelse er modsætningen mellem

forståelsens afstand og sansningens afstandsløshed, og at en sammenblanding ikke finder

sted” (Løgstrup, 1995:15)

Heraf udledes, at sansning og forståelse indgår i et dialektisk forhold til hinanden, baseret på

mulighederne ved den sanselige åbenhed over for sproget og forståelsens afgrænsende effekt.

Det er afgørende at være bevidst om denne divergens, der samtidig er betingelse for det

nødvendige samarbejde mellem sansning og forståelse, som ikke kan eller skal adskilles.

Erkendelsesformerne bidrager til forståelse på forskellige niveauer.

Af Husserl og Løgstrup ses det, at fænomenologien beskæftiger sig med de oplevelser og

erfaringer, der gøres ved sanselig erkendelse, og at denne er anderledes åben og nuanceret i

forhold til den erkendelse, der kommer af forståelse. Løgstrup understreger imidlertid, at

sanselig erkendelse i det virkelige liv er tæt forbundet med og foregår i samspil med

forståelse.

Hermeneutik betyder: ”fortolkningskunst; forståelseslære” udledt fra det græske

hermeneuein: tolke, fortolke (Gyldendal, 1984). Betydningen stammer fra omkring det 17.

århundrede, da den oprindelige betydning tog afsæt i en teori om sproget (Gulddal, 1999).

Den moderne hermeneutik blev først etableret som selvstændig disciplin ved Friderich

Schleiermachers (1768 – 1834) udlægning (ibid). Hans intention var at formulere en teori,

der kunne redegøre for forståelsens almene karakter ud fra den argumentation, at også

almindelige samtaler fordrer en tolkningsproces for at forstå den indlejrede mening. Dette

begrundes med at fortolkning udfolder sig ved dels en objektiv side vedrørende det sproglige

og grammatiske og dels en subjektiv side i form af forfatterens personlige udlægning ved

såvel tekst som almindelig samtale. Endvidere er det Schleiermacher der introducerer:

”princippet om at talens enkelte dele forstås ud fra den helhed den indgår i, mens helheden

omvendt forstås ud fra delene. Denne såkaldte hermeneutiske cirkel gør med andre ord

spørgsmålet om mening til et spørgsmål om den sammenhæng, de enkelte elementer danner”
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(ibid:19). Det gensidige forhold mellem del og helhed ved tolkning og forståelse beskrives

her som en hermeneutisk cirkel, der er udgangspunkt og grundlag for forståelse.

Hermeneutikken udvikles og tilføjes nye dimensioner gennem tiden, hvor jeg her vil inddrage

aspekter fra  Hans Georg Gadamer (1900 – 2001), da han indgår som  reference hos van

Manen. Derudover kan denne fremlægning af forståelse i et bredere perspektiv bidrage til

udredning af forbindelsen og dialektikken mellem sansning og forståelse, som ifølge

Løgstrup er essentiel. Gadamer præsenterer en filosofisk hermeneutisk tilgang, hvor den

overordnede hensigt er at klargøre og beskrive, under hvilke betingelser forståelse sker og

udvikler sig. Dette ved at fremstille forståelse som noget der hele tiden udfolder sig i

menneskelige sammenhænge uafhængig af bevidst metode samtidig med at dette foregår

inden for en historisk kontekst (ibid). Forståelse skal derfor ses som et alment menneskeligt

fænomen, der går forud for en bevidst og specifik metode.

I ”Truth and Method” fremlægger Gadamer forståelse af en sag eller situation som en proces,

der er betinget af flere faktorer. Samtidig hævdes forståelse at være knyttet til historiske

sammenhænge, der er fremkommet ved overlevering af traditioner (Gadamer, 1991).

Forståelse opnås derfor ikke ved subjektive udlægninger, da menneskelig forståelse til enhver

tid er knyttet til en fælles historisk kontekst.

Ifølge Gadamer tager forståelse altid udgangspunkt i den forståelse, man har med sig og

kalder dette en forforståelse. Som er den personlige opfattelse af en given sag eller situation,

der udvikles ved overlevering og afløses af en ny forforståelse ved en stadig pågående proces

af fortolkning og forståelse: ”interpretation begins with fore-conceptions that are replaced

by more suitable ones. This canstant process of new projection costituetes the movement of

understanding and interpretation” (ibid:267). Videre siger Gadamer, at vi bliver

opmærksomme på vor egen forforståelse, når denne konfronteres med andres. Samtidig er det

nødvendigt at gøre sig klart, hvilken personlig prægning udlagt som fordomme, denne

forforståelse er tillagt. Fordomme kan have implikationer af såvel negative som positive

aspekter, der kan være skjulte og dermed være til hindring for en ny og anden forståelse: ”It

is the tyranny of hidden  prejudices that makes us deaf to what speaks  to us in tradition”

(ibid:270). Heraf udledes, at man ikke kan frigøre sig fra egne fordomme, tværtimod er det

substantielt at være bevidst om disse for at komme til en ny forståelse ved at holde sig åben

og være parat til at sætte sine fordomme på spil.
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Endvidere fremlægger Gadamer, med afsæt i den hermeneutiske cirkel, den betingelse at man

drives eller ledes af en hensigt om at nå til den fuldkomne forståelse af en sag. Han kalder

dette foregribelse af fuldkommenhed, hvilket betyder at kun det, som virkelig udgør en

fuldkommen meningsmæssig enhed, er forståeligt. Denne foregribelse af fuldkommenhed er

båret primært af at komme til forståelse af den indholdsmæssige mening, men også af at det

formidlede udgør den  fulde sandhed (ibid:293-4). Hvilket betyder, at en fuldstændig

forståelse forudsætter som det overordnede at gå efter en forståelse af sagsindholdet og

sekundært at forstå den subjektive mening heraf. Gadamer understreger, at forforståelse er

den mest centrale hermeneutiske betingelse for overhovedet at kunne anvende foregribelse af

fuldkommenhed og komme til en anden forståelse.

Fælles forståelse af en sag, tager ifølge Gadamer udgangspunkt i, at vi altid befinder os i en

konkret situation, og siger hermed at forståelse er relateret til en kontekst. Det er her den

enkeltes egen forforståelse kommer ind og udlægges som en forståelseshorisont, forstået som

det perspektiv den enkelte indtager på baggrund af den aktuelle forforståelse i denne

situation. At komme til forståelse af en sag eller et andet menneske udfolder sig ved det

Gadamer kalder horisontsammensmeltning. Hvilket betyder, at man med hver sin

forforståelse af en situation når til områder af fælles opfattelse og forståelse ved at gå i dialog

og udfordre hinandens forståelseshorisont. Man vil aldrig have den samme forforståelse, men

kan mødes i fælles forståelse på nogle punkter ved at sætte sine fordomme på spil og ud fra

fuldkommenhedens foregribelse være orienteret mod at opnå horisontsammensmeltning på

nogle områder.

2.1.1 At udforske levet erfaring

Van Manens overordnede interesse er at introducere og udlægge en hermenutisk

fænomenologisk fremgangsmåde ved humanvidenskabelig forskning. Dette ved at inddrage

aspekter fra begge traditioner, idet van Manen på denne baggrund fremlægger en

forskningsmetodologi, hvor semiotik, sprog og ikke mindst selve skriveprocessen fremhæves

som substantielle (van Manen, 1990; Ray,1994). Begrundet med krav til forskerens

fænomenologiske rettethed mod levet erfaring, hermeneutiske evne til fortolkning samt

fordring til refleksion over det skrevne, som forudsætning for at kunne bidrage til uddybning

af fænomener og mening fra det levede liv.
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Den hermeneutisk fænomenologiske tilgang præsenteres som: ”a human science which

studies persons” (Ibid:6), der tager udgangspunkt i det levede liv mellem mennesker i

livsverdenen. Med afsæt i Husserls udlægning beskrives det som den verden, der fremtræder

i den naturlige hverdag og som er karakteriseret ved at være original, før-refleksiv og før-

teoretisk. Det er med andre ord en videnskab, der søger at afdække og komme til ”a deeper

understanding of the nature or meaning of our  everyday experiences” (ibid:9). Dette ved at

stille spørgsmål til levede erfaringer og tidligere oplevelser, da fænomenologisk refleksion er

retrospektiv og  har til hensigt ”to uncover and describe the structures, the internal meaning

structures, of lived experience” (ibid:10). Også af denne grund er van Manens metodologi

relevant som baggrund for min undersøgelse, idet beskrivelsen og forståelsen af at være

patient i vor tid, tager udgangspunkt i tidligere oplevelser.

Fænomenologisk forskning tager netop afsæt i situationer med det formål at analysere,

beskrive og fortolke de meninger, der er indlejret i denne situation (ibid:18). Dette ved at

stille meningsspørgsmål, der i sin udformning afspejler en fænomenologisk holdning forstået

som  essensen af levet erfaring ud fra: ”a certain way of being in the world” (ibid:39).

Interessen er her, at indkredse en unik og konkret oplevelse såvel som det universelle og

ontologiske aspekt ud fra spørgsmål gående på hvad og hvordan det er at være patient, ved

refleksion over levet erfaring.

Van Manen fremstiller levet erfaring ved at have implikationer af dels en bevidst refleksiv

opmærksomhed, en tidsmæssig faktor og er desuden udgangspunkt samt afslutning for

fænomenologisk forskning. Idet opgaven her er at transformere den levede erfaring til skrevet

tekst på en sådan måde, at essensen heraf viser sig eksplicit. Samtidig må beskrivelsen have

den effekt, at læseren umiddelbart og refleksivt tilegner sig meningsindholdet og oplever

genkendelse ved: a notion by which a reader is powerfully animated in his or her own lived

experience” (ibid:36). Hvilket igen henleder til levet erfaring som en oplevelse, der har

betydning og giver mening for den enkelte ved samtidig at være relateret til en fælles

menneskelig livsverden.

Den sproglige analyse fremhæves at være ligeså væsentlig som den tematiske analyse af

meningsindholdet, idet tydning af mening oftere kan udledes af ”how the text speak” end af

”what the text says” (Van Manen, 1997:346), hvor begge analyser har betydning ved en

kritisk hermeneutisk fænomenologisk forskning.
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Ifølge Van Manen er fænomenologisk forskning videnskabelig, hvilket dels begrundes med

den systematiske fremgangsmåde ved udformning af spørgsmål, refleksion og fokusering ved

den praktiske udførsel. Dels ved den eksplicitte form, hvor tydning af indlejrede

meningsstrukturer, udledes af fænomener og oplevelser fra levet erfaring. Desuden er den

selvkritisk ved kontinuerligt at undersøge styrke og svaghed ved egne mål og metoder.

Endvidere er forskningen intersubjektiv ved, at forskeren må gå i dialog med tekst,

interviewpersoner, forskere eller teorier med henblik på validering af resultater. Endelig

argumenteres for videnskabeligheden, ved at forskeren må forholde sig stærkt orienteret,

åben og samtidig systematisk i sin søgen, da: ”The meaning or essence of a phanomenon is

never simple or one-dimensional” (Van Manen 1990:78). Kravet til forskeren er derfor med

afsæt i Gadamer: ”to keep the question open” (ibid:98). Dette for at søge dybere og

bagvedliggende meninger indlejret i de levede erfaringer og oplevelser, hvor forskeren må

forholde sig åben og være modtagelig for andre og måske uventede udsagn. For at indtage

denne fænomenologiske åbenhed er det derfor nødvendigt at eksplicitere den baggrund af

teoretiske antagelser, forståelser og tanker som en forforståelse, der må sættes i parentes

(ibid:47).

På trods af disse argumenter for en videnskabelig position, kan der ikke anføres én bestemt

fænomenologisk metode, udover den skrivende proces, der ifølge Van Manen stiller krav til

omhyggelig opmærksomhed mere end teknisk kunnen. Udtrykt ved: ”The methodology of

phenomenology requires a dialectical going back and forth among these various levels of

questioning” (Ibid:131). Forstået således, at skriveprocessen omfatter analyse, fortolkning og

refleksion, idet teksten fremstiller resultaterne af denne dialektik mellem spørgsmål og svar i

sin eksplicitte form. Herved udfoldes den systematiske søgning efter dybere og

underliggende mening, der er resultatet af en kontinuerlig og pågående proces af refleksivt og

intuitivt arbejde.

Den metodologi Van Manen præsenterer indeholder overordnet set fire faser, som indgår

både mentalt og praktisk i forskningsprocessen. I første fase undersøges unikke oplevelser ud

fra en åben og orienteret opmærksomhed mod en levet erfaring, som ved anden fase

reflekteres. I tredje fase beskrives disse for i sidste fase at blive relateret til den faglige

kontekst. Det overordnede formål med forskning er netop at udvikle det faglige område ved

at bidrage med ny viden, som ifølge Van Manen får en stærkere praksistilknytning ved

fænomenologisk tilgang. Begrundet med at faglig kompetence har implikationer af praktiske
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og teoretiske elementer, der netop ad denne vej kan forenes. Ved forskerens beskrivelse som:

”reflectively brings to speech the meaning of pedagogic situations” (ibid:160), og på denne

måde lade praksis komme til udtryk ved samtidig at være afsæt som forskningsfelt for faget.

Også af denne grund er den fænomenologiske fremgangsmåde relevant i denne undersøgelse,

hvor det netop er hensigten at bidrage med ny viden til sygeplejepraksis ved også at tage

afsæt i en konkret og praksisorienteret sygeplejefaglig problemstilling.

2.2 Fremgangsmåde ved det kvalitative forskningsinterview

Det kvalitative forskningsinterview vælges som metode, dels for at besvare undersøgelsens

spørgsmål og er desuden én af metoderne til indsamling af data ved en hermeneutisk

fænomenologisk fremgangsmåde (van Manen, 1990).

Inden for denne tradition er antallet af informanter ikke det væsentlige, idet formålet er at

udføre dybdegående interview med den hensigt at indhente tilstrækkelig viden. Dog er der

krav til vurdering af, om få informanter giver tilstrækkelig datamateriale, til både at afdække

variation samt fælles mønstre af det undersøgte fænomen (Kvale, 2002). I en undersøgelse

med få informanter må det derfor overvejes grundigt, hvilke informanter der vil være egnede.

2.2.1 Overvejelser ved valg af informanter

Valget af informanter til denne undersøgelse er foregået med udgangspunkt i flere

overvejelser. Af praktiske og tidsmæssige grunde er valget faldet på personer som tidligere

har været indlagt, da det kræver flere tilladelser samt særlige projektbeskrivelser at

interviewe indlagte patienter. Desuden er den samfundsmæssige kontekst rammen for

oplevelsen af at være patient i vor tid, hvor tidligere indlæggelse dog har været forudsætning

for at afdække spørgsmål relateret til sygeplejeaspektet.

For at belyse ændring i patientadfærd nu og i fremtiden har det været afgørende, at

patienterne dels har været indlagt inden for de sidste par år, og derudover har sygdomme, der

kræver kontinuerlig tilknytning til sundhedssystemet. Af denne grund har jeg bevidst fravalgt

cancerpatienter og patienter med sygdomme i aktiv fase, da jeg ikke har fundet det etisk eller

psykisk forsvarligt at konfrontere disse patienter med tidligere oplevelser. Med risiko for
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ubevidst at fremkalde psykiske reaktioner (Fog, 1994), der således kunne påvirke både

patient og interviewet.

Med afsæt i de observationer Album har gjort omkring patienters villighed og lyst til at

fortælle om egen sygdomshistorie og personlige oplevelser, som led i forståelsen af det at

være patient og menneske (Album, 1996). Har jeg haft tillid og tiltro til at patienter efter eget

tilsagn er kommet med en lyst til at fortælle noget af deres historie. Desuden har jeg

overvejet, hvad patienter har med sig af oplevelser, når de som Album udtrykker det er

henholdsvis veteranpatienter eller debutanter (ibid). For at imødegå variationer i forhold

hertil, har jeg talt med patienter, som har få erfaringer med sundhedsvæsenet, samt patienter

som har jævnlig kontakt og behov for livsvarig behandling.

I denne undersøgelse indgår fire informanter heraf to mænd og to kvinder. Aldersmæssigt er

fordelingen mand og kvinde i 30-40 års alderen og tilsvarende i aldersgruppen 55 – 65 år. Èn

af informanterne deltog oprindeligt i et pilotprojekt med henblik på at teste interviewguiden

til undersøgelsen, og gav efterfølgende tilsagn til at anvende interviewet i det empiriske

materiale.  Kontakten til de øvrige informanter blev formidlet via flere patientforeninger, der

hermed indgik som kontaktperson og mellemled.

Informanterne som indgik havde forskellig sygdomsbaggrund, og havde alle været indlagt

flere gange af kortere varighed og maksimalt en måneds tid på flere forskellige sygehuse.

Herved er repræsenteret oplevelser fra såvel større hospitaler som mindre sygehuse på

landsdækkende plan, idet beretningerne tog udgangspunkt i episoder fra flere indlæggelser.

Interviewene varede cirka 1 – 1½ time og foregik ud fra informanternes ønske dels privat hos

dem og én på et kontor.

2.2.2 Etiske overvejelser

Af etiske spørgsmål har jeg som udgangspunkt vurderet, at det i denne undersøgelse har

været nødvendigt og relevant at foretage kvalitative interviews (Kvale, 2002; Fog, 1994).

Etiske overvejelser i forhold til interviewene følger de retningslinier, der er vedtaget for

sygeplejeforskning af Sykepleiernes Samarbejde i Norden (1987) samt Lov om behandling af

personoplysninger (Justitsministeriet, 2000). Der er givet tilladelse til undersøgelsen fra

Datatilsynet.
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Informanterne blev informeret om interviewets formål, indhold, anonymitet og frivillighed

via udsendt brev før interviewet, og fik herefter tilbud om personlig kontakt til interviewer

angående  spørgsmål. Informanterne har givet mundtligt og skriftligt tilsagn om deltagelse

ved at underskrive samtykkeerklæring, hvoraf det fremgår, at de til enhver tid kan fortryde og

trække det tilbage. Brev og samtykkeformular er vedlagt som Bilag 1 til afhandlingen.

Det personlige interview er en samtale, hvor det relationelle forhold spiller ind og kan

påvirke dynamikken og fremkalde følelsesmæssige reaktioner hos såvel informant som

interviewer (Hall, 1995; Fog, 1994). Det må derfor indgå som overvejelse ved udformning af

spørgsmålene og særligt ved gennemførelse af interviewet, hvor informanterne selv vælger

hvad de vil fortælle.

Som sygeplejerske og sygeplejelærer har jeg både personlig og faglig erfaringsgrundlag i

forhold til det at føre en professionel samtale. Det nye for mig har derfor primært været de

metodiske overvejelser ved at ”bruge sig selv som instrument” (Fog, 1994; Hall, 1995).

Kunsten har været at gennemføre interviewet med respekt for informanternes personlige

grænser ved samtidig at bevare metodisk overblik ved  uddybning af spørgsmål. Hvilket rent

praktisk har været en balance mellem interviewets dynamiske og tekniske aspekt (Kvale,

2002).

2.2.3 Interviewguide

De etiske overvejelser samt den hermeneutisk fænomenologiske referenceramme, der her er

fremlagt, danner baggrund for udformningen af interviewguide samt det informationsbrev,

der er udsendt til informanterne. Når der anvendes en hermeneutisk fænomenologisk

fremgangsmåde, kan der indgå forberedte spørgsmål med den hensigt at belyse begrebslige,

teoretiske eller historisk -sociale aspekter (Ray, 1994). Denne metode er her implementeret,

ved at der indledes med at spørge til hvilken mening informanten tillægger det at være

patient, som det fremgår af denne undersøgelses interviewguide vedlagt afhandlingen som

Bilag 2.

Hensigten med interviewet er at få viden om patienters oplevelser og levede erfaringer med

henblik på at beskrive og fortolke den mening, der fremkommer heraf (van Manen, 1990).

Spørgsmålene er derfor åbne og udformet med henblik på at få informanten til selv at fortælle

om det at være i situationen som patient. Dette ved at gennemføre interviewene ved vekslen
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mellem semi-struktureret og narrativ form (Jensen, 2002). Den primære hensigt med

interviewene er at indsamle udsagn, der ved efterfølgende analyser kan være med til at

afklare spørgsmålet i denne undersøgelse, og må derfor have et klart fokus (ibid). For at

opfylde dette er interviewguiden udformet i overordnede temaer, der med afsæt i tematiske

forskningsspørgsmål stående i parentes er omsat til interviewspørgsmål (Kvale, 2002). Det

kan imidlertid være hensigtsmæssigt at supplere de overordnede fænomenologiske spørgsmål

ved at stille flere helt konkrete spørgsmål af typen hvad, hvordan og hvilken, for at komme

frem til en dybere liggende mening af en levet erfaring (van Manen, 1990). Som det fremgår

af interviewguiden, er der opstillet en række støttespørgsmål under de overordnede

spørgsmål, der ikke nødvendigvis er anvendt, men netop har til hensigt at opfylde kravet om

tilstrækkelig uddybning. Undervejs er der endvidere spurgt mere ind til informantens mening

ud fra: ”hvad tænker du der”, ”kan du sige mere om det” og ”kan du fortælle mere om det”.

Ved interviewene har det været intentionen at komme til forståelse af informanternes udsagn

med afsæt i de betingelser, der er fremlagt ved Gadamers udlægning af forståelse. Jeg er

derfor som interviewer gået i dialog med informanten med en bevidsthed om at holde min

forforståelse i baggrunden med henblik på at sætte mine fordomme på spil. Disse metodiske

overvejelser er indgået implicit ved samtalerne. Eksplicit har der været fokus på dynamikken

i det relationelle forhold, som ifølge Fog og Hall har afgørende betydning for informantens

tryghed og tillid ved at fortælle. Dette ved at være engageret, holde øjenkontakt, være åben,

nærværende og lytte interesseret ved at sige ”ja”, nikke og bekræfte nonverbalt. Det har

derfor været nødvendigt at springe mellem temaerne undervejs, idet jeg samtidig har været

opmærksom på kontinuerligt at afrunde berørte områder ved at gengive min opfattelse af det

fortalte. Dette ved dialog at forebygge misforståelser og samtidig bidrage til en

kommunikativ validering (Kvale, 2002). Idet informanten har fået mulighed for at

kommentere og eventuelt revidere interviewers forståelse som led i en fælles forståelse af

sagen, er der herved åbnet mulighed for den horisontsammensmeltning Gadamer taler om.

Balancen mellem interviewets dynamiske og tematiske aspekt (ibid) har varieret ved de fire

interview, hvor jeg helt klart oplevede den største dynamik ved interview hvor informanterne

viste gensidig engagement. Omvendt blev jeg mere tematisk orienteret og fik brug for flere

spørgsmål ved det ene interview, hvor informanten ikke selv fortsatte sin beretning i samme

omfang. Det var helt tydeligt en oplevelse af interviewets subjektive aspekt (Fog, 1994),

hvor jeg ud fra en empatisk holdning måtte ”mærke efter” ved hvert interview, hvordan og
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hvor langt kan vi gå. Det betyder ikke nødvendigvis noget for resultatet af indsamlet

datamateriale, da interviewets kvalitet mest af alt afhænger af om undersøgelsesspørgsmålet

indkredses (Kvale, 2002). Her oplever jeg, at interviewene på hver deres måde bidrager dels

med særlige nuancer ved samtidig at vise fællestræk ved det at være patient.

Under interviewene kunne man mærke informanternes engagement svingede og i visse

situationer kom der spontane udtryk som: ”det her er meget vigtigt” og ”ja det  må du have

med”, når associationer førte dem til områder, der åbenlyst var en ny erkendelse for dem selv.

Afsluttende gav alle udtryk for deltagelse i interviewet som en fælles interesse på patienters

og sygeplejefagets vegne, og håbede derfor at udsagnene var anvendelige.

2.2.4 Analysemetode

Interviewene er optaget på bånd, og er efterfølgende transskriberet ordret omfattende både

interviewer og informanters udsagn, ligesom pauser og store variationer i toneleje er noteret.

Ifølge van Manen præsenterer interviewene i denne form fænomenologisk datamateriale, der

herefter må analyseres for at udlede essensen af, hvad det er at være patient i vor tid.

Den analysemetode, der her er anvendt, tager udgangspunkt i den fremgangsmåde, der er

fremlagt af van Manen (1990) samt anvendt og beskrevet af Hall (1999). Her fremlægges den

fænomenologiske analyse som en proces bestående af fire niveauer, hvor der tages

udgangspunkt i en udforskning af fænomen eller levet erfaring som det viser sig umiddelbart

efterfulgt af refleksiv og intuitiv bearbejdning.

Analyseprocessen er foregået ved trinvis analyse og udført på fem niveauer, dels for at danne

mig et overblik over både del og helhed af det samlede interviewmateriale og dels for at

indfange de essentielle og meningsbærende temaer. Hvert niveau repræsenterer specifikke

analysemetoder, som her beskrives i validitets øjemed.

Første niveau foregår under selve interviewet, hvor der allerede analyseres på

informanternes udsagn (Kvale, 2002), dette ud fra et helhedsindtryk. Ved efterfølgende

transskribering er interviewet gennemlyttet flere gange, hvorefter der er foretaget en

helhedstilnærmelse. Her er anvendt den metode van Manen beskriver som ”the wholistic or

sentious approach” ved at søge efter: ”What sentious phrase may capture the fundamental

meaning or main significance of the text as a whole?” (van Manen, 1990:93). Her er der søgt

efter essensen af helheden ud fra delene, hvilket er foregået ved at sammenskrive essentielle
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områder til en helhedsbeskrivelse for hvert interview. Formålet hermed er set med Gadamer,

at komme til forståelse af helheden i det at være patient ud fra de enkelte deloplevelser inden

for det eksistentielle, samfundsmæssige og sygeplejefaglige område. Helhedstilnærmelsen

skal derfor vise den overordnede oplevelse af at være patient i vor tid, som kan beskrives i et

centralt citat, der netop karakteriserer helhedsindtrykket hos den enkelte informant.

På andet niveau er der med udgangspunkt i van Manen set efter meningsenheder, der kan

udtrykkes i temaer, med det formål at få overblik over de forskellige dele af interviewet, da:

Theme gives control and order to our research and writing” (ibid:79). Der analyseres således

ved en tematisering tæt på informanternes egne ord (Hall, 1999), med udgangspunkt i

søgning efter hvad der viser sig, og hvad siges der om det at være patient. I denne fase er i alt

fundet op til 40 -  50 temaer i hvert interview, herunder eksistentielle, samfundsmæssige og

sygeplejefaglige aspekter relateret til at være i situationen som patient. Samtidig er der her

søgt efter metaforer, da disse implicit kan indeholde en væsentlig mening, der ifølge van

Manen kommer frem som et sprogligt billede, der kræver nøjere sproglig analyse, for at finde

den bagved liggende mening (van Manen, 1990:49). Her viste det sig, at især én af

informanterne i stort omfang anvendte metaforiske udtryk, der blev anvendt flere gange og i

nogle sammenhænge blev udviklet i løbet af interviewet.

I tredje niveau af analysefasen er der søgt efter essentielle temaer hos hver af de fire

informanter, med henblik på at indkredse de temaer, der set i forhold til denne undersøgelse

og spørgsmålet, viser sig at være særlig væsentlige. Betydningsbærende temaer udledes

således ved som Van Manen siger: ”Now we ask what each sentence or sentence cluster

seems to reveal about the nature of”  (ibid:95), som i denne undersøgelse angår det at være

patient. Analysen af de essentielle temaer er indkredset ud fra kriteriet at være centrale

meningsbærende eller ved at gå igen flere gange, ved samtidig at fremtræde i eksistentielle,

samfundsmæssige eller sygeplejefaglige sammenhænge. Temaerne er på denne måde udledt

af de unikke temaer fra andet niveau, ved her på tredje niveau at være indkredset til 10 – 15

centrale og universelle temaer forbundet med at være patient. Det viser sig eksempelvis at

være en essentiel oplevelse ”som patient at være underlagt et system”, idet flere udtalelser og

erfaringer knytter sig hertil.

Under fjerde niveau er de essentielle temaer fra de enkelte interviews sammenstillet til

forenende grundtemaer, ved en samtidig analyse af de fire interviews. Analysefasen bærer

derfor tydeligt præg  af at fænomenologisk metodologi ”is more a carefully cultivated
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thougtfullness than a technique” (ibid:131). Idet grundtemaerne indkredses dels ved en

omfattende skriveproces og dels ved flere faser af genovervejelse af de intuitive refleksioner.

Dette med henblik på at indkredse de helt essentielle temaer, der træder særlig tydeligt frem

og går igen hos samtlige informanter. Med afsæt i unikke patientoplevelser bliver det herved

muligt, at udlede substantielle helheder og sammenhænge, der har implikationer af fællestræk

ved det at være patient.

På femte analyseniveau inddrages egen forforståelse og anden teoretisk viden på baggrund

af de forenende grundtemaer, der således er fundamentet for den efterfølgende teoretiske og

abstrakte udlægning af at være patient i vor tid. Dette ved fortolkning at komme til en dybere,

nuanceret og frem for alt universel betydning af de unikke udsagn, der herved sættes i spil

med en anden forståelseshorisont med henblik på at komme frem til en ny og fælles

forståelse og nå den horisontsammensmeltning Gadamer taler om. Ikke med henblik på

generalisering, hvilket ifølge van Manen er i modstrid med fænomenologisk metode og siger

endda som den eneste generalisering: ”Never generalize!” (ibid:22). Formålet er derimod at

udlede nye aspekter af viden, der således kan bidrage til en fælles forståelse af at være patient

i vor tid.

3 Forforståelse af at være patient i vor tid

Det at være i situationen som patient skal ses og forstås i forhold til den aktuelle

samfundsmæssige og sygeplejefaglige kontekst, med afsæt i Gadamers udlægning af

forståelse som er knyttet til en situation og relaterer sig til den historiske kontekst. Endvidere

er det ifølge Gadamer og van Manen nødvendigt, at den forforståelse jeg medbringer er

ekspliciteret, dels for at være åben for patientens forståelse og dels for at være bevidst om

min selvforståelse. Min forforståelse tager derfor afsæt i den tidligere præsenterede baggrund

(afsnit 1.0), hvor det at være patient her er relateret til det aktuelle samfundsbillede, den

sygeplejehistoriske udvikling samt patienters egne beskrivelser. Der inddrages kilder af

forskellig art, for således at medtænke at fænomenologisk materiale dækker hele spektret

(van Manen, 1990), når det er hensigten at tage udgangspunkt i patientens livsverden.

Min forforståelse fremlægges her dels som mine personlige erfaringer og dels som den

fagligt teoretiske forforståelse, der herved skal ses som de fordomme jeg medbringer som

udgangspunkt. I afsnit 3.1 vil egne erfaringer fremlægges ud fra faglige og personlige
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erfaringer relateret til det at være patient. Dernæst vil jeg i afsnit 3.2 se det at være patient i

aktuelt samfundsmæssigt perspektiv ud fra forskellige kilder med henblik på at afdække

patientens muligheder, vilkår og aktuelle rettigheder i det nuværende samfund. Herefter vil

jeg i afsnit 3.3 teoretisk tage afsæt i det at være menneske i det nuværende samfund, ud fra

den antagelse at patienters holdninger, adfærd og praktiske handlinger er påvirket og præget

af generelle samfundsmæssige og mellemmenneskelige vilkår. Som den samfundsteoretiske

ramme vil jeg her inddrage den engelske sociolog Anthony Giddens ved en analyse af hans

fremstilling af det moderne samfund og konsekvenser for menneskelige forhold. Med den

begrundelse at Giddens netop sætter den moderne samfundsudvikling i perspektiv til de

udfordringer og muligheder men også begrænsninger og ulemper, der er forbundet med

modernitetens foranderlighed.

Endelig vil jeg i afsnit 3.4 præsentere det sygeplejefaglige perspektiv jeg anlægger i denne

afhandling, ved at inddrage synspunkter fra den sygeplejeteori der fremstilles af den danske

sygeplejeforsker Merry Scheel. Netop fordi hun fremstiller sygepleje med afsæt i dels en

samfundsmæssig kontekst og dels ud fra et overordnet syn på sygepleje som værende en

interaktionel praksis mellem sygeplejerske og patient. Herved belyses det at være patient i

forhold til konkrete situationer og relationer med sygeplejersken også i et aktuelt perspektiv,

da Scheels tanker flere steder er implementeret som referenceramme for sygeplejepraksis

(Uddannelsesnyt, 2002). Endelig indgår Scheel teori som én af de centrale i

sygeplejerskeuddannelsen, ligesom hendes opfattelse af hvad sygepleje er, viser sig af den

nye Bekendtgørelse om Sygeplejerskeuddannelsen (Undervisningsministeriet, 2001).

3.1 Egne erfaringer relateret til det at være patient.

De personlige og relevante erfaringer er primært knyttet til faglige samt erhvervsmæssige

sammenhænge, hvor jeg som ufaglært sygehjælper, sygeplejerske og sygeplejelærer har

oplevet patienter gennem snart 20 år. Det har givet mig indtryk af patienter og klienter fra

forskellige perspektiver, ved samtidig at påvirke min holdning og indstilling relateret til de

specifikke felter. Min forforståelse tager afsæt i erfaringer med omsorg, pleje og

undervisning af patienter i ældresektoren, psykiatrien samt primær og sekundær

sundhedsstjeneste. Mine erfaringer er på denne måde knyttet til forskellige kontekster, der

bidrager med nuancer til det at være patient, set i forhold til eksistentielle oplevelser,
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patientens situation i samfundet samt interaktion med sygeplejersken. Mine 7 år som

sygeplejelærer har givet mulighed for at reflektere over patientens situation set i lyset af

teoretiske værdier og perspektiver.

Privat har jeg ikke gjort mig de store erfaringer, har aldrig selv været patient, kun indlagt få

dage i forbindelse med mine 2 børns fødsler. Som pårørende har jeg været involveret i få og

kortvarige forløb, hvorfor mine private erfaringer ikke kan tilskrives den helt store betydning.

3.2 At være patient i det nuværende samfund – set i forhold til patientens aktuelle

situation, muligheder og rettigheder

Begrebet patient er ifølge fremmedordbogen udledt af det latinske ord patiens, der betyder

udholdende, tålmodig, hårdfør og lidende (Gyldendal, 1984), idet patient defineres som en

syg person, der er under lægebehandling. Patientbegrebet kan historisk føres tilbage til

omkring 1800-tallet, hvor det at være patient med en syg krop og sygelige forandringer

opstår som erstatning for den syge i forbindelse med klinikkens fødsel (Porter, 2001). Andre

historiske kilder viser, at patient som begreb er opstået i forbindelse med sygdom, der

påvirker arbejdsevnen og bliver et samfundsmæssigt problem og anliggende (Timm, 1997).

Flere forhold peger således på, at det at være patient er opstået som fænomen i  forbindelse

med en samfundsmæssig og medicinsk historisk udvikling, hvor den syge bliver patient, når

dette involverer lægelig behandling, indlæggelse på hospital eller har samfundsmæssige

konsekvenser. I denne forbindelse er det interessant, at Nightingale netop omtaler patienten

og den syge i flæng (Nightingale, 1995), hvilket kunne tyde på at denne periode

repræsenterer en overgangsfase.

Brugerbegrebet udvikles og er i fokus som det centrale begreb for patient, klient og forbruger

i det offentlige system i 90’erne, hvilket belyses og sættes til diskussion i undersøgelsen

”Patienten i centrum” foretaget i samarbejde med DSI – Institut for Sundhedsvæsen (Timm,

1997). Her diskuteres den samfundsmæssige udvikling af  patientbegrebet til bruger og

forbruger, som hævdes at være retorik og en social konstruktion i politisk og strategisk

øjemed.

Tilsvarende fremstilles den historiske udvikling i patientbegrebet set i sygeplejeperspektiv på

baggrund af analyser af sygeplejeteorier samt sygeplejefaglige artikler (Stordalen, 1998).

Hvor det udledes, at synet på patienten og sygeplejerskens holdning til samarbejde med
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patienten er under indflydelse af anvendelsen af henholdsvis klient, bruger eller patient.

Begrundet i begrebernes  forskellig betydning, der således tillægges forskellige værdier, hvor

også den aktuelle kontekst og  historiske periode er med til at påvirke sygeplejens holdninger.

Det viser sig heraf, at begrebet patient, klient, bruger og forbruger opstår og anvendes i

perioder og sammenhænge, hvor det aktuelle tidspunkt er præget af generelle holdninger og

værdier, der kan tilskrives en udvikling i det at være patient. Tilsvarende er det ifølge Timm

og Stordalen nødvendigt at være bevidst om ordenes egentlige betydning, eftersom dette får

indflydelse på holdninger og ikke mindst handlinger i samspil med patienten.

Patienter har gennem en længere årrække organiseret sig i patientforeninger med stigende

tendens siden 80’erne (Hede, 1999). Oprindeligt etableredes disse foreninger med henblik på

generel oplysning og information samt udvikling af fællesskab og kontakt patienter imellem.

Der har de sidste 10 – 15 år vist sig en udvikling, hvor aktiviteterne er udvidet til individuel

vejledning, organisering af fælles arrangementer samt påvirkning og orientering mod det

politiske system (ibid).

Hvilket måske til dels kan forklare det øgede fokus politikerne og sundhedsvæsenet i løbet af

90’erne har haft på patientrettigheder generelt, hvor især patienters muligheder og vilkår ved

klageadgang har været centrale områder i betænkninger, publikationer samt lovgivning

(Sundhedsministeriet, 1997, 1998 og 1999). Endvidere har der siden 1997 været politisk

enighed om etablering af patientvejledning i samtlige amter (Sundhedsministeriet, 1997). Der

viser sig at være udbredt interesse og behov herfor, idet henvendelser fra patienter i

eksempelvis Roskilde Amt har været stigende (Roskilde Amt, Sundhedsforvaltningen, 2001).

Af årsrapporten fremgår det, at såvel patienter som pårørende i tiltagende grad går i dialog

omkring egen situation.

Indførelse af ”Lov om patienters retsstilling” fra 1998 har det overordnede formål at sikre ”at

patienters værdighed, integritet og selvbestemmelse respekteres”  (Sundhedsministeriet,

1998 § 1), samtidig med at loven skal medvirke til sikre tillid og fortrolighed mellem patient

og sundhedspersonale. Hvilket for patienten er ensbetydende med juridisk at være respekteret

og beskyttet i forhold til personlige rettigheder. Af lovens øvrige kapitler fremgår det mere

præcist, at patientens selvbestemmelse omhandler informeret samtykke, aktindsigt samt krav

på tavshedspligt vedrørende helbredsoplysninger (Kapitel 2, 4 og 5). Angående information

har patienten ret til at få men kan også frabede sig information om sin helbredstilstand, og det
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fremgår at denne må gives løbende, på forståelig og hensynsfuld måde samt ”være tilpasset

modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.m.”

(§7). Heraf udledes, at patienter har krav på at få den sande besked om egen situation vel at

mærke når og hvis patienten ønsker det. Samtidig må information formidles på en forståelig

måde ud fra individuelle forudsætninger.

Retten til aktindsigt omfatter dels patienters tilsagn og tilladelse til behandling og

dokumentation af helbredsoplysninger i egen patientjournal, herunder hvilke oplysninger og

formålet med anvendelsen (§20). Det vil sige, at patienter skal være orienteret om indholdet i

egen journal med begrundelse for hvilke oplysninger og med hvilket formål de inddrages.

Retten til aktindsigt, giver patienten adgang til at følge eget forløb for såvel behandling og

pleje med opfølgning af, hvad der er dokumenteret, hvorfor og hvordan. Det giver samtidig

patienten mulighed for at forholde sig aktivt til egen situation og grundlag for deltagelse.

3.3 At være menneske i det nuværende samfund – set i perspektiv til Anthony

Giddens analyse af det moderne og posttraditionelle samfund

Anthony Giddens overordnede projekt er at udvikle en sociologisk teori, der både

beskæftiger sig med foranderlighedens betydning og indflydelse på individplanet, herunder

hverdagsliv, personlige relationer og identitet. Ved samtidig at se dette i forhold til

forandringsprocesser inden for samfundets strukturelle områder, der primært angår de

overordnede institutioner, systemer og organisationer (Kaspersen, 2001). I Giddens

begrebsunivers betegnet som henholdsvis intensionelle samt ekstensionelle forandringer, der

udfolder sig i et dialektisk samspil af gensidig påvirkning kaldet: ”individers og institutioners

dobbeltbinding: ”Vi skaber samfundet og skabes samtidig selv af det” (Giddens, 1995:21).

Formålet er derfor at forstå og forklare menneskelig handling ud fra en analyse af samtiden

set i relation til den historiske kontekst.

Fremstillingen af vilkårene i det moderne samfund og individets betingelser i denne kontekst

foretages ved en analyse og diskussion af eksisterende samfundsforhold. Med det formål at

give en  beskrivelse af modernitetens karakter, herunder samfundsmæssige konsekvenser og

implikationer relateret til såvel ekstensionelle som intensionelle forandringer (Giddens, 1994

og Giddens, 1996).
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Modernitet indkredses ved at referere til de sociale livs- og organisationsformer, der er vokset

frem i Europa fra omkring det 17. århundrede og fremefter. Hvor samfundsmæssige forhold

og livsformer er præget af voldsomme forandringer både med hensyn til omfang, hastighed

og konsekvenser (Giddens, 1994). Der argumenteres for at denne ekstreme udvikling og

samfundsmæssige foranderlighed hænger sammen med især tre overordnede forhold:

”Modernitetens dynamik udspringer af adskillelsen af tid og rum og deres rekombination,

endvidere af udlejringen1 af sociale systemer samt endelig af den refleksive strukturering og

restrukturering af sociale relationer i lyset af fortsatte vidensinput, der påvirker individers og

gruppers handlinger.” (Ibid:22) Forstået som den betydning og de muligheder det har

medført for menneskelige handlinger men også mere overordnede samfundsmæssige forhold,

at være uafhængig af tid og sted. Hvor den teknologiske udvikling har resulteret i helt andre

muligheder for information og kommunikation, ved i stigende grad at fremme relationen

mellem mennesker, der ikke kræver ”situationer med ansigt-til-ansigt-interaktion” (Ibid:24).

Med hensyn til udlejringen af sociale systemer defineres disse som abstrakte systemer, idet

Giddens skelner mellem to overordnede typer, der hver især har stor indflydelse på moderne

sociale institutioner. Det ene er skabelsen af symbolske tegn, der eksempelvis kan være

penge, og det andet er skabelsen af ekspertsystemer, der refererer til systemer af teknisk art

eller faglig ekspertise, som organiserer størstedelen af de materielle og sociale omgivelser i

samfundet. Udlejringsmekanismer har konsekvenser for individet eftersom menneskelig

livsudfoldelse og handling er stærkt involveret i disse ekspertsystemer. Hvilket yderligere

forstærkes ved adskillelsen af tid og rum, idet ekspertsystemerne fungerer til enhver tid og på

lang afstand uafhængig af det personlige møde.

I sammenhæng med denne afhængighed af ekspertsystemer peger Giddens på tillid som en

helt substantiel faktor for mennesket i det moderne samfund og definerer med afsæt i

Luhmann tillid som ”tiltro til pålideligheden hos en person eller et system, hvor tiltroen

udtrykker en tro på en andens redelighed eller kærlighed eller på korrektheden af abstrakte

principper (teknisk viden)” (Ibid:37). Individets tillid til disse ekspertsystemer bliver derfor

afgørende dels for den videre udvikling af ekspertsystemerne, dels for den vedvarende

                                                
1 Udlejring er et begreb udviklet analogt til Giddens udtryk for disembedded, og skal beskrive den proces, hvor
sociale relationer ”løftes ud” af lokale og bundne sammenhænge og i stedet rekonstrueres på tværs af tid og
rum, som for eksempel fødevareproduktion.
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vidensudvikling samt den tiltagende globalisering i det posttraditionelle samfund2. Tilliden

bliver samtidig et menneskeligt grundvilkår i moderniteten, hvor individet i langt højere grad

må leve med flere risici, er afhængig af tiltroen til ekspertsystemerne og samtidig må leve

med en større eksistentiel usikkerhed end tidligere. Hvilket ifølge Giddens er forbundet med

færre faste holdepunkter i form af overførte værdier og normer, idet: ”tradition bidrager til

den ontologiske sikkerhed i den udstrækning, at den opretholder tilliden til kontinuiteten

mellem fortid, nutid og fremtid og forbinder en sådan tillid med rutinemæssige sociale

praksiser.” (Ibid:93). Individet må som følge heraf have større tillid til egen og andres viden

og beslutninger, idet modernitetens dynamik og vedvarende foranderlighed bidrager til langt

flere muligheder ved samtidig at mangle et fælles værdigrundlag for adfærd og handlinger.

Modernitetens dynamik er således betinget af interaktionen mellem samfundets intensionelle

og ekstensionelle forhold, hvor tilliden spiller en central rolle. Her taler Giddens om

adgangsporte, forstået som områder hvor der skabes forbindelse mellem lægpersoner og

system-repræsentanter ved personlige relationer i ansigt-til-ansigt forhold. Disse

adgangsporte er ifølge Giddens de abstrakte systemers sårbare områder, hvor personlig

fremtræden, holdning og adfærd hos de professionelle eksperter bliver afgørende for

meningmands oplevelse og erfaring med kontakt til systemet. Af samme grund vil

individerne her være særligt bevidste om at udvise troværdighed, da ”Adgangsportene er

forbindelsesled mellem personlig tillid og system-tillid.” (Ibid:101) Hvilket stiller krav til

såvel faglig som personlig kompetence og troværdighed.

Refleksivitet er et grundlæggende træk ved menneskelig handling, som ifølge Giddens

ændrer karakter under moderniteten, idet ”sociale praksiser konstant undersøges og

omformes i lyset af indstrømmende information om de samme praksiser, og at deres karakter

således ændres grundlæggende.” (Ibid:39) Hvilket vil sige, at den øgede refleksivitet dels er

forbundet med større mulighed for udveksling af viden og informationer mellem mennesker,

og får således hurtigere og mere direkte indflydelse på individets vidensfelt og

handlegrundlag. Den øgede refleksivitet skal også ses i relation til den ekspanderende

                                                
2 Gidddens anvender begrebet posttraditionelle som udtryk for den aktuelle samfundsmæssige fase og form vi
for tiden befinder os i, som understregning af en særlig udvikling i relation til traditioner. Begrebet anvendes i
flæng med sen-modernitet og høj-modernitet, som især indgik i Giddens tidligere fremstillinger. Dette for
bevidst at tage afstand til begrebet postmoderne og den generelle udlægning, hvor samfundet opfattes som
fragmenteret, hvilket Giddens ikke kan tilslutte sig. Tværtimod er det hans synspunkt, at samfundsudviklingen
er præget af en dobbelthed mellem opløsning og gendannelse (Kaspersen, 2001:207)
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vidensudvikling, med deraf følgende foranderlighed og manglende tro på sand og sikker

viden. Dette hævdes af Giddens at have konsekvenser for såvel individ som systemet, idet

viden om alle livets forhold bidrager til en vedvarende foranderlig og ustabil verden.

Individet omtales af Giddens som agent i samfundet, hvis handlinger er styret af kyndighed

relateret til henholdsvis praktiske eller diskursive bevidsthedsformer, idet praktisk kyndighed

ofte foregår på et ikke bevidst plan i modsætning til den diskursive, som kan begrundes

verbalt. Endelig kan agenter handle på baggrund af ubevidste motiver, som er knyttet til

kognitive og især emotionelle reaktioner. I sammenhæng hermed fremhæves det at: ”Praktisk

bevidsthed er det kognitive og emotive forankringspunkt for de følelser af ontologisk

sikkerhed, som er karakteristiske for store dele af menneskelig aktivitet i alle kulturer.”

(Ibid:50). Menneskelig adfærd og handling foregår således ved agenters individuelle

udfoldelse i samspil med andre mennesker, hvor især den praktiske kyndighed har betydning

for individets følelse af ontologisk sikkerhed. Med afsæt i Søren Kirkegaard3 fremstilles

eksistentielle spørgsmål som grundlæggende parametre og substantielle for menneskets

udvikling af selvidentitet i det moderne samfund (Ibid:71). Dette skal ses i sammenhæng med

modernitetens konsekvenser for individet, herunder vilkårene for udvikling af personlig

identitet, som er betinget af en kontinuerlig refleksiv bevidsthed og defineres ved:

”Selvidentitet er med andre ord ikke noget, der bare er givet som et resultat af kontinuiteten i

individets handlingssystem, men derimod noget, der rutinemæssigt må skabes og opretholdes

i individets refleksive aktivitet – den er selvet som det refleksivt forstås af personen på

baggrund af vedkommendes biografi.” (Ibid:58) Forstået som et refleksivt projekt, hvor

individet må have evnen til ”at holde en særlig fortælling i gang” (Ibid:70). Selvidentitet er

således betinget af evne til refleksion på det diskursive bevidsthedsplan, og betyder at

menneskelig livsudfoldelse i sen-moderniteten konstant stiller krav til overvejelser og

begrundelser for personlige handlinger.

I sammenhæng hermed peger Giddens på det personlige valg, som én af modernitetens

centrale udfordringer til individet. Eftersom foranderlighed og refleksivitet medfører en

mangfoldighed af valgmuligheder, må den enkelte i højere grad selv vælge og skabe sig en

personlig livsstil. Ydermere må disse valg foretages på et stadig mere variabelt grundlag, som

følge af den udtalte mangel på faste traditioner, normer og værdier. Hvilket har konsekvenser
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for såvel individ som samfundet i det hele taget: ”Jo mere et post-traditionelt miljø individet

bevæger sig i, desto mere vil livsstilen vedrøre selve selvidentitetens kerne, dens skabelse og

dens genskabelse.” (Ibid:101). Det er således medtænkt, at dialektikken mellem livsstil og

selvidentitet er forbundet med lokal kultur og miljø ved samtidig at være påvirket af

udefrakommende globale impulser.

Det at leve i det høj-moderne samfund bliver af Giddens fremstillet som en bevægelse og

balancegang mellem muligheder og risici, idet individet må leve i en konstant vekselvirkning

og dialektik mellem ontologisk sikkerhed og eksistentiel angst. Dette får særlig betydning i

situationer, som har karakter af skæbnesvangre øjeblikke4, da individet her ifølge Giddens

står ved en korsvej over for høj-konsekvens-risici. Omvendt ”giver de skæbnesvangre

øjeblikke dog også mulighed for rekvalificering og magtstyrkelse” ved at repræsentere

overgange ”som har store implikationer ikke alene for betingelserne for individets fremtidige

adfærd, men også for selv-identiteten.” (Ibid:169). Hvilket er begrundet i individets øgede

mulighed for at dygtiggøre sig og gentilegne nye handlekompetencer som følge af

modernitetens refleksivitet og foranderlighed. Samtidig med individets direkte og indirekte

samspil med samfundets ekspertsystemer, bliver det således muligt for individet at foretage

valg og herved definere en personlig livsstil.  Ifølge Giddens udgør det refleksive møde

mellem individ og ekspertsystem ét af modernitetens dilemmaer (Ibid:170). Eftersom

ekspertsystemerne tilbyder råd og vejledning, men ikke repræsenterer nogen autoritet med

den eneste sande viden, hvilket bidrager til større tvivl og ansvar, når der er en

mangfoldighed af individuelle valgmuligheder.

Erfaringens afsondring er et andet dilemma Giddens peger på i relation til forholdet mellem

individ og ekspertsystemer, idet flere af menneskets erfaringer i forbindelse med blandt andet

sygdom og død i stigende grad er blevet isoleret i særligt indrettede institutioner. Det

fremstilles som en utilsigtet konsekvens af moderne institutioners udvikling, at flere af

menneskelivets erfaringer  således bliver placeret uafhængigt af det normale hverdagsliv.

Problemet for Giddens: ”består i en fortrængning af en række af den menneskelige

                                                                                                                                                       
3 Søren Aabye Kirkegaard (1813-1855) er dansk filosof og teolog som især er kendt for sin eksistentielle
fremstilling (Politikens Forlag, 1983).
4 Skæbnesvangre øjeblikke bliver af Giddens defineret som de situationer, hvor det kræves af individet, at
vedkommende tager beslutninger, som er særligt væsentlige for vedkommendes forventninger eller mere
generelt for vedkommendes fremtidige liv. Det skal også forstås som situationer, hvor individet må træffe
afgørende beslutninger og specifikke valg, som har en irreversibel karakter. (Ibid:135 og 137)
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tilværelses basale moralske og eksistentielle komponenter, som så at sige er blevet sat ud på

sidelinjen.” (Ibid:196). Forstået således at situationer i forbindelse med livets skæbnesvangre

øjeblikke foregår i en anden kontekst og er således isoleret fra menneskets normale

livsverden, hvilket får betydning for selvidentiteten. Erfaringens afsondring bidrager således

til fragmentering samt isolering af visse livsfaser, hvilket ifølge Giddens igen kan opleves

dialektisk ved dels at skabe eksistentielle problemer for individet, men kan samtidig bidrage

til muligheder for gentilegnelse: ”Den afsondrede erfarings grænser er brudflader fyldt med

spændinger og svært håndterbare kræfter”  (Ibid:197). Det vil sige, at modernitetens

afsondring af personlige livserfaringer kan gøre det mere problematisk for individet at

håndtere disse eksistentielle udfordringer. De foregår i flere uafhængige kontekster, der ikke

er forbundet med individets øvrige livsverden og sociale tilhørsforhold. Heraf udledes, at den

enkelte i højere grad selv bliver konfronteret med eksistentielle spørgsmål, der ikke foregår i

sociale sammenhæng inden for hverdagslivets kontekst. I tråd med Giddens opfattelse af

modernitetens dilemmaer, hvor den øgede foranderlighed og refleksivitet resulterer i en

konstant fordring til selvidentiteten.

3.4 At være patient i interaktion med sygeplejersken – set i perspektiv til Merry

Scheels syn på sygepleje som en interaktionel praksis

Merry Scheel præsenterer sin teori om den interaktionelle sygeplejepraksis, som en tredje

tilgang befindende sig i en position mellem den videnskabsbaserede fundamentalistiske

sygepleje og den relativistiske situationsbestemte sygepleje. Ved samtidig at argumentere for

den interaktionelle sygeplejes placering i spændingsfeltet mellem natur-, human- og

samfundsvidenskab, med afsæt i analyser af de videnskabsteoretiske, filosofiske og etiske

teorier og strømninger, der generelt har præget udviklingen i det videnskabelige felt (Scheel,

1993 og Scheel 1997). Heraf udledes, at det teoretiske vidensgrundlag for den interaktionelle

sygeplejepraksis må have implikationer af såvel eksakt og forklarende viden, fortolkende og

forståelsesorienteret viden samt det samfundsmæssige og foranderlige vidensaspekt. Dette for

at udfolde sygeplejen som en videnskab om mennesket således at: ”sygeplejevidenskaben

kan være med til at uddybe, nuancere og forøge videnskabernes eksisterende viden om

menneske og samfund” (Scheel, 1997:139). Det vil sige, at sygepleje som videnskab
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omhandler det at være menneske og patient i et sygeplejefagligt felt knyttet til samfundet som

kontekst.

Opfattelsen af sygeplejefagets placering og udvikling med forankring til det aktuelle samfund

er helt central i Scheels teori, og udlægges som forholdet mellem Fag og Sag. Hvor Fag angår

sygeplejefagets interne og egenlogiske opfattelse af sygeplejens genstandsområde,

repræsenterer Sag den samfundsmæssige forestilling om, hvad sygepleje er og bør indeholde.

Her fremføres at: ”Dialektikken mellem egenlogik og samfundslogik er således en nødvendig

forudsætning for sygeplejefaglig identitet” (ibid:107). Begrundet med at sygepleje må

indeholde og formidles via værdier, teorier og metoder, der dels imødekommer samfundets

behov og krav til kvalifikationer og kompetencer i sygeplejefeltet, ved samtidig at harmonere

med den sygeplejefaglige selvforståelse. Der må være balance mellem Fag og Sag, for at

sygeplejen udvikler sig i hensigtsmæssig retning.

Interaktion, kommunikation og handling er helt centrale og grundlæggende begreber i

Scheels tænkning, hvilket viser sig ved at disse begreber er involveret i stort set alle aspekter,

der tilsammen indgår i den teoretiske konstruktion af den interaktionelle sygeplejepraksis.

Med baggrund i Habermas5 og Kuhns6 begrebsunivers og teoretiske udlægninger skal den

interaktionelle sygepleje overordnet ses som et paradigme udviklet på grundlag af

kommunkations- og handlingsteoretiske værdier, teorier og metoder. Dette stiller i praksis

krav til forskellige former for kommunikation samt handlingskompetencer, hvilket er

indkredset i følgende fremstilling:

”Den kognitivt-instrumentelle, den æstetisk-ekspressive og den moralsk-praktiske

kommunikations- og handlingstype kan kun bringes til udfoldelse i et frit samspil med

hinanden. Adskilles de mistes det fritgørende potentiale.

Samtalen i sygeplejepraksis er således en nuancering mellem den sprogløse
kommunikation, dialogen og diskursen. En nuancering der er afhængig af det aktuelle

problem, situationens art eller hele den kontekst, det drejer sig om.” (Scheel,

1997:139)

Handletyperne skal forstås som tre varierede måder at tænke, kommunikere, reagere og

handle på. Kognitiv-instrumentel er baseret på intellektuel refleksion og teoribegrundet

konkret handling, hvor æstetisk-ekspressiv handling indebærer alle nuancer i

                                                
5 Jürgen Habermas er tysk sociolog, og er Scheels primære referenceramme for teorien om den Interaktionelle
sygeplejepraksis. Således at Scheels centrale begreber omkring kommunikation, handletyper samt system og
livsverden tager afsæt i Habermas teori fra bogen ”Theorie des kommunikativen Handeln” fra 1983.
6 Thomas Kuhn er amerikansk idehistoriker og filosof, og er særlig kendt for sin bog om ”Videnskabens
revolutioner” fra 1973, hvor den videnskabelige udvikling fremstilles som udvikling og ændring af paradigmer.
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kommunikationsspektret, individuel adfærd samt det personlige udtryk. Endelig er moralsk-

praktisk handling forbundet med etiske overvejelser og begrundelser i forbindelse med

konkrete situationer. Scheel pointerer handletypernes dialektiske forhold og samspil som

nødvendig forudsætning for et fritgørende potentiale, forstået som selvstændige

handlekompetencer inden for det sygeplejefaglige felt. Hvor også kommunikation må

beherskes på forskellige niveauer. Det er Scheels opfattelse, at dialogen vil være den

hyppigst anvendte samtaleform med patienter, der ofte ikke vil være i stand til at argumentere

på samme vilkår som sygeplejersken ved en diskursiv samtale (ibid:119). Hvilket skal ses i

relation til den udlægning af diskurs, der tager afsæt i Habermas gyldighedskriterier, hvor

diskursen er en samtale baseret på gensidig udveksling af fornuftige og almengyldige

argumenter med henblik på indbyrdes forståelse. Heraf følger fire gyldighedskrav om

forståelighed, sandhed, ærlighed og normativ rigtighed (ibid:91-97). Det vil sige, at diskursen

stiller krav til saglige og rationelle begrundelser, hvor argumentationen foregår på grundlag

af omfattende indsigt og kendskab til den sag eller det emne, der er til drøftelse. Hvilket i

flere tilfælde vil betyde, at sygeplejersken i kraft af sin faglige viden og kompetencer i

kommunikation vil være i en stærkere position end patienten.

Den interaktionelle sygeplejepraksis fremstilles som et åbent og foranderligt paradigme

bestående af dels det universalistiske niveau, hvor der føres overordnede diskussioner og

prioritering i sundhedsvæsenet generelt. Dels det konkrete situationsorienterede

praksisniveau, hvor der udføres professionel pleje og omsorg for patienten. Det forventes og

forudsættes at de to former for sygeplejepraksis er: ” intimt sammenvævede, og det er

nødvendigt at sygeplejen behersker begge niveauer og samspillet imellem dem – Der er som

fremhævet en gensidig påvirkning” (ibid:207). Heraf udledes at sygepleje som fag må bestå

af dels et begrebs- og teoriudviklende niveau, hvor akademisk kompetence og faglig

refleksion er nødvendig som forudsætning for argumentation og deltagelse i den tværfaglige

sundhedsvidenskabelige diskurs. Udover at danne grundlag for sygeplejeforskning og

videnskabelig virksomhed. Det andet niveau repræsenterer sygeplejens konkrete praksisplan,

bestående af klinisk sygeplejepraksis, ledelse og det undervisende område, der på hvert sit

felt er relateret til konkrete patientsituationer. Herved medtænkes at sygeplejesituationer

indeholder dels unikke og generelle aspekter, der danner grundlag for sygeplejens tænkning

på de to niveauer.
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Med afsæt i Habermas fremstilles den interaktionelle sygepleje ved at foregå i

systemverdenen med inddragelse af værdier fra livsverdenen (ibid). Hermed  menes, at

sygepleje udspiller sig i et organisatorisk sundhedssystem byggende på politisk og

administrativt bestemte regler, procedurer og økonomiske rammeaftaler. I denne kontekst af

systemiske vilkår er det en fordring til sygeplejersken i interaktionen med patienten, at være

opmærksom på aspekter og forhold der er knyttet til livsverdenens værdier. Dette ved at

forholde sig til patientens aktuelle problemer set i forhold til den samlede livssituation.

Scheels syn på patienten tager udgangspunkt i et overordnet menneskesyn hvor: ”Mennesket

er involveret i verden og er hele tiden undervejs i sit med- og modspil med andre mennesker i

en verden, der er under stadig forandring” (Ibid:80). Hermed menes, at mennesker lever og

bliver til som mennesker i kraft af relationelle og konkrete tilhørsforhold til andre i et

samfund, hvor foranderlighed konstant påvirker de aktuelle vilkår og livsbetingelser.

Med udgangspunkt i Taylors personbegreb skal mennesket opfattes som en person med en

baggrund af fælles menneskelig historie samt egen livshistorie, der er med til at forme den

enkeltes personlighed. En proces der samtidig er betinget af menneskets evne til

selvfortolkning, omverdensfortolkning samt sproglige udfoldelsesmuligheder (ibid). Det vil

sige, at patient og sygeplejerske dels har en fælles historisk og måske også kulturel baggrund,

men samtidig er præget af personlige oplevelser og erfaringer fra et helt individuelt

livsforløb. Disse forhold skal medtænkes i sygeplejepraksis, hvor patienten altid befinder sig

i en situation, der har en helt bestemt betydning eller mening for den enkelte, idet enhver

situation også er påvirket af holdninger og stemninger. Sygeplejersker må være derfor være

bevidste om: ”at de griber ind i patientens situation, liv og livsform, og at de indgår som

vilkår i patientens nuværende situation” (ibid:209). Hvilket betyder, at patientsituationer må

tolkes og vurderes på baggrund af individuelle reaktioner, der kan tilskrives patientens

aktuelle forhold men også er påvirket af tidligere oplevelser.

Dette har også betydning og skal medtænkes i forbindelse med konkrete vurderinger og

beslutninger ud fra et sygeplejefagligt skøn, der af Scheel udlægges som:

”Skønnet er for det første begrundet i sygeplejerskens viden, indsigt og forståelse i forhold
til den konkrete situations krav om at handle på en etisk måde. For det andet er det

begrundet i den moralsk-praktiske fornuft, og sygeplejersken er klar over, at der i

skønnet ligger et implicit krav om dialog eller diskurs med de implicerede

samarbejdspartnere”(Scheel, 1997:185-186)
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Herved forstås, at der indgår såvel et personligt som et fagligt aspekt i det sygeplejefaglige

skøn, der dog til enhver tid må være begrundet ved etiske overvejelser samt faglig

vidensbasering. Skønnet indebærer en personlig beslutning, da enhver praksissituation er

unik med fordring til handling, der imidlertid ikke må være præget af tilfældig subjektiv

vurdering. Kravet er derfor, at der forinden eller efterfølgende foregår drøftelser ved dialog

eller diskurs i det tværfaglige kollektiv, således at den faglige argumentation danner grundlag

for den sygeplejefaglige kvalitet. Heraf følger, at det sygeplejefaglige skøn til enhver tid  må

være fagligt og etisk begrundet, kunne dokumenteres og stilles til faglig diskussion.

Interaktionen mellem patient og sygeplejerske forgår med afsæt i Pahuus filosofiske

udlægning ud fra to grundlæggende forholdsmåder, der har implikationer af såvel rationelle

som emotionelle overvejelser. Dels ved en aktivt indgribende og målrettet forholden sig eller

ved en modtagende forholdsmåde (ibid:212-213). Forstået således, at sygeplejersken i sin

holdning og adfærd kan vælge at være den initiativtagende, problemløsende og aktivt

handlende. Eller indtage en mere tilbagetrukket og afventende holdning ved at vise nærvær

og være til stede for patienten, idet valget foretages på baggrund af det sygeplejefaglige skøn.

Scheels interaktionelle sygepleje er en normativ teori, der er udviklet på grundlag af

metateoretiske og etiske værdier, med den hensigt at tage udgangspunkt i det moralske ansvar

for patienten i sygeplejepraksis. Forholdet mellem teori og praksis må ifølge Scheel være

dialektisk, hvilket viser sig af den samlede fremstilling, hvor teoretiske analyser på det

universelle niveau relateres til efterfølgende beskrivelser af sygepleje i konkrete situationer

på det praktiske niveau.

At sygepleje udfolder sig i spændingsfeltet mellem teori og praksis må hele tiden medtænkes

og være grundlag for sygeplejens genstandsområde, og udtrykkes ved at: ”Den

interaktionelle sygeplejepraksis er en moralsk praksis, hvor der er integration af

kendsgerninger og værdier, fornuft og følelse, teori og praksis” (ibid:139). Det betyder, at

sygeplejersken i konkrete situationer med patienten må inddrage såvel generelle faglige og

kognitive overvejelser ved samtidig at medtænke det unikt personlige og individuelle i

sammenhængen.
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3.5 Sammenfatning af den teoretiske forforståelse af at være patient

Patienten i det nuværende samfund er påvirket af de aktuelle sen-moderne strømninger, hvor

stor foranderlighed, refleksivitet og konsekvenser af udlejring vil have indflydelse på

patientens livssituation samt eksistentielle forhold. Den samfundsmæssige foranderlighed vil

bidrage til andre muligheder, men også andre vilkår og konsekvenser for patienten, som også

via formelle og juridiske rettigheder er sikret autonomi, større frihed og ret til

selvbestemmelse i det nuværende samfund. Sygeplejen er aktuelt baseret på kommunikation,

samarbejde og interaktion i et gensidigt forhold med patienten, der betragtes som person med

egen livshistorie og forståelse af sin situation.

At være patient i vor tid viser sig derfor at indeholde flere dimensioner af dels individuelle og

eksistentielle aspekter, som udfolder sig i samspil med det omgivende samfund og

sygeplejen. Forhold i disse kontekster, herunder ændring i værdier, holdninger og

eksisterende vilkår, vil  have indflydelse på patientens aktuelle situation, adfærd og

interaktion med sygeplejersken.

4 Empiri: Patienters oplevelse af at være patient i vor tid

I dette empiriske afsnit vil de fremanalyserede resultater fra interviewundersøgelsen

præsenteres efter indledende diskussion af forhold omkring interviewsituationen. Herved

medtænkes faktorer, der kan have indflydelse på interviewer og informantens forståelse samt

de fremkomne data.

Herefter præsenteres resultater fra første analyseniveau i form af en helhedstilnærmelse, idet

én helhedsbeskrivelse vedlægges i sin fulde længde som bilag 3, med henblik på

dokumentation og validering. Det andet analyseniveau vil ikke indgå i denne fremstilling,

ligesom tredje og fjerde niveau vil præsenteres ved at resumere de fremanalyserede

essentielle temaer, der viser sig ved denne proces. Dette for at give plads til de endelige

resultater af den samlede analyse og tolkning,  hvor de tolkede data fremstår som den levede

erfaring ved at være patient i vor tid og ikke længere skal ses som enkeltpersoners oplevelser.

For at tydeliggøre denne skelnen mellem unikke oplevelser og de heraf udledte generelle

erfaringer, vil der i fremstillingen være tale om informanter i relation til de unikke oplevelser

og omtalen af patient vil være udtryk for det tolkede og herved præsentere den generelle

oplevelse ved at være patient.
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Ved interviewcitater anvendes følgende notation: Citater står i anførelsestegn ” ”; pause i

informantens tale markeres ved …; kursiv skrift anvendes hvor informanten har betonet ord

og udtryk; mine præciserende bemærkninger og tilsagn markeres ved [ ] og forkortelser i

citater ved […]. Citaterne præsenteres ved sammenskrivning af de centrale essenser

informanterne giver udtryk for, hvorfor pauser, fyldord og gentagelser er udeladt, idet

informanternes ordvalg og sproglige fremstilling er bevaret. Dette af hensyn til

datamængden, læsevenligheden samt det faktum at citater anvendes med henblik på at vise

essensen af meningsenheder, hvorfor det er vigtigere at fokusere på det betydningsbærende i

citaterne (Sandelowski, 1994).

4.1 Diskussion af forhold omkring interviewsituation og –metode set i relation til

metodeovervejelser

Som det fremgår af formålet og viser sig ved interviewguidens semistrukturerede udformning

var det intentionen at få informanterne til at fortælle om deres oplevelser af at være i

situationen som patient. Dette indkredset ved eksistentielle forhold samt set i relation til den

aktuelle samfundsmæssige og sygeplejefaglige kontekst.

Hensigten med det indledende spørgsmål: ”Hvad er det at være patient?” var at tage

udgangspunkt i den umiddelbare oplevelse og forståelse hos informanterne, for at se hvordan

denne i løbet af interviewet ville udfolde sig. Herved tages afsæt i informantens forforståelse

der ifølge Gadamer er nødvendig at være bevidst om, ligesom det er afgørende at forståelsen

er knyttet til konkrete situationer i en samfundsmæssig og historisk kontekst. Dette viser sig

hos samtlige informanter ved at de enten selv tager afsæt i eller undervejs relaterer deres

oplevelser til helt konkrete situationer. Herved opnår de at vise deres egen forståelse i sin

eksplicitte form ved refleksionen, hvilket også kan ses som en måde at finde mening og

komme til en ny forståelse, der som Gadamer siger er betinget af en foregribelse af

fuldkommenheden. Samtidig bidrager det til, at jeg som interviewer med min forforståelse

har bedre mulighed for at følge informantens forståelseshorisont og derved  mødes i fælles

forståelse ved horisontsammensmeltning.

Informanternes fortællinger viser en vekslen mellem egne oplevelser i konkrete situationer

ved samtidig at relatere disse til generelle forhold for patienter. Dette kan igen ses som en

måde selv at få forståelse på, men kan også ses som eksemplarisk udfoldelse af den levede
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erfaring, der som Van Manen siger indeholder både unikke og generelle elementer. Samtidig

bliver oplevelser og erfaringer sat ind i en ny sammenhæng og forståelse, ved at de enten selv

eller jeg med spørgsmål bringer deres egne fordomme på spil.

Formidlingen ved samtalerne varierede noget, hvilket ifølge Fog og Hall kan være betinget af

relationelle forhold mellem informant og interviewer. Det kan også tilskrives min manglende

erfaring som interviewer, hvilket givetvis har påvirket min koncentration om at bevare fokus

og   overblik. Denne balance mellem interviewets dynamiske og tematiske dimension, kan

ifølge Kvale  påvirke forløbet og det datamateriale, man får indhentet. Det er imidlertid ikke

min oplevelse, at disse forskellige forløb har haft negativ indflydelse på udfaldet af

interviewmateriale. Jeg ser det  som en naturlig variation i sproglig formidling, der således

skal medtænkes ved analyseprocessen, hvor Van Manen siger at sproglig tydning er ligeså

essentiel som indholdsanalysen.

Der viser sig en forskel i informanternes måde at fortælle på, hvor især de yngre bruger

mange forskellige ord og udtryk, snakker meget og hurtigt. I fremtoning optræder de

velformulerede, engagerede og har helt tydeligt gjort sig mange tanker. Hvor de lidt ældre

informanter holder et mere stille og roligt tempo i tale og fortælling, holder flere pauser og

giver indtryk af større eftertænksomhed i forbindelse med deres fortælling og refleksion over

oplevelser ved at være patient. Disse variationer i sproglig formidling ses derfor dels som

individuelle måder at komme til forståelse på, hvor informanternes forforståelse påvirkes ved

som Gadamer siger at sætte egne fordomme på spil. Denne proces foregår således både

verbalt, ved tankemæssig refleksion samt i forbindelse med de uddybende spørgsmål jeg

stiller undervejs, og viser hermed at informanternes variation i sproglige udtryksformer er et

middel til at nå en dybere erkendelse.

Desuden er den sproglige fremstilling ifølge Van Manen substantiel. Hvilket betyder at

sproglige nuancer, udtryksformer, tone samt anvendelsen af metaforer ved patientens

fortælling skal medtænkes og indgå som betydningsbærende aspekter.

Ved interviewet er det hensigten at komme så tæt på informantens oplevelse af sin levede

erfaring ved at være patient. For at opnå dette er det ifølge Løgstrup og Van Manen

nødvendigt, at jeg som interviewer forholder mig sanseligt åben og er bevidst om den

fænomenologiske rettethed mod informantens oplevelse. Det er derfor afgørende, at være

lyttende, spørge uddybende og mest af alt at lade informanten være fri i sin fortælleform.

Omvendt er det mit ansvar at bevare det samlede overblik over interviewet, hvor formålet var
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at indkredse det at være patient set i tre perspektiver. I praksis var det en lidt vanskelig

balancekunst, som jeg forsøgte at håndtere ved at følge informanternes tankerække

eksempelvis fra eksistentielle aspekter over i mere samfundsrelaterede. Især den ene

informant havde dog brug for flere spørgsmål og min styring i forbindelse med interviewet.

Umiddelbart var det min oplevelse, at denne informant ikke var så fri i sin rolle, og at det

kunne have betydning for de fremkomne data. Ved efterfølgende transskribering samt

analyse viser det sig imidlertid, at dette interview i sin form er mere sammenhængende, ved

at informanten selv undervejs tilføjer andre og nye dimensioner til sin samlede

patientfortælling.

Sammenfattende kan informanternes variation i fortællestil og sproglige udtryksformer derfor

relateres til individuelle måder at nå til ny erkendelse og forståelse på. Idet forståelsen hos

den enkelte foregår ved vekselvirkning mellem del og helhed som en hermeneutiske

cirkelbevægelse. Dette forhold skulle derfor ikke have betydning for det samlede resultat af

interviewmateriale. Tværtimod kan det ses som en nuancering af informanternes levede

erfaringer, der ifølge Van Manen netop er kendetegnet ved at  indeholde både unikke og

fælles træk.

4.2 Helhedstilnærmelse

Som beskrevet i afsnit 2.2.4 er analyseprocessen indledt ved at foretage en

helhedstilnærmelse af  samtlige interviews, hvilket er foregået ved en sammenfattende

helhedsbeskrivelse af hvert enkelt interview. Metoden bidrog til at skabe overblik og give et

helhedsindtryk af samtlige fortællinger.

At være involveret i relationelle forhold og befinde sig i en følelsesmæssig tilstand viste sig at

være centralt tema i det ene interview. Hvor mødet med personale ved modtagelse og

samtaler har gjort særligt indtryk på hende. Indtrykket af sygeplejen er også  præget af

oplevelser, hvor kontakten og det at møde forståelse er væsentligt for hende. Oplever at være

følelsesmæssigt påvirket i mange situationer, hvilket også viser sig ved hyppig anvendelse af

udtrykket ”jeg følte” undervejs.

At være underlagt et system og leve et liv under andre betingelser var hovedtemaet i et andet

interview. Informanten havde flere erfaringer med fejl og misforståelser i systemet, hvilket

han helt tydeligt også eksplicit gav udtryk for at være påvirket af, for som han sagde, gav det
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en utryghed og også mistillid til systemet. Han oplevede det også som en stor omvæltning i

sit liv, at skulle tage så mange hensyn og leve sit liv under helt andre betingelser end

tidligere.

At være psykisk påvirket og hele tiden være under udvikling var gennemgående tema i dette

interview, hvor informantens oplevelser og erfaringer generelt involverer psykiske aspekter.

Hun føler sig psykisk sårbar i mange situationer, hvilket præger adfærd, handlinger samt

forholdet til personalet. Samtidig ser hun disse reaktioner som led i den personlige udvikling,

idet hun hele tiden lærer noget nyt om sig selv og gør sig erfaringer, der kan bruges som

menneske og patient.

At være motiveret for samarbejde ved dialog og tage ansvar for eget liv var overordnet tema i

det sidste interview, hvor informanten generelt relaterer sine oplevelser til situationer ved at

fokusere på kommunikationens betydning. Hans opfattelse er, at dialog og samarbejde er helt

centrale aspekter for fælles forståelse mellem patient og personale, ved samtidig at bidrage til

gensidigt ansvar. Han oplever selv at være aktiv og deltagende som patient og mener det

hænger sammen med ansvar.

4.3 Essentielle temaer

Ved analysen på det 3. niveau er der hos hver informant fundet 10 - 15 centrale temaer, der

viser sig at være gennemgående og have overordnet betydning for det at være patient inden

for de tre perspektiver. Der er fundet følgende essentielle temaer: at være i en anderledes

situation, at være psykisk påvirket, at stille krav, at være under et system, at være aktiv, at gå

i dialog, at være afhængig af tid, at være udsat for prioritering, at blive set som menneske og

patient i konkrete situationer, at vægte det personlige.

4.4 Forenende grundtemaer

På 4. analyseniveau er der søgt efter gennemgående og fælles træk fra de essentielle temaer

hos hver informant, for derved at finde frem til de forenende grundtemaer, der viser sig at

være typiske oplevelser, ved det at være patient i vor tid. Disse kan sammenfattes til: at være

i en anderledes situation, at være under et system, at være aktiv, at være udsat for

prioritering, at blive set som menneske og patient i konkrete situationer.
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Ved analysen viser det sig, at grundtemaer kan relateres til dels den overordnede oplevelse af

hvad det er at være patient, ved samtidig at have særlig betydning inden for ét af de tre

perspektiver af det eksistentielle, samfundet eller sygeplejen. De forenende grundtemaer vil

derfor fremstilles inden for det perspektiv, hvor det har vist sig at være særligt gennemgående

hos samtlige informanter. Dog skal det understreges, at de kunne indgå i andre perspektiver,

hvilket også vil fremgå undervejs.

For at strukturere og skabe overblik over de fremanalyserede og tolkede dataområder er disse

således placeret inden for et perspektiv. Idet områderne samtidig skal ses i sin indbyrdes

sammenhæng, forstået således at resultaterne skal ses i både sin del og helhed. Oplevelser

indeholder flere dimensioner, der ved informanternes fortælling dels er knyttet til konkrete

situationer og dels relaterer sig til en bestemt kontekst. Det er derfor min opfattelse, at

fremgangsmåden lever op til den fænomenologiske metode ved at komme så tæt på

informantens oplevelse og udsagn som muligt.

Ved denne fremgangsmåde har jeg således valgt at lade min forforståelse af det at være

patient danne rammen om de udledte resultater, hvilket jeg mener kan forsvares ud fra

ovenstående. På denne måde bliver det samtidig muligt at undersøge det centrale spørgsmål:

Hvad er det at være patient i vor tid? Ved systematisk at bearbejde de tre delspørgsmål hver

for sig, da disse perspektiver skal bidrage til en beskrivelse og forståelse af det at være

patient både i sin del og helhed af den samlede oplevelse.

4.5 Fortolkning og diskussion: Hvad vil det sige at være patient i vor tid?

Som det fremgår af den anførte analysemetode i afsnit 2.2.4 vil de fremanalyserede resultater

på det 5. niveau blive fortolket ved her at inddrage egen forforståelse. Fortolkningen er

foregået ved refleksion over de fremanalyserede temaer, der efterfølgende er sat i teoretisk

perspektiv, med det formål at udlede en dybere, nuanceret og frem for alt universel betydning

af de unikke udsagn.

Ved fremstillingen vil fortolkningen af de empiriske resultater således danne udgangspunkt

for den efterfølgende teoretiske fortolkning og diskussion, for igen at være tro mod den

fænomenologiske analysemetode. De teoretiske aspekter vil således inddrages successivt for

at skabe flydende overgange og ud fra den overbevisning, at det kan lette forståelsen af

delområder også set i relation til det samlede overblik og forståelsen af helheden.
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Som tidligere beskrevet vil den teoretiske fremlægning følge de tre perspektiver, således at

det at være patient skal ses i forhold til den eksistentielle oplevelse, den samfundsmæssige

situation og oplevelsen af at være patient i sygeplejen. Rækkefølgen af disse områder skal

samtidig vise, at  eksistentielle oplevelser og aspekter samtidig indgår og er med til at præge

oplevelsen af at være patient i samfundet og sygeplejen. Ligeledes vil erfaringer fra

patientens situation i samfundet påvirke oplevelsen af at være patient i sygeplejen. Strukturen

ved fremstillingen er derfor valgt dels for at vise den indbyrdes sammenhæng mellem de tre

perspektiver, dels for herved successivt at inddrage nye aspekter til den samlede fremlægning

og sidst men ikke mindst for at vise den indbyrdes kompleksitet mellem de tre perspektiver.

4.5.1 Hvordan opleves det eksistentielt at være i situationen som patient?

De eksistentielle aspekter relaterer sig til de alment menneskelige og personlige erfaringer,

der opleves at være forbundet med det at være patient. Her tænkes på, hvilken betydning det

har som menneske at få tilføjet nye dimensioner i sit liv, samt hvordan dette er med til at

påvirke livsverdenen i forskellige sammenhænge. Dette set i forhold til egen oplevelse af

tidligere og nuværende situation som menneske.

4.5.1.1 At være anderledes og befinde sig i en ny livssituation

At føle sig og være anderledes i forhold til sig selv og andre, viste sig at være en essentiel

oplevelse hos samtlige informanter, der undervejs benyttede sig af disse vendinger både

spontant og ved konkrete spørgsmål. At være anderledes relateres til såvel kropslige,

psykiske, relationelle samt rent praktiske forhold, hvor det har indflydelse på egen og andres

oplevelser i konkrete situationer. Oplevelsen af at være anderledes er noget, der har særlig

betydning for de yngre informanter, hvilket kommer til udtryk i flere situationer. En ung

kvinde siger:

”Da jeg var 20 fik jeg pludselig sådan en rolle som hende den syge i min
omgangskreds og  mit netværk. Jeg kom fra et lille lokalsamfund, hvor jeg
sådan har det, at man vil jo hellere have rollen som hende den sjove eller hende
der er god til at spille håndbold…men jeg havde lige pludselig fået sådan et
mærkat.”
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Heraf udledes, at sygdom påvirker eksistentielle forhold ved at den personlige identitet

tilføjes dimensioner relateret til det at være syg, hvilket får indflydelse på menneskets

opfattelse af sig selv. Svarende til Giddens udlægning af selvidentitet som et refleksivt

projekt, hvor pludselig sygdom således er en udfordring til selvet og den personlige

fortælling, der nu må revideres og tilføjes andre aspekter. Denne er samtidig stærkt forbundet

med, hvordan andre ser og oplever én som person i den nye og anderledes rolle. Den

personlige identitet bliver ramt på flere områder, ved at man sammenligner aktuelle forhold

både med egen tidligere situation ved samtidig at spejle sig i andre mennesker. Her udtaler en

yngre mand:

”Jeg mener at jeg er patient, for der er nogen, der holder øje med mig. Altså jeg
kan ikke få lov at være mig selv […] Det var noget jeg helst ville holde skjult,
jeg ville ikke være anderledes end alle mine kolleger. Jeg ved godt, at alle
sammen siger, det er jo lige meget og sådan nogen ting ik’…men for én selv var
det ikke lige meget [] Så på den måde er det en lille psykisk ting at være
patient.”

Oplevelsen af at være anderledes som menneske indeholder således flere dimensioner og kan

ses i flere perspektiver ved at involvere såvel egen som andres opfattelse heraf. Forandringen

griber ind i den personlige identitet ved at påvirke den eksisterende opfattelse af at være sig

selv. Det at være sig selv bliver af den danske livsfilosof Mogens Pahuus udlagt som en

eksistentiel dimension i forbindelse med udvikling af den personlige identitet (Pahuus, 1993).

Her vil mødet med det anderledes ved selvet især findes i mødet med andre mennesker.

Ligesom den personlige selvudfoldelse også er betinget af samspil: ”Det at være sig selv vil

sige at være til på en fri og utvungen måde i levende vekselvirkning med andre” (Ibid:45). At

være patient er således en trussel for selvidentiteten, ved at forstyrre den grundlæggende

følelse af at være sig selv. Det sociale fællesskab gør opdagelsen af det anderledes tydeligt,

det er her man virkelig oplever ikke at være sig selv. Samtidig er de relationelle forhold

substantielle for individets udvikling af en vellykket identitet (Ibid:79), hvilket betyder, at det

er i samspil med andre mennesker det nye og anderledes bliver integreret i den personlige

identitet. Som patient er det derfor substantielt at involvere sig i levende vekselvirkning med

andre for at genetablere identitetsfølelsen af at være sig selv.

Følelsen af at være anderledes viser sig at være dialektisk, idet informanterne også ser

positive aspekter relateret til den personlige udvikling, samt den erfaring det bidrager til både



45

som patient og menneske. Visende sig ved udtryk som, det er noget jeg har lært at leve med,

jeg har selv fundet ud af det, og det er noget jeg selv har taget højde for og har lært mig selv.

Den yngre kvinde siger:

”Jeg oplever det at være patient, som noget der hele tiden udvikler sig. Jeg er
blevet en klart bedre patient for mig selv siden første gang jeg var indlagt. Man
lærer jo nogen redskaber til hvordan man får sådan et …øh.”

På det alment menneskelige plan giver den nye livssituation anledning til refleksion over

aktuelle livsførsel ved at påvirke personlige holdninger og livsværdier, som en reaktion på

sygdommens eksistentielle trussel på livet. Den yngre mand udtrykker:

”Jeg tænker nok mere over liv og død, og jeg tænker virkelig over, hvordan min
familie klarer sig. Tænker over at sige pænt farvel og sådan kysse, kramme,
nusse og prøve og have det godt og sådan nogen ting. For jeg vidste jo, der var
en grund til, at min far han driblede af så hurtigt ik’. Jeg tror måske også man
får lidt mere ud af livet, hvis man tænker på døden.”

Sygdom griber ind i den daglige tilværelse dels ved at medføre mere bevidste refleksioner

over egne livsværdier og holdninger for dernæst at have indflydelse på handlinger og adfærd.

Desuden opleves sygdom som en direkte trussel på livet, hvorfor eksistentielle spørgsmål om

liv og død bliver en direkte involverende faktor i forhold til den personlige livsudfoldelse.

Med Giddens kan sygdom relateres til livets skæbnesvangre øjeblikke, hvor der især stilles

eksistentielle spørgsmål med refleksioner over aktuelle livsførsel. Begge udtalelser viser, at

sygdom og det at være patient, har været centrale vendepunkter, som dels har givet anledning

til, sagt med Giddens, en mere diskursiv bevidsthed i forhold til individets adfærd og

handlinger. Livsudfoldelse og aktiviteter foregår således på et mere bevidst plan end

tidligere, med refleksioner over hvad og hvordan livet skal udforme sig, ved efterhånden at

blive integreret som en praktisk kyndighed i personlige handlemønstre. Samtidig har det haft

positiv indflydelse ved at påvirke og udvikle personlige kompetencer og handleberedskab

både som patient og menneske. Hvilket kan relateres til Giddens udlægning af

skæbnesvangre øjeblikke som værende dialektiske, ved dels at være en trussel for individets

ontologiske sikkerhed og dels generere mulighed for personlig magtstyrkelse.

I forhold til tidligere livsførsel oplever informanterne væsentlige forandringer på det

personlige, sociale og rent praktiske plan. Det opleves som et stort afbræk i forhold til
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tidligere, det påvirker livet på mange områder, og det føles som at leve med nogle barrierer.

En mand beskriver:

”Jeg må indrømme, at i starten da synes jeg, det gjorde meget og var et stort
afbræk. […] Det har altså gjort, at man har lagt sit liv en lille smule om ik’. Jeg
rejser ikke så meget som jeg gjorde. Det er gået ud over livskvaliteten [ ] Der
var mange ting, jeg ikke kunne […] Jeg bliver hurtigere stakåndet end før. Jeg
bliver mindet om det ja, fordi jeg kan ikke gøre, lige hvad der passer mig [ ].
Jeg lever på en anden måde, det er noget jeg selv har fundet ud af …det er
erfaring.”

Forstået således, at den personlige livsudfoldelse er påvirket af fysiske, psykiske og sociale

faktorer, ved at ændringer i  kropslige funktioner, emotionelle påvirkninger samt praktiske og

sociale aktiviteter er begrænset. Det opleves også som en drastisk ændring, at leve sit liv med

særlige hensyn, hvilket har indflydelse på hverdagslivet, aktuelle livsvilkår og påvirker

livskvaliteten. Heraf udledes, at patientens livsverden er voldsomt forandret, hvilket kan ses i

relation til van Manens udlægning af menneskets livsverden, der beskrives og ses i relation til

fire overordnede dimensioner. Disse betegnes som livsverdenens eksistentialer af levet  rum,

krop, tid og relationer, og indgår som helt centrale aspekter relateret til menneskets

livsverden (Van Manen, 1990:101-106). Det er nødvendigt at revidere personlige værdier,

mål og handlinger i forhold til den nye livssituation for igen at være sig selv. Som netop

ifølge Pahuus er betinget af fri og utvungen selvudfoldelse, der ikke er muligt på samme

måde som tidligere, hvorfor livskvaliteten påvirkes. Patientens livsverden opleves at være

meget anderledes som følge af flere sygdomsmæssige faktorer, hvor nye livsvilkår danner

grundlag for den videre udvikling af selvidentitet. Livet sættes i et andet perspektiv, hvor

personlig læring og erfaring medvirker til formning af selvidentiteten, og bidrager herved til

følelsen af at være sig selv.

Informanterne kom selv frem til den erkendelse, at livet på flere måder var anderledes i

forhold til tidligere og særligt ved sammenligning med andres levevis. Det blev beskrevet

som at leve helt normalt under andre betingelser, med nogle særlige vilkår, og hvor det er

anderledes nødvendigt at gøre sig overvejelser og tage stilling til en lang række forhold i

livet. Den unge kvinde oplever:

”Jeg ku ikke bare lige gå ud og blive gravid, og det er jo på det følelsesmæssige
plan.  Rent praktisk skulle jeg ud og rejse i 3 mdr. i østen, men der var ingen
forsikringer, der ville røre mig med en ildtang […] Det påvirker mit forhold til
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mine forældre, for jeg var den første i familien der fik konstateret denne her
sygdom. Det giver mig en lille smule skyldfølelse. Rent fornuftsmæssigt ved
jeg jo godt, at det får du ikke noget ud af. […] Det påvirker mit forhold til min
kæreste, han har været med under hele forløbet. Så på den måde påvirker det
utroligt mange områder både rent praktisk men også rent følelsesmæssigt […]
Så det påvirker alt!…jeg vælger jo selv og sige jeg lever et fuldstændig normalt
liv…men jeg har nogen faktorer i mit liv som gør at jeg bliver nødt til at tage
stilling til nogen ting, som andre mennesker ikke gør.”

Informanten var inde på flere forhold, som havde indflydelse på hverdagslivet og den almene

livsførsel, hvor livsverdenen der beskrives, igen kan relateres til Van Manens eksistentialer af

levet tid, rum, krop og relationer. Erfaringer er præget af såvel rationelle som emotionelle

faktorer i et dialektisk samspil, hvor personlig livsudfoldelse foregår på baggrund af

komplekse refleksioner i en balance mellem følelse og fornuft. Hvilket kan relateres til

Giddens betoning af individets praktiske bevidsthed som eksistentielt forankringspunkt,

forstået således at individets adfærd og handlinger tilpasses de nye livsvilkår og

omstændigheder, ved at blive en naturlig del af livsverdenen. Den praktiske bevidstheds

implikationer af ikke bevidste og rutineprægede adfærdsformer bidrager herved til følelsen af

at leve et normalt liv og medvirker til genoprettelse af individets ontologiske sikkerhed.

Omvendt er refleksioner på det diskursive bevidsthedsplan, som ved interviewet, nødvendig

for patientens kognitive bearbejdning af de skæbnesvangre øjeblikke. Dette af betydning for

personlig magtstyrkelse og selvidentiteten, hvor oplevelsen af at være anderledes og befinde

sig i en ny livssituation således integreres i patientens oplevelse af at være sig selv.

4.5.1.2 At være alene i en psykisk og følelsesmæssig proces

At være patient er forbundet med forskelligartede følelser og psykiske reaktioner, visende sig

ved at være i en sårbar og følelsesmæssig situation, at blive fuldstændig slået ud, samt at

opleve en stærk følelse og en underlig følelse. Især de to kvindelige informanter beskrev

oplevelser og konkrete  erfaringer med emotionelle implikationer også ved formidling. En

kvinde udtrykker:

”Alligevel føler jeg mig nok meget som patient, når det drejer sig om min egen
krop og min egen situation. [ ] Der føler jeg mig ligeså usikker, ligeså nervøs og
bange for hvad der skal ske som alle mulige andre mennesker […] Jeg gik jo
med mange tanker. Det er jo nogen processer, jeg selv skal igennem, alle de der
tanker [ ] Jeg blev så forskrækket, så jeg gik bare gik inde i min egen verden og
spekulerede.”
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Flere situationer opleves som et følelsesmæssigt kaos, hvor emotionelle reaktioner dominerer

ved at blokere for kognitiv og rationel bearbejdning. Med Giddens kan det tilskrives adfærd

og reaktioner, som er styret af individets ubevidste bevidsthedsplan, og derfor ikke i

situationen kan kontrolleres kognitivt. Efterfølgende bliver disse bearbejdet på det diskursive

bevidsthedsplan, idet informanten her oplever at gå med mange tanker og ser det som en

nødvendig  proces, hvilket kan relateres til personlig bevidsthed om selvidentitet som en

aktiv og refleksiv proces.

De psykiske faktorer fremtræder hos samtlige informanter som substantielle, hvor

individuelle reaktioner viser sig at variere over tid ved samtidig at indgå i den personlige

udvikling. Det udledes af udtryk som, det kræver et stort psykisk overskud, man skal være

stærk, og jeg skal geare mig hver til hver gang jeg skal ind. Den unge kvinde siger:

”Jeg tror på, at man som patient oftest godt ved hvad der er bedst. Sådan rent
psykisk i hvert fald ved jeg jo altid, hvad der er bedst for mig. Psyken spiller så
stor en rolle i det at være patient […] Når man som mig får konstateret en
sygdom, som gør at man skal være involveret i det her system i resten af sit
liv…er psyken over halvdelen.”

Også her opleves situationen som patient at involvere psykologiske reaktioner, der opfattes

som naturligt led i den personlige udvikling og erfaring som menneske. Interviewene illustrer

ligesom (Eriksen, 1996) og (Jacobsen, 1998) har vist i deres undersøgelser, at mænd og

kvinder udviser forskellige psykiske reaktionsmønstre i forbindelse med sygdom. I min

undersøgelse sætter kvinderne langt flere ord på deres psykiske reaktioner, og er selv

bevidste om, at de er meget psykisk påvirkede. Denne proces foregår i samspil andre

mennesker, men som flere af informanterne gav udtryk for, er det en eksistentiel oplevelse af

at være alene og selv at gå med mange tanker. Herom siger en mand:

 ”Jamen det er jo, dig selv der skal tage beslutningerne. Det er dig selv, der skal
prøve at leve livet, for det er der ingen, der kan gøre for dig. Så derfor er du jo
alene [ ] Man kan jo altid tale med sin familie, og det gør vi jo selvfølgelig
også, det er slet ikke det…men inderst inde er du jo trods alt alene med det. [ ]
Dine egne reaktioner og dine egne følelser dem er du jo alene med.”

Forstået således, at det at være patient er en oplevelse af at skulle forholde sig til sit eget liv

og sin eksistens som menneske, hvilket foregår i samspil og relation med andre mennesker.

Svarende til Giddens udlægning af selvidentitet, som en proces, der er betinget af individets
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involvering med andre mennesker og med samfundets ekstensionelle områder. Samtidig

peger Giddens på, at det post-traditionelle samfund er en særlig udfordring for individet ved

skæbnesvangre øjeblikke, eftersom refleksion og personlig stillingtagen ikke på samme måde

som tidligere, kan foregå ved reference til etablerede normer og værdier. Samfundets

foranderlighed og refleksiviteten betyder, at individet i højere grad må danne sig egne

livsværdier og vælge en personlig livsstil, hvorfor eksistentielle aspekter griber dybere ind i

hverdagslivet. Patientens grundvilkår er på denne måde konstant foranderlige, hvilket kan

bidrage til følelsen af at være alene, når livsførsel i højere grad hviler på den enkeltes

initiativ, vilje og mod til at komme videre. Hvilket også viser sig ved Pahuus  (1993)

udlægning af at være sig selv, som forudsætter levende vekselvirkning med andre. Ved også

at være betinget af personlig selvudfoldelse som en aktiv og bevidst proces hos det enkelte

individ.

Oplevelsen af at gå med mange tanker og være alene med sine følelser og psykiske

reaktioner, fremtræder således som et mere alment eksistentielt fænomen ved det at være

patient, idet flere patientberetninger også fremstiller denne problematik (Bjerrehus, 2001;

Gyldenkilde, 1999; Aamund, 2000).

Informanterne taler i flere sammenhænge om at have sin egen forståelse samt at få og finde

forståelse. Det viser sig eksplicit i relation til konkrete situationer, men kan også ses som en

overordnet forståelse af det at være patient.. Hvilket også kom til udtryk ved, at

informanterne oplevede det positivt at få lov og fortælle om egne erfaringer som den unge

kvinde:

”Jeg kan jo godt lide at fortælle om alle de ting der er sket […] Det kommer jo
lige fra mig af, det er jo hverken fortolket eller sat i større perspektiv.[ ] Det har
jo også været en proces for mig, det er jo noget, jeg har lært om mig selv og mit
liv og de 6 eller 7 år jeg har været patient. Så hvis der er nogen fagfolk, der kan
bruge det til noget, så vil jeg hellere end gerne sige lidt om det.”

Interviewet bidrager således til, at informanterne via fortælling og refleksion over konkrete

oplevelser kommer til en dybere erkendelse af, hvad det vil sige og hvad det betyder at være

patient. Med Gadamer tager informanterne udgangspunkt i en aktuel forforståelse, der hele

tiden tilføjes ny viden og personlige erfaringer. Denne baggrund af personlige holdninger og

forståelse af det at være patient er fordomme, som udfordres ved konfrontering med andres

forståelse. For at  indkredse egen forståelse veksles mellem specifikke episoder samt mere
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helhedsprægede oplevelser, hvilket svarer til Gadamers fremstilling af den hermeneutiske

cirkel. Vekselvirkningen bidrager til en mere fuldkommen forståelse, betegnet som

foregribelse af fuldkommenhed, der netop indebærer en afklaret forforståelse. Den

eksistentielle forståelse af at være patient udvikles således ved levende vekselvirkning med

andre ved refleksion over levede erfaringer.

4.5.1.3 At være langt væk fra det virkelige liv som indlagt patient

Det at være patient har på flere områder stor indflydelse på tilværelsen, som det fremgår af

foregående afsnit, hvor der har været fokus patientens ændrede livssituation og livsverden set

i perspektiv til det at være hjemme.

I dette afsnit vil erfaringer og oplevelser ved at være indlagt som patient indkredses, med

henblik på at sammenligne livsverdenen ved indlæggelse med patientens hverdagsliv. Også

for at vise kompleksiteten i patientens eksistentielle oplevelser, når disse foregår i forskellige

kontekster. Der viser sig på nogle punkter at være variation i individuelle oplevelser relateret

til de ældre og yngre informanter. Hvor de ældre følte sig rastløse og oplevede tiden utrolig

lang og vanvittig kedelig, fordi der intet som helst sker. Har de yngre en anderledes oplevelse

af, at det er stressende og frustrerende at være indlagt, begrundet med den voldsomme

travlhed og tidspresset, der præger miljøet og påvirker patientens situation, som hos denne

yngre mand:

”Jeg havde jo alt for mange læger, og sådan nogen ting det stresser mig. Og på
sygeplejeområdet var det ligeså stor stress, og se alle de her stakkels
sygeplejersker løbe rundt og ik’ ha tid til det de skulle og hele tiden undskylde
[…] Det er tiden, det er virkelig tiden. Så fornemmede jeg selvfølgelig også, at
nu kommer han (lægen). Nu skal der eddermame spørges, og så skal der lyttes.
Fordi jeg ved han skal videre. Det er virkelig irriterende som menneske, og som
sygt menneske er det meget irriterende.”

Informanten siger andre steder, at især tiden og det at befinde sig i forskellige relationelle

sammenhænge i forbindelse med stuegang, samtaler og undersøgelser har gjort særligt

indtryk på hans oplevelse af at være indlagt. Af Van Manens livsverdens eksistentialer viser

det sig dels, at livsverdenen på hospitalet opleves anderledes end derhjemme, dels at enkelte

aspekter i visse situationer får en særlig betydning. Livet som indlagt patient opleves meget

forskelligt afhængigt af behov, forventninger og personlige baggrund, hvilket også fremgår af
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patientberetninger i afsnit 1.3. Også Album peger på at hospitalet som fremmed kontekst

præger reaktioner og adfærd, idet patienten skal finde sin egen rolle i relation til både

personale og patienter.

Tidens særlige betydning for den indlagte patient, bliver også diskuteret af Kari Martinsen

(2002). Hvor hun netop peger på samfundets aktuelle dominans af tid, tempo og effektivitet,

der også sætter sig igennem inden for hospitalet, med det resultat at patienten får tildelt pleje

og behandling, der er ofte er styret af tid. Oplevelsen af systemet som et miljø præget af

travlhed, kompleksitet og forandringer svarer til Giddens fremstilling af samfundets

eksistentielle områder, idet hospitalet som ekspertsystem er direkte påvirket af modernitetens

dynamik ved tempo og foranderlighed.

Citatet peger samtidig på, at patienten med sin livsverden befinder sig i et system, hvis

betingelser og vilkår på flere områder har indflydelse på patientens situation. Oplevelsen af at

være en del af og befinde sig i et system, viser sig at være gennemgående hos samtlige

informanter og kommer til udtryk i forskellige sammenhænge. En kvinde oplever således:

”Jeg synes tiden er utrolig lang, og hvor skal man gøre af sig selv på sådan et
sygehus. Der er jo en dagligstue, men det er jo ikke altid, man har lyst til og
snakke med patienter […] I den situation havde jeg faktisk ikke så meget lyst.
Jeg kunne jo læse i en bog, men synes ikke jeg orkede. […] Jeg synes virkelig,
man føler sig overladt til omgivelser, man ikke kender [ ] Man er lukket inde,
og langt væk fra det virkelige liv derhjemme ik’ [ ] Ja det synes jeg var sådan en
underlig følelse.”

Udtalelsen viser eksplicit, at informantens erfaring med livet på hospital relateres til

kropslige, tidsmæssige, relationelle og rumlige aspekter svarende til van Manens livsverdens

eksistentialer. Det fremgår også, at livet ved  indlæggelse varierer stærkt fra det levede liv

derhjemme. Dette kan ses i relation til Gidddens udlægning af erfaringens afsondring som en

problematisk isolation og fragmentering af individets livserfaringer. Hvor sygdom ved

placering i ekspertsystemer resulterer i en adskillelse mellem individets erfaringer fra

hverdagslivet og de erfaringer sygdomsmæssige oplevelser afstedkommer. Det betyder, at

patientens livsverden udspiller sig i to helt forskellige kontekster, og kan derfor have

indflydelse på patientens forståelse og udvikling af selvidentitet. Netop fordi det at være

hjemme og det at være indlagt som patient opleves som to helt forskellige verdener, bliver

det vanskeligere som patient at forholde sig til egne reaktioner, adfærd og relationelle

samspil, resulterede i særlige udfordringer til selvidentiteten. Samtidig er forståelse ifølge
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Gadamer kontekstafhængig ved at tage udgangspunkt i en individuel forforståelse. Hvilket

betyder, at patienten selv må integrere disse forskellige erfaringer og forståelser ved at sætte

sine fordomme på spil, for at komme til en personlig helhedsforståelse af at være patient. Det

kan derfor med afsæt i Giddens og Gadamers tænkning udledes, at patientens erfaringer og

forståelse af sin eksistentielle situation opleves særligt vanskeligt i det nuværende samfund.

Netop fordi patientens levede erfaringer udspiller sig i to divergerende kontekster, hvor

forskellige værdier, normer og regler danner grundlag for adfærd og personlige handlinger.

Citatet viser endvidere, at man som indlagt patient befinder sig i en meget fremmed og

anderledes kontekst, der bidrager til eksistentielle følelser af afmagt og manglende

indflydelse på de eksisterende forhold. Det kan ledes hen til en oplevelse af at befinde sig i et

spændingsfelt mellem system og livsverden, svarende til Scheels fremstilling af sygeplejen,

eftersom patienten er hovedperson med sin livsverden i systemet. Hvor man i øvrigt er

underlagt andre betingelser og vilkår end ellers, hvilket viser sig hos denne mand:

”Det føles lige som og være sat uden for samfundet på en måde ik’. Fordi du er
jo ikke i dine egne omgivelser. Du er inde i et system som siger, nu skal du det,
og nu skal du det. Der er mad kl. 6, og der er det kl. det, og der er stuegang og
så videre. Så har man bare og være der. Så det kan man jo sige, at man er ufri.
Jeg vil altså sige, at man er inde i et system, og man er ikke fri.”

Det fremtræder såvel eksplicit her, som hos øvrige informanter, at den mest fremherskende

og substantielle oplevelse som indlagt patient er knyttet til det at være i en anderledes

livsverden og en anden sammenhæng som menneske. Som Giddens siger, resulterer

erfaringens afsondring i en oplevelse af splittethed, eftersom livet som indlagt patient ikke er

forbundet med personens øvrige sociale liv. Systemet virker begrænsende, da egne meninger,

værdier og normer ikke på samme måde kan komme til udtryk og gøre sig gældende. Det kan

relateres til Habermas udlægning af systemverdenens kolonialisering af livsverdenen (Scheel,

1997), idet patientens livsverden er underlagt systemets betingelser. Der herved påvirker

patientens adfærd og personlige frihed ved at reducere muligheden for at handle efter egen

overbevisning og være sig selv.

4.5.1.4 Sammenfatning af patientens oplevelse af sin eksistentielle situation

Patienten oplever sin eksistentielle situation som værende meget anderledes end tidligere,

dels i relation til personlige forhold hvor især psykiske og følelsesmæssige aspekter er
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fremtrædende. Dels i relation til aktuelle og fremtidige livssituation som ændres og medfører

andre vilkår og betingelser i relation til livsverdenen hjemme og ved indlæggelse. Erfaringer

som indlagt patient er afsondret fra det virkelige liv, og bidrager til følelsen af at være alene

med eksistentielle tanker og spørgsmål. Oplevelsen af den anderledes eksistentielle situation

viser sig at være dialektisk. Patientens livssituation er dels præget af barrierer og andre

livsbetingelser ved samtidig at bidrage til udvikling af selvidentitet og personlig

magtstyrkelse. Livet som patient foregår i samspil og vekselvirkning med andre, hvilket er en

nødvendig udfordring for at komme til forståelse af sin eksistentielle situation som patient og

ikke mindst for igen at være sig selv som person.

4.5.2 Hvilken betydning har det at være i situationen som patient i det nuværende

samfund?

Ved fremstillingen af det samfundsmæssige perspektiv set i relation til det at være patient

fokuseres på aktuelle forhold i det nuværende samfund, herunder formelle rettigheder,

eksisterende normer og værdier samt kulturelt bestemte levevilkår. Oplevelser og erfaringer

skal således ses i perspektiv til den udvikling, foranderlighed og aktuelle vilkår, der præger

det moderne samfund. Ved at fremhæve hvilken betydning disse har for den menneskelige

tilværelse vil det samtidig være muligt at indkredse, hvordan det påvirker patientens aktuelle

situation.

4.5.2.1 At være underlagt et system som menneske og patient

I relation til det indledende spørgsmål hvad er det at være patient, var det umiddelbare svar

fra samtlige informanter, at det er at være undergivet, at være underlagt og være inde under et

system.  Beskrevet som at være under kontrol, der er nogen, der holder øje med mig, og som

at blive en del af noget man ikke selv har bedt om. Systemet opleves dels at have flere

niveauer som på forskellig vis gør indtryk på og påvirker patientens situation og adfærd. En

mand siger herom:

”Jamen det er jo at være undergivet systemet, egentlig. Man er jo inde i et
system, og føler sig jo sådan mere eller mindre magtesløs vil jeg sige. Nu hører
jeg jo ikke til dem, der gør så meget vrøvl, men det er jo inde i et system, som
man jo mere eller mindre har at holde sig til [ ] De betingelser du er indlagt
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under, hvordan virker hospitalet ik’. Du er bare nødt til at finde dig i som det er
ik’ […] Dine egne meninger bliver jo helt tilsidesat af systemet, altså af læger
og sygeplejersker.”

Her opfattes systemet som den læge- og sygeplejefaglige kontekst ved indlæggelse på et

hospital. Informanten peger på at, patienten i mange situationer er henvist til at følge og tro

på de sundhedsfaglige anvisninger. Svarende til Giddens syn på ekspertsystemer, hvor

individet som patient er dybt involveret i og afhængig af samfundets tilbud fra

sundhedsvæsenet. Tillid er her et substantielt grundvilkår ved individets samspil med

systemet, da patienten er henvist til at have tillid til den viden og ekspertise læger og

sygeplejersker bidrager med. Sundhedspersonalet er sagt med Giddens systemets

adgangsporte, der har en moralsk forpligtigelse til at fremtræde troværdige og

imødekommende ved mødet med patienten. Adgangsporte udgør netop et substantielt

forbindelsesled mellem personlig tillid og system-tillid, da interaktionen her foregår ved

ansigt-til-ansigt relationer. Informanten antyder muligheden for at modsætte sig de

eksisterende forhold. Heraf udledes, at den personlige frihed og ret til selvbestemmelse

opleves at være anderledes inden for hospitalssystemet. Patienten har formelt andre

betingelser for selv at forholde sig til eget forløb og situation ifølge Lov om patienters

retsstilling, som anført i afsnit 3.2, og er sikret klageadgang samt mulighed for

patientvejledning. Ingen af informanterne omtaler imidlertid klagemulighed eller er bekendt

med aktuelle rettigheder i forbindelse med indlæggelse. Derimod giver de udtryk for, at have

de samme muligheder og rettigheder som andre mennesker i samfundet.

Især et par af informanterne retter kritik mod sundhedsvæsenet som overordnet system.

Visende sig ved udtryk som, der er et eller andet galt med systemet, det er ikke så

betryggende med et system, der ikke virker. I denne forbindelse viser informanternes udsagn,

at systemet her opfattes som en organisatorisk kontekst, der beskrives som bureaukratisk og

meget komplekst. Hertil siger en mand:

”Jeg oplevede faktisk, at jeg selv skulle sørge for det, for ellers var der nemlig
ikke sket noget. Ja jeg var kørt ud på et sidespor […] Så der har jeg i hvert fald
oplevet at systemet ikke virkede. [ ] Jo jeg havde mistillid til systemet, og det
har jeg stadigvæk, for jeg har også været ude for nogen andre oplevelser, hvor
jeg synes det har gået galt  […] Man skal liiige følge med i, hvad det er der
foregår. Nu har jeg jo været ude for et par tilfælde, hvor man har taget fejl med
det ene og det andet. Der er mange ting, der er gået galt. Så systemerne virker
ikke som de skal. Det virker for tilfældigt ik’ altså.”



55

Oplevelsen er, at sundhedsvæsenet som system ikke altid fungerer efter hensigten, samt at det

ikke er ualmindeligt at være udsat for fejl eller andre problemer. Holdningen viser sig også

hos de øvrige informanter, der på forskellig vis udtrykker en generel skepsis og manglende

tillid til systemet. Fejl, misforståelser og manglende information undskyldes generelt og

begrundes med de eksisterende vilkår og betingelser i det nuværende sundhedssystem. Med

henvisning til Giddens svarer disse oplevelser til konsekvenserne af modernitetens udlejring

af ekspertsystemer samt adskillelsen af tid og rum, idet patienten befinder sig på afstand af

hospitalet som system, ved samtidig at være stærkt involveret i systemets vilkår. Patientens

tillid til systemet som organisation påvirkes dels af flere personlige erfaringer med fejl, dels

af de ansigtsløse forbindelser (Giddens, 1994), der er en følge af sundhedssystemets

udlejringsmekanisme. Således kan den anderledes aktive og kritiske patientadfærd herved

udledes som resultat af systemets kompleksitet og manglende gennemskuelighed. Patienten

forholder sig derfor til egen situation både som refleksivt individ og på grund af manglende

tiltro til de udlejrede ekspertsystemer. Omvendt kan sundhedsvæsenets aktuelle opstramning

af patientens formelle muligheder og juridiske rettigheder tolkes som en nødvendig udvikling

for at leve op til patienters stigende krav og klager. Hvilket er i tråd med Giddens fremstilling

af modernitetens dynamik, som netop er båret af vekselvirkningen mellem samfundets

intensionelle og ekstensionelle forandringer samt refleksivitet både på individ og systemplan.

Som her betyder, at patientens udvikling og ændrede adfærd foregår i dialektisk samspil med

samfundets ekspertsystemer, hvorfor foranderlighed på det ene felt vil bidrage til ændringer

på det andet. Tilsvarende fremlægning viser sig hos Hede (1999), der netop fokuserer på

patienters ændrede adfærd som en fremtidig udfordring, ved også at være et

samfundsmæssigt dilemma på grund af flere ubekendte og dialektiske faktorer mellem

individ og samfund.

Der viser sig at være en udbredt opfattelse af, at sundhedssystemets aktuelle strukturer,

faggrænser og arbejdsgange ikke vil være i stand til at matche de fremtidige udfordringer fra

patienterne. Den generelle holdning hos informanterne kommer til udtryk ved at andre

samarbejdsrelationer, dialog og større krav fra patienterne er både mere tids- og

ressourcekrævende. En yngre kvinde siger hertil:

”Jeg tror simpelthen, at hele organisationen bliver nødt til at blive ændret, hvis
jeg skulle forvente noget andet af sygeplejerskerne. Omvendt bliver de
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selvfølgelig også nødt til at følge med udviklingen i kraft af, at der kommer
flere og flere krævende patienter. Så stiller det jo også nogen større krav til
sygeplejerskerne, tror jeg, end der er til dem i dag. Der tror jeg at hele systemet
bliver nødt til at blive ændret [ ] med systemet der tænker jeg på normeringer
og den måde man har organiseret sig på.”

Udtalelsen viser en forventning til at fremtidens patienter vil stille flere og større krav til

såvel sygeplejersker som det øvrige sundhedssystem. Hvilket fordrer nytænkning og

udvikling inden for det sygeplejefaglige felt, men stiller også krav til organisatoriske

ændringer. Disse antagelser harmonerer således med de synspunkter, der aktuelt fremføres

fra især medier og det politiske system jævnfør afsnit 1.1. Sundhedsvæsenet er opmærksom

på disse fremtidige udfordringer afledt af anderledes patientadfærd (Sundhedsministeriet,

1999), ligesom sygeplejefeltet er bevidst om fremtidens krav til sygeplejefaglige

kompetencer (Rektorforsamlingen, 1999). Der er her konsensus mellem patientens og

systemets opfattelse og forventninger til fremtidens udfordringer ved at være et samspil

mellem individ og system. Informanten peger på stigende krav til sygeplejefaglige

kompetencer, for at leve op til de ændrede samarbejdsformer mellem patient og personale i

sundhedssystemet. Hvilket er i tråd med Scheels opfattelse af sygeplejen som værende

foranderlig i forhold til den samfundsmæssige udvikling. Der også viser sig ved Scheels tale

om balance mellem Fag og Sag, hvor sygeplejefaget må udvikles i samspil med samfundets

krav og forventninger til sygeplejen.

4.5.2.2 At være aktiv og stille krav ud fra ønske om gensidigt samarbejde

En aktiv og udfarende patientadfærd opleves generelt at bidrage til større forståelse og et

mere tilfredsstillende forløb, men er også krævende. Det falder helt naturligt for alle

informanter selv at gå ind og finde ud af, selv at tage fat og læse, selv at søge viden og

information med henblik på selv at være forberedt og kunne handle på baggrund af denne

viden. Den unge kvinde siger:

”Jo dygtigere man bliver som patient, eller jo mere man ved om sin egen
sygdom, jo flere frustrerende oplevelser kommer man desværre også ud for. Så
jeg synes, man skal være stærk for at være oplyst. Omvendt synes jeg også, at
hvis man går ud og vælger at få sig nogen oplysninger, så skal man også vide
hvad man vil bruge dem til.  [ ] Jeg bliver nødt til selv, hvis jeg går ud og søger
nogen oplysninger […] og vide inden jeg søger dem, hvad jeg vil bruge dem til
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[ ] Jeg tror, det gør det sværere at være patient, men omvendt tror jeg også man
bliver mere tilfreds patient.”

Den ambivalente holdning til det at være aktiv viser sig ved, dels at være positiv i forhold til

egen viden og erfaring som patient. Omvendt betyder det også, at man herved risikerer

frustration, og stiller sig selv i anderledes vanskelige situationer, fordi det er et personligt

valg at søge viden og gøre brug af den. Det tolkes heraf, at det at være oplyst og aktiv patient

opleves personligt tilfredsstillende, da viden og refleksion bidrager til en udvidet forståelse

og kompetence som patient. Ved henvisning til Giddens er det helt naturligt for patienten i

det sen-moderne samfund at forholde sig refleksivt til egen situation. Både som led i

udvikling af selvidentitet, men også som følge af lettere adgang til nyeste viden via blandt

andet internettet. Med Gadamer sætter patienten herved sine fordomme på spil for at komme

til en anden forståelse. Det opleves imidlertid personligt krævende og fordrer psykisk

overskud, da patienten samtidig er i en anderledes eksistentiel situation jfr. afsnit 4.5.1.4.

Med hensyn til patientens større tilfredshed er det netop Scheels holdning, at patientens

øgede viden og handlegrundlag vil bidrage til større frihed. Giddens taler her om mulighed

for magtstyrkelse i skæbnesvangre øjeblikke, idet patienten ved bevidst refleksion og aktiv

bearbejdning kan udvikle personlige kompetencer og handlepotentialer. Den aktive

patientadfærd viser sig derfor at være dialektisk.

At stille krav og søge indflydelse bliver beskrevet som frustrerende og kræver psykisk

overskud. Ligesom det nogen gange er nødvendigt at insistere, spørge dybere ind til tingene

og gå andre veje for at få svar på sine spørgsmål og ikke mindst for at få indflydelse på

beslutninger omkring egen situation. Den unge kvinde udtrykker:

”Jeg oplever nogen gange, at indflydelsen skal komme sådan lidt kontant. Man
bliver nødt til sådan lige og markere sig og sige, nu vil jeg ikke, det vil jeg ikke
finde mig i, nu må I lige tage Jer sammen. Så på den måde. For jeg tror ikke at
indflydelsen…altså man får ikke serveret indflydelsen på et sølvfad, man skal
selv tage den, og den er ikke altid så rar og skal tage, fordi man er i så
følelsesmæssig en situation.”

Undertiden må man være markant ved tydeligt og direkte at give udtryk for sine holdninger

og krav. For som informanten siger, bliver indflydelsen ikke serveret på et sølvfad, og

kommer med andre ord ikke af sig selv, man skal selv tage initiativ og holde fast på egne

standpunkter. Forstået således, at patientens indflydelse og ret til selvbestemmelse kan møde
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modstand hos personalet. Tilsvarende erfaring viser sig hos Christensen (2002), der i sin

beretning om at leve med epilepsi, netop har oplevet selv at skulle kæmpe og være direkte

konfronterende for at få medhold i retten til information. Ifølge Lov om patienters retsstilling

har patienten krav på fyldestgørende information samt ret til selvbestemmelse ved

behandling, idet § 7 giver mulighed for individuel tilpasning. Personalet kan således

argumentere ud fra et fagligt skøn, som ifølge Scheel indebærer faglige og etiske

begrundelser samt forståelse i forhold til den konkrete patientsituation. Såvel patient som

personale kan opleve dette som et etisk dilemma, eftersom patientens autonomi og ret til

selvbestemmelse her bliver konfronteret med det professionelle og moralsk begrundede skøn.

Netop dette dilemma fremlægges af Kemp (1998), der anser patienter som magtesløse i

forhold til de eksisterende vilkår og sundhedsfaglige lovbestemmelser.

Samtlige informanter havde erfaring med forskellige reaktioner på deres aktive adfærd og

kritiske holdning. Enten blev det modtaget positivt og man mødte forståelse, eller det blev

oplevet som en konfrontation, at møde irritation og som patient at blive opfattet som

kværulant og bedrevidende. Den yngre mand:

”Jeg har oplevet, der er de to sider, og jeg vil nok sige, at der er 2/3 af den
positive side, som tager sådan et spørgsmål virkelig seriøst. Så er der de typer
som, nu skal jeg bare slappe af, og så lade dem om det. Dem er der altså også
nogen stykker af tilbage. På en eller anden måde så accepterer jeg det også lidt
at de kommer fra den skole. Jeg kan godt forstå, at der kan være sådan nogen
tilbage. Det er der jo også inden for alle mulige andre fag. Vi skal lige have et
ordentligt opbrud og udskiftning, og så skulle det gerne gå i en bedre retning.”

Informanten begrunder de forskellige holdninger og reaktioner med forskellig

uddannelsesmæssig baggrund, der således er med til at præge grundlæggende holdninger.

Patienten vil derfor møde personale med forskellige tilgange til det at samarbejde, afhængig

dels af menneskesyn og syn på sygepleje. Opfattelsen svarer til den sygeplejehistoriske

udvikling  fremstillet i afsnit 1.2. Hvor det netop viser sig, at centrale teorier og synspunkter

dels præger den uddannelsesmæssige dannelse ved desuden at have indflydelse på den

kliniske sygeplejepraksis. Det teoretiske sygeplejefelt viser således holdninger og intentioner

om samarbejde gennem mange år. Her skal det medtænkes, at sygepleje som Scheel siger

foregår både på universalistisk og det konkrete praksisniveau, hvorfor teoretiske værdier og

holdninger ikke nødvendigvis kommer til udfoldelse i praktiske handlinger.
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At være patient i det nuværende samfund er forbundet med en naturlig indstilling til selv at

deltage og forholde sig aktivt til egen situation, begrundet med det er jo mig det drejer sig

om, det er jo min krop og det er jo mit liv. Informanterne udtrykker at have brug for viden,

information og argumenter, som forudsætning for at deltage i eget forløb. Større indsigt og

forståelse er grundlag for et bedre samarbejde. Den unge mand siger:

”Vi stiller også krav om at få noget bedre information. Det er jo i bund og
grund fordi vi gerne vil samarbejde. Vi vil godt vide, hvor vi står…på hvad
hylde. Vi vil også ha’ en klar diagnose. Vi vil ha’ facts på bordet […] Det vil
give en meget bedre forståelse, og rent faktisk tror jeg på, at hvis man
informerede folk  bedre, så fik man også folk til at leve sundere. Jeg tror man
skal gå lidt bag om. Jeg mener man skylder og forklare folk det. […] De næste
patienter der kommer, de vil vide hvorfor”

Her peges på flere dimensioner i tilknytning til samarbejdsrelationer, idet patientens krav og

behov for information, anses som betingelse for et ligeværdigt samarbejde. Udtalelsen kan

tolkes derhen, at patienten for at komme til en anden forståelse af sin situation har brug for

med- og modspil fra personalet og herved som Gadamer siger sætte egne fordomme på spil.

Ifølge Giddens er det refleksive møde mellem individ og ekspertsystemer netop èt af

modernitetens grundlæggende dilemmaer. Patienten er dels afhængig af faktuelle oplysninger

og faglige vurderinger som led i personlig refleksion, beslutning og valg. Udover at være

afhængig af et gensidigt og konstruktivt samarbejde med personalet, som indebærer samspil

og udveksling af indbyrdes oplevelser og erfaringer. I tråd med Scheels opfattelse af

interaktion og kommunikation som grundlag for samarbejde, hvor dialogen fremhæves som

den primære kommunikationstype. Denne og flere andre udtalelser fra informanterne peger

derimod generelt på en mere diskursiv samtaleform især fremover, idet patienter vil have

argumenter ved at komme mere bag om samt begrundelser for hvorfor. Dialog og diskurs vil

derfor være substantielle for patientens forståelse og mulighed for at indgå i et ligeværdigt

samarbejde. Også Wackerhausen fremhæver kommunikations betydning som central faktor

for forståelse mellem patient og sundhedspersonale (Wackerhausen, 1997). Eftersom patient

og personale har forskellig sygdomsopfattelse og dermed forståelse, er det nødvendigt at

være bevidst om, hvordan budskabet formidles, for at nå frem til en fælles forståelse af sagen.
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4.5.2.3 At skulle vælge og tage ansvar som patient nu og i fremtiden

I sammenhæng med den aktive patientadfærd fokuserer informanterne på forholdet mellem

viden, valg og ansvar, idet aktiv deltagelse indebærer et personlige ansvar. Udtrykt ved at

man ikke bare skal læne sig tilbage og lade andre tage over, det er nødvendigt selv at tage

ansvar, som en helt naturlig følge af den refleksive, krævende og aktive patientadfærd. Den

unge kvinde siger:

 ”Så på den måde synes jeg det forpligter at søge information. [ ] Altså det gør i
bund og grund at jeg tager ansvar for mit eget liv. Jeg synes når man bliver
patient […] Der ku jeg vælge at lægge alt ansvar og al kompetence ud til læger
og sygeplejersker. Det vælger jeg ikke og gøre, fordi det drejer sig om mig. Jeg
skal gå med det i hverdagen og må sige fra og til. Det gør bare, at jeg bliver
nødt til at tage ansvar.”

Her fremhæves den personlige forpligtigelse og ansvar, det indebærer at søge viden, ved at

den enkelte selv må eksplicitere behov og tydeliggøre sine holdninger. Opfyldelse af

forventninger og krav som patient er betinget af initiativ og handling. Denne opfattelse er i

tråd med Scheels tanker om patienten som en person, der er involveret i verden ved at være

selvfortolkende: ”Mennesket kan beslutte at stræbe efter at efterleve bestemte værdier og

holdninger, at være en moralsk handlende.” (Scheel, 1997:208). Med andre ord er det

patientens valg, hvordan dette ansvar forvaltes.  Svarende til informantens udtalelse om selv

at vælge, hvor det udledes at være et frit og personligt valg at være aktiv og deltagende ved

samtidig at medføre et støre ansvar for egen livssituation. Giddens beskriver netop valget,

som ét af modernitetens store udfordringer. Valget omtales som et menneskeligt grundvilkår,

der er dialektisk som følge af mangfoldigheden af muligheder i det stærkt foranderlige post-

traditionelle samfund. Ved samtidig at bidrage til større tvivl og usikkerhed forbundet med

det individuelle ansvar, der således påvirker patientens selvidentitet. I valgsituationen

konfronteres patienten i højere grad med de eksistentielle aspekter omtalt i afsnit 4.5.1,

eftersom det her er nødvendigt for patienten at reflektere over aktuelle livssituation. Det

personlige valg bliver derfor særlig komplekst for patienten, som i forvejen oplever sig selv

anderledes og psykisk påvirket som følge af at befinde sig i et skæbnesvangert øjeblik.

Der er generelt fælles holdninger til, hvad der vil kendetegne patienter i fremtiden. Større

krav til information, forklaringer og begrundelser, da patienter i fremtiden vil vide hvorfor
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med henblik på en bedre forståelse. Også ansvar bliver fremhævet som centralt aspekt,

hvortil den unge mand siger:

”Jeg mener man skal gå ind og snakke forebyggende, og så skal man snakke
ansvar, og så snakker vi virkelig dialog. Fordi man skal have et ansvar. Hvis vi
tager rygepolitikken eller fedmepolitikken. Jamen det er jo faktisk sådan i dag,
man er fuldstændig sluppet for et ansvar,  lige så snart man er blevet syg. [ ] Det
tror jeg får en drejning, der bliver lagt mere vægt på ansvar.  […] Det er den
nye patient, tror jeg. Der bliver stillet krav til patienten i dag, og det mener jeg
også er på sin plads. Altså det vægter jeg, det der samarbejde.”

Det ses heraf, at der i forbindelse med større gensidighed i samarbejdet tilsvarende forventes

et gensidigt ansvar, idet informanten ser det som et fremtidigt krav fra samfundets side. Ved

også at se det som et naturligt led i et velfungerende samarbejde, at den enkelte patient selv

påtager sig et ansvar for egen sundhed. Betoningen af den enkeltes ansvar kan føres hen til

Giddens tale om personlig valg af livsstil, som netop i det post-traditionelle samfund bliver et

refleksivt projekt og er en konstant udfordring til selvidentiteten. Valget kompliceres ifølge

Giddens yderligere af mangelen på grundlæggende normer og det forhold, at

ekspertsystemerne bidrager til større tvivl ved at repræsentere et utal af muligheder, som kan

resultere i oplevelsen af et større personligt ansvar. Det kan endvidere udledes, at

patienternes adfærd skal ses som en naturlig udvikling, der foregår ved vekselvirkning

mellem patienten og den samfundsmæssige kontekst. Ved et dynamisk samspil som af

Giddens er påvirket dels af intensionelle samt ekstensionelle faktorer, idet den fremtidige

udvikling vil være stærkt foranderlig og uforudsigelig.

Angående fremtidens patienter er den generelle forventning, at det vil være en udfordring og

stille anderledes krav til sundhedssystemet. Hvilket understreges af udsagn om fremtidens

patienter tilhørende en særlig gruppe af moderne, nye, stærke og de næste patienter. En mand

har erfaret:

”De unge jeg har ligget sammen med, de har en helt anden indstilling til det end
os andre. Jeg finder mig i mere end de gør. Det ligger jo i opdragelsen, vi andre
vi var jo vant til kæft trit og retning. Det er man jo ikke mere. De unge
mennesker i dag er jo vant til andre vilkår og levekår, så jeg tror det bliver
sværere for personalet og holde justits. Der er en anden holdning til det ja.”

Her udtrykkes, at det individuelle ansvar har flere aspekter, som relateres til samfundsmæssig

udvikling, aktuelle livsvilkår samt tidens normer og værdier. Svarende til Giddens

fremstilling af modernitetens indflydelse på den enkeltes udvikling af selvidentitet samt
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Pahuus udlægning af identitet betinget af levende vekselvirkning med andre for at være sig

selv jfr. afsnit 4.5.1.1. Samtidig er individualismen ifølge Giddens (1996) en naturlig følge af

det post-traditionelle samfunds udlejringsmekanismer og foranderlighed i viden, hvor det

netop er en fordring at definere personlige værdier og normer for levevis. Individet er hele

tiden under påvirkning af vekslende informationer, der refleksivt indgår i selvidentitetens

kontinuerlige proces. Disse grundvilkår vil derfor præge patienten og  komme til udtryk ved

en anderledes refleksiv og kritisk holdning.

Samtlige informanter forventer, at der vil være større forskel på patienter fremover, og ser her

et problem gående på, at nogle patienter ved deres udfarende og eksplicitte fremtoning vil

kunne påvirke samfundet, det politiske system samt sundhedsvæsenets prioritering. Hertil

siger en kvinde:

”Der ka’ blive A og B patienter. Der er dem, som er stærke, og har magt på en
eller anden måde i agt og magt, både verbalt, stillingsmæssigt og bekendtskaber
og jeg ved næsten ikke hvad. Så vil der være en stor gruppe, som måske ikke
har de evner eller muligheder. Det er så de stærke patienter som
sygeplejerskerne og lægerne vil prioritere, netop fordi de er bange for klager
eller hvad de nu er. I dag prioriterer man jo efter dem, der har mest behov for
pleje er min oplevelse, og ikke efter om de er stærke eller svage, men hvordan
bliver det i fremtiden?”

Der peges her på den potentielle magtfaktor en gruppe af fremtidens patienter kan udgøre,

ved at være i stand til at argumentere for egen sag på baggrund af større viden, mod og evne

til at gå i dialog med sundhedssystemet. Svarende til såvel Giddens som Pahuus opfattelse af

personlig identitet, som en aktiv, bevidst og refleksiv udvikling, der således afhænger af den

enkeltes lyst, mod og vilje til selvudfoldelse.

Endelig udtrykkes bekymring for patienters direkte indflydelse på den daglige prioritering og

vurdering i sygeplejen som aktuelt foretages ud fra personligt, fagligt og moralsk skøn. Der

hos såvel Scheel som Martinsen (1997) tager udgangspunkt i ansvaret for de svageste. Det er

ikke umuligt, at nogle patienter vil være i stand til at formulere og argumentere for egne

behov, og derved påvirke sygeplejen, eftersom denne aktuelt er baseret på samarbejde med

patienten (Undervisningsministeriet, 2001; Rektorforsamlingen, 1999; Scheel, 1997). Dog

skal det medtænkes, at sygeplejersker også i fremtiden vil have såvel moralsk som juridisk

ansvar.
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4.5.2.4 Sammenfatning af patientens aktuelle situation i det nuværende samfund

Substantielt for patientens oplevelse af sin aktuelle situation i det nuværende samfund er at

være underlagt forskellige ekspertsystemer, der erfares som komplekse og indeholdende flere

niveauer. Sen-modernitetens generelle foranderlighed og refleksivitet samt ekspertsystemerne

bidrager således til en anderledes aktiv og kritisk patientadfærd. Der opleves dialektisk ved

at give større personlig indsigt og forståelse som patient i samarbejdsrelationer med

personalet, men indebærer også større krav til personlig mestring samt ansvar for egen

situation. Dialog og diskurs  er substantielle i relation til forståelse og samarbejde, og har

betydning for patientens ansvar og valg, som er en særlig udfordring til patienten i det post-

traditionelle samfund. Patientens aktuelle situation i det nuværende samfund er således

præget af individuelle værdier og personlig valg. Idet anderledes reaktioner, adfærd og

handlinger kan tilskrives  modernitetens dynamik og refleksivitet også mellem

ekspertsystemer og individ.

4.5.3 Hvordan oplever patienten sin situation i interaktion med sygeplejersken?

Fremstillingen af det sygeplejefaglige perspektiv skal ses i relation til de oplevelser patienter

har haft ved mødet med sygeplejen. Med fokus på relationelle forhold, kommunikation og

samarbejde vil det her indkredses, hvilken betydning det har for patienten, at være i

interaktion med sygeplejersken. De aktuelle oplevelser skal ses i lyset af de værdier,

holdninger og handlinger, der udspiller sig inden for de eksisterende rammer. Ved også  at

medtænke de samfundsmæssige vilkår, der til enhver tid vil have indflydelse på

sygeplejepraksis.

4.5.3.1 At være til prioritering og få tid af den travle sygeplejerske

Prioritering i sygeplejen har gjort stærkt indtryk på samtlige informanter. Oplevelsen er, at

der prioriteres hårdt i hverdagen, at man som patient er for rask eller ikke syg nok til at få tid

af sygeplejersken, der er nødt til at prioritere de dårligste patienter. Der er forskellige og

ambivalente holdninger hertil, fra at undre sig over hvor sygeplejersken er henne, ikke at føle

sig  interessant nok til omvendt at have forståelse for  prioriteringen. En kvinde oplever:
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”Jeg var jo én af de patienter der var raske, jeg kunne jo selv gå ud og vaske
mig og  rede min seng, jeg kunne jo klare mig selv. De prioriterer jo ik’ sådan
nogen patienter som jeg var, altså alle os der havde det sådan rimeligt […] Det
ku jeg sagtens forstå og se, men kontakten til personalet den var overfladisk
fordi de havde travlt. Men da jeg så virkelig havde brug for det[ ] havde brug
for støtte og hjælp, der var der så nogen sygeplejersker, der gav sig tid til at
sætte sig.”

Ambivalensen viser sig her ved informantens rationelle vurdering og forståelse for at

sygeplejersker må prioritere opgaver, når der er travlt. Emotionelt er der imidlertid  behov for

at have en bedre relationel kontakt til sygeplejersken. Oplevelsen er dermed en

eksemplificering af patientens eksistentielle balancering mellem følelse, fornuft og forståelse,

som beskrevet i afsnit 4.5.1.2. Patienten er derfor præget af eksistentielle reaktioner og søger

samtidig ifølge Gadamer, at forstå sygeplejerskens prioritering ud fra sin egen forforståelse.

Udtalelsen kan samtidig relateres til Scheels udlægning af at sygepleje foregår i

systemverdenen med inddragelse af værdier fra livsverdenen. Eftersom konkrete

patientsituationer i  sygeplejepraksis er underlagt de aktuelle organisatoriske vilkår.

Sygeplejersken skal i denne kontekst forholde sig til patientens behov, der er tilknyttet

værdier fra livsverdenen, som beskrevet i afsnit 4.5.1.3. Prioritering udspiller sig derfor i et

spændingsfelt mellem systemets aktuelle krav og betingelser over for patientens individuelle

forventninger knyttet til livsverdenen. Svarende til Scheels fremstilling af det

sygeplejefaglige skøn, som netop er baseret på faglige, personlige og etiske overvejelser i

konkrete situationer. Det betyder, at sygeplejerskens vurdering må være faglig og moralsk

begrundet uanset systemiske vilkår af hensyn til den generelle tillid til sygeplejen.

Informanten udtrykker  tillid til sygeplejerskens prioritering, ved at hun gav sig tid, når der

virkelig var behov. Denne generelle tillid og  forståelse ses hos samtlige informanter, der

ligefrem viser en loyal holdning over for den ellers så mærkbare prioritering. Samtidig

opleves systemets aktuelle organisering at være primær årsag til den voldsomme travlhed og

det konstante tidspres, der præger sygeplejen på flere områder. Den yngre mand udtrykker:

”Der var mange dage, hvor det var mig der skulle informere om, at jeg havde
behov for dit eller dat. Der var jo nogen rigtig akutte nogen, af
sikkerhedsmæssige årsager var der jo totalt overvågning ik’, men ellers alle
dem  som ikke lige slog en fis og en vejrmølle, jamen de sku faktisk lige række
ind og [ ] Men hvad skulle de gøre. Det er  de barske vilkår. Det er simpelthen
fordi de prioriterer. Det var meget indforstået blandt alle patienter, jeg var
sammen med.”
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Informanten oplever, at det ofte er nødvendigt selv at give udtryk for sine behov, igen fordi

sygeplejersken må prioritere akutte patientbehov. De eksisterende vilkår er således

medvirkende til, at patienter i større grad må gøre opmærksom på sig selv og stille krav. Sagt

med Giddens kan patientens udfarende og aktive adfærd ses som en naturlig reaktion som

følge af refleksivitet, der her viser sig ved handling med formulering af behov. Samtidig skal

sygeplejersker ifølge Giddens betragtes som systemets adgangsporte. Den tillid patienten har

til sygeplejen bliver således afgørende for den generelle oplevelse af tillid til systemet. Med

Scheel og Giddens kan det derfor tolkes, at sygeplejerskens prioritering af den enkelte patient

foregår i spændingsfeltet mellem systemverdenens vilkår og livsverdenens værdier. Tilliden

til sygeplejerskens faglige skøn i konkrete situationer er derfor med til at påvirke patientens

oplevelse af det sygeplejefaglige felt generelt på grund af det personlige møde ansigt-til

ansigt.

Prioritering i sygeplejen møder forståelse hos gruppen af patienter, hvilket svarer til Albums

(1996) omtale af patientkulturens betydning i relation til  forståelse af egen sygdomssituation.

Hvor udveksling af indbyrdes erfaringer således også viser sig i tilknytning til patientens

forståelse af sygeplejens prioritering. Omvendt har det også den konsekvens, at nogle

patienter vil være mere tilbageholdende med spørgsmål, ikke altid lige får sagt til eller har

overskud til at bede om hjælp. Informanterne oplever her et dilemma, da de samtidig har den

opfattelse, selv at være ansvarlige for at formulere behov ved klart at tilkendegive disse. En

kvinde siger:

”Men sygeplejersken bør egentlig ha’ tid til og snakke. Jeg gik jo med en masse
tanker [ ] Ja, men jeg spurgte heller ikke om dem, fordi jeg synes heller ik’ jeg
ku’, og jeg ved jo, hvor travlt der er, så jeg synes jo heller ikke. Det var jo også
min egen tilbageholdenhed, og det ville jeg måske ha’ gjort, hvis jeg ikke
kendte til arbejdsvilkårene…jeg ved det ikke […] Jeg synes jeg har oplevet det
mange gange, også de tidligere indlæggelser jeg har haft, at der er for lidt tid.”

Oplevelsen er her, at der er for lidt tid til den enkelte. Tiden viser sig at være en helt

substantiel dimension i patientens erfaring med den aktuelle sygepleje, ved at være essentielt

tema hos samtlige informanter. Mange situationer og indtryk involverer et tidsmæssigt

aspekt, ligesom tiden bliver  parameter for patientens oplevelse af at være i kontakt med

sygeplejersken. Visende sig ved udtryk som, sygeplejersken giver sig tid, tid til at sætte sig,

tid til at snakke eller omvendt var der ikke tid til sygeplejen, ligesom fejl og forglemmelser
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blev undskyldt med manglende tid. At tid er en substantiel faktor for den indlagte patient

fremgår af også afsnit 4.5.1.3, og kan også tolkes derhen, at patienten befinder sig i en

situation med overskud af tid. Ifølge Kari Martinsen (2002) er der god grund til at forvente

sig tid af sygeplejersken, eftersom patienten jo rent faktisk er indlagt på grund af sygdom.

Samtidig rettes kritik mod den aktuelle prioritering af patienter til faste tider, da det ifølge

Martinsen er direkte i strid med den situation patienten befinder sig i: ”Tiden krever en

husholdning som ikke strider mot det levendes rytmer og begrensninger, og der pasienten får

lov til å være pasient i ordets grunnleggende betydning. Det vil sige at han også får bli møtt

som pasient med bekymringer, bedrøvethet og sorg.” (Ibid:268). Her argumenteres for

opbrud med systemisk tidstænkning i sygeplejen, begrundet med patientens situation som

sygt menneske med eksistentielle problemer, svarende til informantens udsagn side 50.

Udtalelsen viser ligesom beskrevet i afsnit 4.5.1.2 at patienten eksistentielt oplever at være

alene med mange tanker, og således kan forstærkes af den voldsomme travlhed.

Indtrykket af at være patient i en meget travl og hektisk sygeplejekontekst viser sig at være

en generel oplevelse. Idet informanterne beskriver sygeplejersker som noget forjagede, de har

så pokkers travlt, og der var stor stress på sygeplejeområdet. Den yngre mand beskriver:

”Jeg ved hvor travlt de har, det accepterer jeg på en eller anden måde, selv om
jeg måske ikke burde, fordi de gør hvad de kan, det var der ingen tvivl om. Jeg
ku godt se, der var ingen der lå på divaneseren …de løb hele dagen [ ] Jeg ku
godt ha tænkt mig og bruge dem noget mere til psykisk førstehjælp, til
simpelthen og forklare om. Sådan noget som undersøgelser det var lige dagen
før, man skulle derned. Nu skal du vide, og så skal du ned til den der
undersøgelse og sådan og sådan (hurtig stemmeføring). Det gik bare du
ved…hvad var det for en elevator der røg forbi der.”

Beskrivelsen giver et meget godt billede af det tempo, der er over sygeplejen.  Indtrykket er

at sygeplejen foregår i løb, og selv ved kontakt og samtale opleves sygeplejersken at bevæge

sig som en elevator, der hele tiden kører fra sted til sted. Sygeplejersken signalerer travlhed

ved konstant at være i bevægelse, hvilket betyder at patienten nøje vurderer sine behov.

Samtidig skal man være i stand til at stige af og på denne elevator, og selv være opmærksom

på, hvornår sygeplejersken kommer forbi. Travlhed i sygeplejen fremgår også af flere

patientberetninger (Gyldenkilde, 1999; Petersen, 1996; Aamund, 2000). Endvidere er

fænomenet undersøgt og beskrevet af Helle Ploug Hansen, der udleder at forskellige
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gangarter er centrale betydningsbærende tegn, ved at kommunikere og signalere travlhed

(Hansen, 1995). Samtidig indgår udsagn om travlhed og mangel på tid, som helt almindelige

dagligdags vendinger i kommunikationen mellem især patienter og personalet. Der er således

en fælles oplevelse af at travlhed i sygeplejen kommunikeres til patienter via sprog, men at de

kropslige bevægelser og tempo i gangart og handlinger indeholder en ligeså effektfuld

signalværdi. Travlheden bliver på denne måde meget synlig og tydelig for både patienter og

andre i det sygeplejefaglige felt.

4.5.3.2 At blive set og hørt som patient og menneske i konkrete situationer

Oplevelsen af det relationelle forhold til sygeplejersken viser sig at variere noget hos

informanterne,  afhængig af individuelle behov og personlige reaktioner. Der er dog en fælles

forventning til at blive set og hørt som patient, hvilket også viser sig ved bekymring og

utryghed ved at blive overset, overhørt og fejlfortolket. Det forventes at sygeplejersken har

overblik, er lydhør og er i stand til at se, hvad man som patient har brug for. Visende sig ved

udtryk som, hun skal kunne se ind i mine øjne, og se at jeg er mest ked af det, hun ku’ godt se

jeg var lidt ude af flippen, og hvis ikke det var fordi de havde så travlt, så havde de set jeg var

ked af det. En mand giver udtryk for:

”Jeg synes, det betyder noget, at hun giver sig tid til…hvad hedder det mig. At
hun er lidt deltagende, spørger hvordan det går, og om man har nogen
spørgsmål og så videre […] Det betyder noget, at man føler sig plejet og føler
der er en vis omsorg [ ] Med omsorg mener jeg, at hun er indstillet på at hjælpe
dig, hvis der er noget, du mangler eller har behov for [ ] Ja man forventer måske
at sygeplejersken kommer og siger, hvordan går det, er der noget jeg kan gøre
for dig? Det tror jeg har meget at sige, så føler man, at der bliver lagt mærke til
én, og de tager sig af, hvordan du har det.”

Her forventes, at sygeplejersken viser omsorg ved at involvere sig, give sig tid, lytte og

spørge ind til patientens oplevelse. Den sproglige betoning af mig, forstås som informantens

behov for at blive set som menneske med egen personlighed. Svarende til Scheels opfattelse

af patienten som en person med egen livshistorie, og dermed også individuelle reaktioner,

erfaringer og forventninger. Patienten befinder sig i en anderledes livssituation som omtalt i

afsnit 4.5.1, der påvirker selvidentiteten og eksistentielle områder. Derfor er det særligt

afgørende, at sygeplejersken ser og forholder sig til patienten som unik person, eftersom den
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personlige selvudfoldelse ifølge Giddens, Pahuus og Scheel netop er betinget af individets

samspil og involvering med andre mennesker i levende og konkrete sammenhænge.

At føle sig plejet og føle omsorg, indebærer både praktiske, relationelle og kommunikative

handlinger, der kan relateres til Scheels kognitivt-instrumentelle, æstetisk-ekspressive og

moralsk-praktiske handletyper. Også Martinsen (1989) beskriver omsorg indeholdende

relationelle, praktiske og moralske aspekter. Sygeplejersken forventes også at være

deltagende dels ved aktiv henvendelse, dels ved en generel opmærksomhed på den enkelte.

Hvilket svarer til Scheels udlægning af den aktivt indgribende eller den modtagende

forholdsmåde. Patienten kan derfor opleve deltagelse både ved direkte handlingsorienteret og

problemløsende adfærd samt ved sygeplejerskens opmærksomhed og nærvær, når hun blot er

til stede. At være deltagende fremstilles af Kari Martinsen (2000), som en særlig måde at se

og sanse på: ”Å se med hjertets øye, med det deltakende oppmerksomme øye, får den andre

til å tre frem som betydningsfull (…) Øyets forståelse er ledet av sansningen.” (Ibid:21). Øjet

er med andre ord sygeplejerskens redskab til ikke blot at se det unikke, men også forholde sig

sanseligt åben samt modtagelig for indtryk og derved indfange og forstå det særlige hos den

enkelte patient.

Informanterne har forskellige indtryk af sygeplejen, hvilket udover personlige behov også

kan tilskrives forskellige kulturer, værdier og holdninger på de respektive afdelinger og

hospitaler. Især de kvindelige informanter viser en mere kritisk holdning til sygeplejen,

hvilket kan tillægges andre forventninger og behov. Desuden er kvinder ifølge afsnit 4.5.1.2

meget emotionelt og psykisk påvirkede som patienter. Hvilket vil påvirke erfaringer fra

konkrete episoder. Her oplever den yngre kvinde:

”De stiller, de der retoriske spørgsmål [ ] Hvorfor kommer hun ikke og spørger,
hvordan har du det nu? Det er faktisk det, der betyder noget for mig. Det
betyder ikke noget, hvad jeg fik lavet for 2 dage siden […] Man ville tage mere
udgangspunkt i mig, hvis man spurgte hvordan har du det lige nu? [ ] De starter
forfra, jeg har vænnet mig til det efterhånden, fordi jeg er klar over, det er noget
metodemæssigt [ ] Det jeg snakker om, er konkrete situationer omkring
vagtskifte […] Men det handler jo også om at mine problemer, når jeg er
indlagt tit er mere af psykisk karakter end fysisk.”

Behovet er, at sygeplejersken involverer sig i den aktuelle situation, man som patient

befinder sig i. Tilsvarende forventning kan også udledes fra det foregående afsnit, idet

patienter på trods af nødvendig prioritering og travlhed har behov for, at sygeplejersken giver
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sig tid til kontakt. Det viser sig således at være et universelt behov, at sygeplejersken i

konkrete situationer er i stand til at vurdere og fornemme den livssituation patienten aktuelt

befinder sig. Med Scheel må sygeplejersken være bevidst om sin indgriben i patientens liv og

vilkår i konkrete situationer, hvor den enkelte er præget af sin livshistorie. På baggrund heraf

foretages et fagligt skøn, som ifølge Scheel indebærer viden, indsigt og forståelse relateret til

den konkrete situation. Samtidig er der krav til personlig involvering ved tolkning af

patientens udtryk, dog må skønnet til enhver tid være fagligt kvalificeret og herved være

vidensbaseret. Det kan ikke udelukkes, at sygeplejersken ved denne tilgang vil være præget

af sin sygeplejefaglige selvforståelse, og derfor ikke som Gadamer siger kan opnå fælles

forståelse med patienten. Spørgsmålet er da, om sygeplejersken skulle forholde sig mere åben

for patientens udtryk, ved som Martinsen (1997) siger, at vægte den sanselige forståelse:

”Skønnet i sygeplejen er en opøvelse i at stille sig åben for det sanselige indtryk.” (Ibid:152).

Begrundet med den sanselige tydnings åbenhed, der kan indfange patientens oplevelse af

situationen.

Dernæst er informanten påvirket af daglige skift og kontakt med forskellige sygeplejersker.

Samtlige informanter oplever det generelt frustrerende at skulle gentage sin historie, få stillet

de samme spørgsmål og ikke mindst at være involveret i så mange forskellige mennesker.

Udtrykt ved, det tager altså noget tid, at opbygge det der tillidsforhold, og hun må virke til at

være klar på at være hos mig, så indebærer det for pokker, at de ved hvad jeg er der for. Den

yngre mand siger:

”Man ku også godt strukturere det lidt bedre på sygeplejesiden. Jeg
fornemmede, at man satte de rigtig dygtige sygeplejersker hen til de rigtig
farlige patienter ik’. Så må de sgu hæve standarden, så min sygeplejerske ikke
skal forsvinde fra mig, fordi der er en vigtigere eller en sværere patient. Sådan
nogen strukturer ku man godt ændre ik’ […] Jo, og en meget vigtig ting. Det er
de her vikarbureauer. Det er virkelig en patientfjende [ ] Der får du simpelthen
nogen sygeplejersker som ikke kender stedet og som samtidig kan undskylde
sig med det. Så det er virkelig en vigtig faktor. Det er en rigtig patientdræber og
en dialogdræber.”

Det betyder noget, at opleve et kontinuerligt forløb, hvilket viser sig ved omtalen af at

sygeplejersken er min, og skal ikke forsvinde fra mig. Forstået på den måde, at relationen og

samarbejdet er baseret på et gensidigt forhold, hvor det har betydning at være tilknyttet den

samme sygeplejerske i en periode. Igen svarende til Scheels tanker om gensidighed og

personlig involvering ved interaktionen, der således vanskeliggøres ved for mange skift.
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Også fordi sygeplejen ifølge Scheel og Martinsen (1989) som grundlag bygger på et

tillidsforhold. Det er derfor ikke uvæsentligt for patienten, hvilken sygeplejerske man er

tilknyttet. Som beskrevet i afsnit 4.5.2.2 er patienter indstillet på selv at være aktive og

deltagende i samarbejdet, men det betyder ikke, at sygeplejerskens faglige og især personlige

kompetencer er ligegyldige.  Hvilket viser sig ved omtalen af vikarsygeplejersker, hvor især

manglende kontinuitet og kendskab til patientens baggrund og aktuelle situation, resulterer i

vanskeligheder ved dialog og samarbejde. Udtalelsen viser også patientens følelse af

magtesløshed ved som i afsnit 4.5.2.1 at være underlagt systemets vilkår. Derfor de

voldsomme metaforiske udtryk patientfjende og patientdræber.

4.5.3.3 At vægte det personlige ved interaktionen med sygeplejersken

Personlige aspekter vægtes højt og bliver i flere sammenhænge fremhævet som essentielle

ved informanternes forventninger til sygeplejen. Betingelsen for et godt forhold og

samarbejde  fremgår af følgende udsagn: sygeplejersken skal være der, og hun skal ligesom

fornemme, hun skal vise sig som en person, der er der og har en faglig viden, jeg synes at

sygeplejersken bliver nødt til at ha’ menneskekundskab. Den yngre mand udtrykker:

”Det skal være én, der har knapt så travlt, og hele tiden have stående med store
neonlys oppe i hovedet EMPATI. Sådan jeg tror, den danske patient ser
sygeplejersken. Lægen han er god til at operere, medicin og så videre, men
sygeplejersken hun er min. Det er hende, der holder mig i hånden, hvis det er.
Så en sygeplejerske uden empati den er helt gal, den skal være i højsædet. Så
får du også dialogen […] Det er personligheden patienterne vil ha’, dialog,
personlighed, nærvær, empati. De rigtig basale ting.”

Her vægtes det personlige engagement højt, fordi sygeplejersken kommer tæt på patientens

personlige område. Patienten befinder sig ofte i følelsesladede situationer jfr. afsnit 4.5.1.2,

og har derfor behov for personlig involvering. Der stilles også krav til fagligheden, idet

dialog, empati og nærvær er baseret på og udviklet af både personlige og sygeplejefaglige

kompetencer. Scheel taler om personlig involvering i konkrete situationer, ligesom den

modtagende forholdsmåde indebærer nærvær og empati, udover at vægtningen af

kommunikation og særligt dialog henviser til personligt engagement. De personlige

elementer er derimod centrale i Martinsens udlægning af sanselig sygepleje (1997), hvor

nærvær og engagement i forholdet til patienten, samt det at lytte til, holde øje med og pleje
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varsomt fremhæves som essentielt. Det vil derfor være afgørende for patienten, hvilke

grundlæggende værdier og holdninger sygeplejersken handler på baggrund af.

Betydningen af et godt og nært forhold viser sig ved udtrykket om min sygeplejerske, hvilket

tolkes som den person han har tillid til. Aktive og udfarende patienter har således på trods af

større viden, kompetence og selvstændighed jfr. afsnit 4.5.2.2, stadig behov for omsorg og

personlig involvering.  Sygeplejersken bliver substantiel som referencepunkt for patienten,

der ifølge afsnit 4.5.2.3 står alene med vanskelige beslutninger og valg. Patienten har ifølge

Scheel, Pahuus og Giddens brug for at teste egne holdninger og valg via refleksion og

interaktion i konkrete og levende sammenhænge.

Informanterne har generelt indtryk af en positiv udvikling i sygeplejen og sundhedsvæsenet,

ved en ændret holdning til patienten, ændret menneskesyn og en anden indstilling til

samarbejde. Det åbner helt andre muligheder for patienten, at der er et mere ligeværdigt

forhold, men kan samtidig gøre det sværere for sygeplejersken, at patienter ikke mere er så

autoritære. Hertil siger en mand:

”Jeg synes, de er blevet mere menneskelige. De er ikke så meget sygeplejersker
mere, som de var [ ] Det har jo noget at gøre med at tale, bringe noget liv ind på
stuen ik’. Tale lidt mere med patienten ud over lige sygdommen [ ] Jo forholdet
har ændret sig, men forholdet mellem mennesker har ændret sig [ ] De er
stadigvæk sygeplejersker, men de bliver ikke opfattet så autoritære […] Jeg tror
det betyder meget for trygheden.  Der er et meget mere afslappet forhold både
mellem sygeplejersker og patienter og mellem læger og patienter.”

Heraf ses, at den generelle udvikling i holdninger samt relationelle forhold mellem patient og

sygeplejerske, har indtil flere positive konsekvenser. Det giver patienten mulighed for at

knytte forbindelse til livet uden for hospitalet. Album (1996) taler om betydningen af

patienters indbyrdes udveksling af sygdomserfaringer, som led i rekonstruktion af den

personlige livsfortælling. Sygeplejersker har derfor en lignende funktion, ved som Scheel

siger at forholde sig til patientens livshistorie, og herved påvirke patientens udvikling af

selvidentitet, som netop er betinget af samspil med andre. Det viser sig her ligesom tidligere

udtalelser, at personligt engagement, empati og omsorg har stor betydning for patientens

tryghed, udover at være substantiel for dialog og samarbejde mellem patient og

sygeplejerske. Disse tanker er helt i tråd med Scheels udlægning af den interaktionelle

sygepleje, hvor formålet netop er at bidrage til større frihed og handlegrundlag for patienten.

Tilsvarende resultater fremkommer ved Sigridur Halldórsdóttirs undersøgelse af omsorgens
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betydning i sygeplejen, hvor det netop udledes, at professionel omsorg bidrager til udvikling

af patienters kompetencer på flere planer: ”the perceived effect of the caring encounter can

be summarized as empowerment, including a sense of solidarity, well-being and healing.”

(Halldórsdóttir, 1996:25). Der viser sig således at være konsensus i sygeplejens og patienters

syn på betydningen af personlig involvering og omsorg for patientens tryghed, følelse af

velvære og styrke til selv at handle.

Sygeplejerskens personlige involvering bliver af en informant opfattet mere problematisk.

Kritikken angår sygeplejerskens manglende evne til at forholde sig til patientens forståelse,

og viser sig ved udsagn som, de vil så gerne tage den der psykiske smerte, hvorfor kan de

ikke lade det der ked-af-det-hed blive ved mig og de må lade sorgen blive ved os. Den yngre

kvinde udtrykker:

”De vil gerne være så for pokker forstående, at de kommer til og tage den over
på sig selv i stedet for at lade den blive over i min seng. I stedet for bare og
sætte sig ned og lytte, så kommer de til at sige, at det gør ikke så meget. Det
handler jo også om, at de ved jo godt, de ikke kan lave om på det. Jeg bliver jo
nødt til at være der, men det er ikke godt Det er rigtig rigtig skidt ik’ [..] Men
jeg synes, de er blevet bedre til at rumme…men det kan jo ligeså godt handle
om mig.”

Her kædes det personlige sammen med problemer ved forståelse, når denne tager afsæt i

sygeplejerskens egen forståelsesramme. Informantens erfaring er, at sygeplejersker ikke

forholder sig til patientens oplevelse og forståelse af sin situation, men derimod søger sin

egen forståelse. Her peges på et centralt skisma i den fælles forståelse mellem patient og

sygeplejerske, der netop er betinget af udgangspunktet og måden at komme til forståelse på.

Scheel siger med henvisning til Gadamers udlægning af forståelse og dialog, at

sygeplejersken skal tolke patientens udtryk via kommunikation ved samtidig at være bevidst

om sin egen selvforståelse, og tager således primært afsæt i en hermeneutisk tankegang.

Hvorimod Martinsen, med afsæt i Løgstrups tanker om sansning og forståelse i en

fænomenologisk tilgang, taler om sanselig tydning af patientens udtryk via en åben og

modtagende sanselig forståelse. Det skulle dog være muligt at nå til fælles forståelse ad

begge veje. Ved som Gadamer siger, at være bevidst om egne fordomme og derved være

opmærksom på den personlige tolkning, der ligger i forståelsen. Løgstrup siger også at

sansning og forståelse er indbyrdes forbundne, eftersom sansning ikke giver mening i sig

selv. Det viser sig at være et universelt behov for patienten, at sygeplejersken forholder sig
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modtagende ved at være sanselig åben eller sætter egne fordomme på spil for at nærme sig

patientens forståelseshorisont. Hvilket i begge tilfælde kræver at sygeplejersken er bevidst

om anvendelsen af personlige kompetencer ved interaktionen med patienten.

Vægtningen af personlige elementer har flere dimensioner, idet adskillige udsagn viser, at en

bedre forståelse fordrer at sygeplejersken give sig tid til at sætte sig og lytte til patienten. To

af informanterne var selv aktive i patientforeninger, hvoraf den ene også havde medvirket

ved personalekurser for sygeplejersker, og ser det som en positiv udvikling, at man er blevet

opmærksom på at inddrage patientens oplevelse. Den unge kvinde siger:

”Jeg har været inviteret ind til at holde foredrag om, hvad det vil sige at være
patient for 35 sygeplejerske. Det synes jeg da er enormt flot. Det er da en god
indsigt og ha. For at blive dygtigere bliver vi nødt til at ha patienterne med. Jeg
har fået at vide siden, at de bruger det utrolig meget. Det synes jeg da er en
kanon udvikling. Hvis man går bort fra, kun og lytte til dem der står over, men
også til os som det faktisk vedrører. Det er jo en udvikling man kun kan
bifalde.”

Der viser sig således, at være en generel interesse og vilje til selv at deltage og bidrage med

viden i forhold til det at være patient. Holdningen er også, at dette aspekt giver en anden

indsigt og forståelse, ved at være en personlig oplevelse og erfaring af at være patient. Der er

endvidere fokus på at inddrage patientaspektet som en del af den sygeplejefaglige viden og

erfaring i den kliniske sygeplejepraksis, idet patienter inviteres til at holde oplæg. Herved

bliver det muligt som Scheel siger at skabe forbindelse mellem det konkrete

situationsorienterede praksisniveau og det universalistiske niveau. Eftersom erfaring og viden

fra sygeplejepraksis på denne måde kan bidrage til udvikling af værdier, holdninger og

metoder i den kliniske sygepleje. Ved samtidig at give grundlag for udvikling og forskning i

sygepleje inden for det patientcentrede aspekt, hvor det netop er nødvendigt at komme tæt på

patienters oplevelser og erfaringer. Der som Scheel og Van Manen siger indeholder både

noget unikt og typisk, hvorfor patienters udsagn vil være essentielt materiale som

udgangspunkt for især fænomenologiske undersøgelser. Som  ifølge Scheel og van Manen

har det primære formål dels at tage afsæt i og desuden  at bidrage til udvikling af

sygeplejepraksis.
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4.5.3.4 Sammenfatning af patientens oplevelse af sin interaktion med sygeplejersken

Helt centralt for patientens oplevelse af sin interaktion med sygeplejersken er, at der

prioriteres i hver eneste situation på grund af travlhed og tidspres. Hvilket møder forståelse

men også en vis skepsis hos patienter, som af denne grund selv tager initiativ til kontakt og

stiller krav. Sygeplejersken er der ved akutte behov men opleves at være i konstant

bevægelse, hvilket bidrager til en mere aktiv, refleksiv og kritisk patientadfærd.

Det er substantielt, at sygeplejersken ser og møder patienten som person i konkrete

situationer og via sit sygeplejefaglige skøn er i stand til at se og forstå patientens aktuelle og

særlige livssituation. Sygeplejerskens personlige kompetencer er derfor helt essentielle, idet

patienten ved interaktion og samarbejde med sygeplejersken har behov for empati, gensidig

tillid og personlig involvering. Som har betydning også for aktive og refleksive  patienter,

dels for at føle tryghed og tillid til sygeplejen,  men også for at udfolde og udvikle personlige

kompetencer, magtstyrkelse og forståelse af sin ændrede situation som menneske og patient.

4.6 Sammenfatning: hvad vil det sige at være patient i vor tid?

At føle sig i en anderledes livssituation viser sig både på det eksistentielle plan, i samfundet

og sygeplejen, idet patienter oplever ændringer i selvidentitet, forandringer i livsverdenen

samt at være i en anderledes situation som menneske. Hvilket påvirker relationelle forhold,

aktuelle og fremtidige livsvilkår samt patientens forståelse af sig selv ved interaktion med

sygeplejersken.

Som patient at være underlagt et system er en essentiel oplevelse både i samfundet og

sygeplejen, hvilket især erfares ved påvirkning og indgriben i livsverdenens aspekter. Dette

bidrager sammen med modernitetens refleksivitet og foranderlighed til en mere aktiv og

kritisk patientadfærd. Den anderledes eksistentielle og aktive patientadfærd opleves

dialektisk med større krav til personlige refleksioner og valg ved også at bidrage til en anden

forståelse af sig selv som menneske og patient i en anderledes livssituation.

At være til prioritering på grund af travlhed, tidspres og de eksisterende vilkår i samfundet og

sundhedssystemet påvirker patientens aktuelle situation og betingelser ved interaktion med

sygeplejersken. Personlige elementer er også substantielle inden for alle tre aspekter, dels i

relation til den eksistentielle forståelse af sig selv, dels ved refleksion og individuelle valg i

det nuværende samfund. Endelig stiller patienter krav til selv at involvere sig personligt,
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refleksivt og aktivt i eget forløb udover at forvente tilsvarende personlige engagement fra

sygeplejersken. Det at være patient i vor tid viser sig derfor at indeholde dialektiske og

komplekse implikationer, hvor eksistentielle, samfunds- og sygeplejemæssige aspekter både

som del og helhed indgår i patientens forståelse af sig selv i en anderledes  livssituation.

5 Diskussion med kritik af teori og metode

Resultaterne i denne undersøgelse er baseret på en hermeneutisk fænomenologisk metodologi

ved analyse og tolkning. Hvor det er tilstræbt at leve op til kravet om ”a carefully cultivated

thougtfullness” (Van Manen, 1990:131), som ifølge Van Manen er mere essentielt end det

rent tekniske ved metoden. Formålet har været at få større forståelse for patientens oplevelse

af sin aktuelle situation set i eksistentielt, samfundsmæssigt og sygeplejefagligt perspektiv.

Hvor de fremkomne resultater præsenterer nogle af de universelle og ontologiske aspekter

ved at være patient vor tid. Velvidende at disse på ingen måde kan være eller er tænkt som en

generel beskrivelse, hvilket ikke er hensigten i den fænomenologiske metode, hvorimod det

skal medtænkes: “ 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”

(Ibid:16). Det vil derfor ikke være muligt med denne fremgangsmåde at give en fuldstændig

dækkende beskrivelse, da menneskelige erfaringer også indeholder noget usagt og

ubeskriveligt. Der således ikke vil være muligt at nå uanset fænomenologisk rettethed og

sanselig åbenhed. Sagt med Gadamer har undersøgelsen bidraget til en udvidelse af

forståelseshorisonten, ved at den her frembragte viden afdækker nye og andre dimensioner

ved det at være patient.

Ved kvalitative undersøgelser er der helt præcise krav til validitet under hele forløbet, af

hensyn til ubekendte og subjektive faktorer samt med henblik på test af resultaters gyldighed

(Kvale, 2002). Dette er medtænkt og ekspliciteret dels i afsnit 2 og 4 omkring metodiske

overvejelser ved interview samt i relation til analyseprocessen. For at leve op til kravet om

gyldighed, pålidelighed og gennemskuelighed er det som Van Manen siger nødvendigt at

udvise eftertænksomhed, der hos Kvale fremstilles ved en håndværksmæssig validitet. Som

kommer af gentagen og systematisk kontrol, spørgsmål samt teoretisk refleksion i forbindelse

med interview samt analyseproces (Ibid).
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Dette er indgået som bevidst validitetskriterium ved interviewene og især været styrende for

den skrivende analyseproces, hvor talrige og gentagne spørgsmål er stillet til materialet inden

for de enkelte analysefaser jfr. afsnit 2.2.4. Igen for dels at sikre gyldige tolkninger og dels

for at udlede en essentiel og universel mening, som ved efterfølgende teoretisk

perspektivering kan betragtes som almengyldig og ikke en subjektiv udlægning.

På trods af disse overvejelser og grundighed ved analyseprocessen, kan det ikke udelukkes, at

resultater og konklusioner er præget af egen forståelse. Ganske vist er mine fordomme

udfordret dels ved interviewet og ved efterfølgende analyse med teoretisk perspektivering,

som dog ikke kan hindre risikoen for tolkning baseret på en common sense-forståelse. Netop

denne faktor er til diskussion og kritik i relation til kvalitative undersøgelser (Olsen, 2002).

Med udgangspunkt i en analyse af Steiner Kvales beskrivelse af interviewundersøgelsens

stadier retter Olsen især kritik af fremgangsmådens individuelle og hermed subjektive

implikationer. Der hentes argumenter og begrundelser for kritikken ved inddragelse af

eksempler fra danske kvalitative undersøgelser. Kritikken angår især problemer ved

individuelle tolkninger baseret på en common sense-forståelse, som begrundes med

kvalitative undersøgelsers mangel på metodologisk transparens (Ibid). Hvilket også kan

diskuteres, når der ifølge Kvale og Van Manen ikke kan anføres nogen eksakt metode ved

kvalitativ forskning. Ganske vist er der krav til grundig og præcis eksplicitering af anvendt

metode og analysemodel, men da analysen foregår ved individuel tolkning og

meningskondensering som en omfangsrig skrivende proces, bliver det vanskeligt at

eksplicitere enhver tolkning og relation til de udledte resultater, som præsenteres i

sammenskrevet form. Heraf kompliceres muligheden for dels at teste og dermed også

validere resultater. Olsens kritik angår ikke validiteten af kvalitative undersøgelser generelt,

men derimod mangelen på gennemskuelighed af anvendte metoder.

Der kan rettes kritik af Anthony Giddens  komplicerede teoretiske analyser og sproglige

fremstilling (Kaspersen, 2001). Som gør det vanskeligt at følge den teoretiske tolkning og

argumentation, der  forudsætter kendskab dels til Giddens tidligere arbejder og dels til de

teorier og synspunkter, der inddrages uden nærmere udlægning. Det betyder at teoretiske

begreber og konstruktioner, som udvikles på grundlag af andres undersøgelser og teorier,

indgår i en kompliceret fremstilling, der ikke er transparent.
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Desuden ville det være ønskeligt med en mere præcis begrebsafklaring i relation til

betydningen af centrale begreber og disses anvendelse i den teoretiske konstruktion.

Eksempelvis anvendes modernitet, sen-modernitet og høj-modernitet samt post-traditionelle

samfund i flæng uden nærmere begrebsafklaring i konkrete sammenhænge.

Videnskabsteoretisk er Giddens også vanskelig at placere, da han tager afsæt i og inddrager

kilder fra flere retninger (Ibid). Dog antages han at have en kritisk teoretisk tilgang på grund

af sine kritiske analyser, det samfundsteoretiske perspektiv og fremstillingen af samfundets

foranderlighed i samspil mellem individ og samfund.

Merry Scheels teori bærer præg af argumentation for sygeplejens videnskabeliggørelse, som

på trods af praksistilknytningen resulterer i vægtning af den teoretiske forståelse. Heraf følger

manglende belysning af krav til sygeplejerskens personlige kompetencer som ellers er

relevante at medtænke i relation til interaktion og kommunikation. Det kan give præg af

teoretisk fokusering og forståelse som det primære, hvilket formentlig ikke er Scheels tanke,

eftersom teorien fokuserer på samspil i konkrete situationer udover at medtænke større frihed

til patienten (Uddannelsesnyt, 2002). Da resultater og analyse viser en vægtning af

sygeplejerskens personlige involvering suppleres med Kari Martinsens teoretiske udlægning.

Med Scheels kritisk hermeneutiske og Martinsens fænomenologiske tilgang bliver det således

muligt at medtænke dels foranderlighed i samfund og sygeplejen ved også at inddrage

almene  forhold relateret til den menneskelige livsverden.

Angående eget valg af fremgangsmåde med at beskrive og forstå hvad det vil sige at være

patient i vor tid, ville det give en dybere indsigt ved afgrænsning til ét eller to aspekter.

Omvendt ville det ikke give mulighed for at se kompleksiteten og samspillet mellem

erfaringer relateret til eksistentielle, samfundsmæssige og sygeplejefaglige aspekter. Hvilket

har været den bærende idé og intention i dette speciale, for at  få større forståelse for den

ændrede patientadfærd.

6 Konklusion

På baggrund af det aktuelle billede der tegnes af tidens og fremtidens patienter som

anderledes aktive, refleksive og kritiske, har intentionen i dette speciale været at undersøge,

hvordan patienter selv oplever, hvad det vil sige at være patient i vor tid. Indkredset ved

patientens oplevelse af sin aktuelle situation eksistentielt, i samfundet og sygeplejen. Ud fra
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den antagelse at disse tre aspekter vil være under indflydelse af samfundets foranderlighed

med deraf følgende ændring i patienters holdninger, adfærd og handlinger.

Af det indledende afsnit 1 fremgår det, at synet på patienten og patientens situation i

samfundet og sygeplejen udvikler sig i takt med samfundsmæssige og sygeplejefaglige

ændringer i værdier, holdninger og  normer for interaktion. Svarende til det indledende citat

på side 1, hvor informanten siger: ”At være patient er noget der hele tiden udvikler sig.”

Hvilket også fremgår af resultaterne i denne undersøgelse inden for både det eksistentielle,

samfundet og sygeplejen.  Hvor patienter oplever en udvikling i selvidentitet, som generes af

dialektiske og komplekse implikationer fra eksistentielle, samfunds- og sygeplejemæssige

påvirkninger. Idet patientens forståelse af sig selv som menneske i en anderledes livssituation

er knyttet til konkrete situationer og relater sig til forskellige kontekster i livsverdenen,

samfundet og sygeplejen.

At være patient er således en dimension i den personlige selvforståelse, som især erfares ved

samspil og levende vekselvirkning med andre mennesker i forskellige sammenhænge. Her

viser det sig, at udvikling og ændring i patienters adfærd foregår i samspil med den generelle

samfundsudvikling og især knytter sig til modernitetens refleksivitet og foranderlighed.

Samtidig fremgår det, at den aktuelle travlhed og prioritering i sygeplejen ved interaktion

med patienter,  bidrager til udfoldelse af en mere refleksiv, aktiv og kritisk patientadfærd.

Eftersom det at være patient erfares som en udvikling af gensidig påvirkning mellem patient,

samfund og sygeplejen, verificeres min antagelse om, at patientens situation er forbundet

med aktuelle og kulturelt bestemte normer og værdier i disse kontekster. Endelig kan denne

undersøgelse også bekræfte, som det fremgår af afsnit 3.2, at betydningen af og opfattelsen af

patientens situation er forbundet med aktuelle strømninger og tendenser i  samfundet og det

sygeplejefaglige felt.

Hvorfor det at være patient i vor tid, er noget der hele tiden udvikler sig i komplekst samspil

mellem eksistentielle, samfunds- og sygeplejemæssige aspekter, der således vil påvirke

patienters adfærd nu og i fremtiden. Sygeplejen må derfor indstille sig på interaktion og

samarbejde med anderledes aktive, krævende og kritiske patienter,  med fordring til såvel

faglige men især personlige kompetencer. Patienter forventer at blive set og hørt som

mennesker i konkrete situationer, og er indstillet på aktiv deltagelse og gensidighed ved

samarbejdet med sygeplejersken. På baggrund af sygeplejerskens personlige involvering og

forståelse af patientens anderledes livssituation. Hvilket betyder at sygeplejersken ved sit
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faglige skøn må forholde sig åben og være bevidst om sin egen forforståelse, for således at

kunne mødes i fælles forståelse med vor tids patienter.

7 Perspektivering

Den viden og indsigt der her er fremkommet, bidrager til en udvidet forståelse af hvad det vil

sige at være patient i det nuværende samfund. Velvidende at erfaringer som patient

indeholder langt flere dimensioner  inden for de her undersøgte aspekter, eftersom

eksistentielle, samfunds- og sygeplejemæssige forhold har talrige implikationer. Det kunne

således være interessant at undersøge patienters erfaringer relateret til konkrete lidelser,

variationer i forløb og set i forskellige perspektiver til  mere kliniske orienterede og

instrumentelle sygeplejeaspekter.

Patienters oplevelser af pleje og omsorg er undersøgt og beskrevet i en doktorafhandling af

Maud Söderlund, der har indsamlet patienterfaringer via breve, dagbøger og personlige

interview (Söderlund, 1998). Resultaterne viser her eksistentielle oplevelser af at være patient

svarende til  det, jeg udleder i min undersøgelse, idet Söderlund udleder flere eksistentielle

aspekter i forhold til, hvad det indebærer at være patient. Blandt andet finder hun: ”At vara

patient innebär att beröras i sin existentialitet, att vara mycket sårbar och ha behov af

trygghet, att bli respekterad och bemött i sin inidividuella identitet och att få vara en en vi-

relation , jag och du.” (Ibid:114). Hvilket ved sammenligning med mine resultater viser, at

der på baggrund af forskellige undersøgelser af patienters erfaringer dels kan udledes

universelle og ontologiske betydninger af at være patient. Desuden kan det give nuancerede

og specifikke aspekter relateret til helt konkrete situationer også afhængig af kontekst.

Aktuelt har Elisabeth Hall og Elle Abraham foretaget en undersøgelse af patienters oplevelse

af at være på patienthotel, hvor en helt specifik kontekst netop giver anledning til anderledes

og særlige oplevelser som patient (Hall og Abraham, 2003). Her viser det overordnede sig at

være en oplevelse af ”At være i livgivende atmosfære” (ibid:26), idet denne undersøgelse

også peger på eksistentielle erfaringer, hvor det at være sig selv har betydning.

Disse og andre undersøgelser af patienters oplevelser (Jørgensen, 2001; Michaelsen, 1999)

viser udover min egen, at patienter har interesse for at deltage og herved bidrage til udvikling

af viden. Der er væsentlig i relation til den kliniske forskning i sygepleje, som grundlag for

en bedre patientforståelse, der endvidere stiller krav til nytænkning også på det
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organisatoriske felt jfr. resultaterne i afsnit 4.5.2.1. Tilsvarende synspunkt viser sig hos lektor

Per Schaarup, som hævder ”at sygeplejen er inficeret af problemløsning”, hvilket netop

hindrer forståelse af patienters aktuelle situation (Schaarup, 2002). Samtidig opfordres til

opgør med traditionel tænkning og udvikling af  andre tilgange og metoder i såvel uddannelse

som den kliniske praksis. Spørgsmålet er så om den videnskabelige tilgang i sygeplejen kan

bidrage til mere forståelsesorienteret tilgang og herved imødekomme udfordringen fra vor

tids og fremtidens patienter?
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Informationsbrev til informanter

Kære

Mit navn er Laila Pertou Ringkøbing. Jeg arbejder med en undersøgelse af, hvordan patienter
oplever dét at være i situationen som patient i det nuværende samfund.
Formålet med undersøgelsen er at give sygeplejersker mere viden om, hvordan patienter
oplever deres egen situation som patient i vor tid ved at spørge nogen, der selv har erfaring
hermed. Som det er nu, må sygeplejersker tage udgangspunkt i en forestilling om, hvordan
patienters situation må være.

Jeg vil spørge dig, om du vil hjælpe mig med denne undersøgelse 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 situationen som patient.

Især vil jeg gerne høre, om du oplever din situation som patient ændret som følge af den
samfundsmæssige udvikling. Her tænker jeg på, hvordan du forholder dig til de muligheder
og rettigheder, du har som patient. Særligt er jeg interesseret i, hvad du selv har foretaget dig i
forbindelse med sygdommens opståen. Har du selv opsøgt information, stillet krav til din
behandling og selv været med til at tage beslutninger angående egen situation?
Som patient bliver det også aktuelt at være i kontakt med sygeplejersker under forskellige
forhold. Her kunne jeg tænke mig at høre, hvordan du forholder dig til og ønsker at
samarbejde med sygeplejersker nu og i fremtiden. Hvad er din forestilling om patientens
situation i fremtiden, vil den være meget anderledes tror du?

Du vælger selv, hvad du har lyst at fortælle, og det vil sammen med andre patienters
fortællinger indgå som del af en undersøgelse, der skal være min specialeafhandling på
kandidatstudiet i sygepleje.
Jeg studerer sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet. Tidligere har jeg arbejdet som
sygeplejerske på hospital, i hjemmesygeplejen og er nu lærer på en sygeplejeskole. Den viden
jeg får via undersøgelsen kan senere bruges i uddannelsen af nye sygeplejersker.
Afhandlingen vil efter bedømmelsen kunne lånes fra biblioteker ved sygeplejeskoler.
Jeg står ikke i ansættelsesmæssig eller økonomisk forbindelse med sundhedsvæsenet eller
nogen form for foreninger, der varetager bestemte personers interesser.

Det interview, jeg ønsker at foretage med dig, vil tage cirka en time og samtidig vil jeg gerne
optage samtalen 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. Du kan på ethvert
tidspunkt under og efter interviewet fortryde din medvirken både med hensyn til dele eller
hele interviewet, uden du behøver at begrunde dette. Båndet vil da straks blive slettet.
Du er velkommen til at tænke over det, før du siger ja. Ønsker du flere oplysninger om
undersøgelsen før du beslutter dig, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Laila Pertou Ringkøbing
sygeplejerske og kandidatstuderende i sygepleje.
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Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet efter lov om behandling af personoplysninger, og
der er givet tilladelse til dets gennemførelse.
Datatilsynet har fastsat nærmere vilkår for undersøgelsen til beskyttelse af private og
personlige forhold for deltagere. Disse vilkår omhandler følgende:

Du skal være informeret både skriftligt og mundtligt, når du giver oplysninger om dig selv til
forskningsformål.
Dels skal du være informeret om, hvad undersøgelsen går ud på.
Dels om at alle dine oplysninger bevares anonyme, så din identitet ikke kan genkendes i den
færdige afhandling.

Det er vigtigt at du deltager frivilligt, og at jeg som interviewer sikrer mig, at du ved, hvad det
vil sige.
Det fremgår af nedenstående slip, som jeg derfor vil bede dig udfylde.
Du kan underskrive den i forbindelse med interviewet, når du har fået svar på de spørgsmål,
du eventuelt stadig kan have.

Ja, jeg har gennemlæst og forstået ovenstående vilkår. Jeg indvilliger derfor i at deltage i et
interview med kandidatstuderende i sygepleje Laila Pertou Ringkøbing, om hvordan jeg har
oplevet at være i situationen som patient i det nuværende samfund.

Min underskrift er ikke forpligtende på nogen måde. Jeg kan på ethvert tidspunkt under og
efter interviewet trække mit tilsagn tilbage med hensyn til dele af eller hele interviewet, uden
jeg behøver begrunde dette.

den__________ underskrift______________________________________
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Interviewguide

Indledning med personlig præsentation efterfulgt af præsentation med uddybning af formål
med denne undersøgelse samt interviewet herunder praktiske oplysninger.
Mulighed for spørgsmål og endelig tilsagn om at deltage ved underskrift af
samtykkeerklæring.

Båndoptager tændes.
Først vil jeg takke for din deltagelse til dette interview.
Som indledning har jeg brug for nogle helt konkrete oplysninger.

Hvornår var du første gang i situationen som patient? – første indlæggelse

Hvor mange gange har du været indlagt? – været patient

Hvad forstår du ved det at være patient? – hvad er det at være patient?

Inden vi går videre vil jeg gerne fortælle lidt om baggrunden for min interesse i det at være
patient i det nuværende samfund.
Forskellige medier blandt andet flere aviser, Helse samt ugebrevet Mandag morgen har
beskæftiget sig med patienters situation nu og i fremtiden, hvor der tegnes et billede af
fremtidens patienter som velinformerede, aktive og deltagende i egen behandling. Det er i
øvrigt også den politiske opfattelse, at patienter i fremtiden vil være anderledes aktive og stille
flere krav.
Samtidig er der sket en udvikling i patienters reelle forhold og rettigheder angående
information, selvbestemmelse og klagemuligheder. Denne udvikling ses som led i den
samfundsmæssige forandring, der også på mange andre områder har haft betydning for den
måde mennesker omgås hinanden på. Her tænker jeg især på de muligheder teknologien har
åbnet for kommunikation, oplysning og udveksling af erfaringer uafhængig af tid og sted.
Indenfor sundhedssystemet og her tænker jeg især på sygeplejens område, er der også sket en
udvikling i den måde sygeplejersken forholder sig til og samarbejder med  patienten. Målet er
at tage udgangspunkt i patientens situation og forudsætninger og at plejen foregår i et
samarbejde mellem patient og sygeplejerske. Dette ved dialog og sygeplejerskens personlige
involvering samt faglige engagement for at forstå den enkelte patients situation og særlige
ønsker og behov for pleje.

Selve interviewet:

(Spørgsmål angående patientens oplevelse af udvikling/ændring i grundvilkår som patient?)
Fortæl om din oplevelse af at være i situationen som patient?

- Beskriv evt. en konkret oplevelse du har haft som patient i forbindelse med
indlæggelse/ indlæggelser

- Hvordan er det at være patient? – Hvordan føles det?
- Hvad betyder det for dig at være patient – hvad indebærer det?
- Hvordan oplever du holdningen til og synet på patienten?
- Oplever du at der er sket en udvikling og ændring i synet på patienten?
- Hvilke forventninger har du til fremtiden som patient?
- Har du et bud på, hvad vi kan vente af fremtidens patienter?
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(Spørgsmål vedrørende betydning af samfundsmæssig udvikling for patientens situation?)
Kan du fortælle din oplevelse af at være patient i det samfund vi lever i? 

- Hvilke muligheder og rettigheder oplever du at have?
- Hvad betyder det for dig og din situation?
- Oplever du dine vilkår som patient er ændret de senere år?
- Hvordan oplever du denne ændring – betydning for dig og din situation?
- Oplever du at have indflydelse og være medbestemmende i dit patientforløb?

(Spørgsmål vedrørende udvikling i viden, refleksion og deraf følgende valgmuligheder?)
Kan du beskrive hvordan du lever dit liv med den sygdom du har

- Hvad ved du selv om din sygdom og de vilkår det har for dit liv?
- Betydning for forhold til andre / tid / rum / kropslige forhold?
- Hvordan har du fået denne viden?
- Hvilke tanker har du gjort dig efterfølgende?(refleksivitet)
- Oplever du denne viden som positiv/negativ for din situation?
- Hvilken betydning har denne viden for dig som menneske og patient?
- Hvordan oplever du på denne baggrund at skulle vælge og tage beslutning om måder

at leve på? – betydning af frihed og ansvar for dig?

(Spørgsmål der angår forholdet/interaktionen mellem patient og sygeplejerske?)
Fortæl om din oplevelse af at være patient i forholdet til sygeplejersken

- Beskriv en episode der har gjort særlig indtryk på dig?
- Gode / dårlige oplevelser
- Hvad oplever du som særlig betydningsfuldt i forholdet til sygeplejersken?
- Hvad forventer du af sygeplejersken i dette forhold/samarbejde?
- Hvad er dit indtryk af sygeplejerskens holdning til patienten?
- Hvilke forventninger tror du sygeplejersken har til patienten ved samarbejde?
- Har du oplevet en udvikling/ændring i forholdet til og samarbejdet med

sygeplejersken?
- Hvornår og hvordan lykkes det gode samarbejde mellem patient og sygeplejerske?
- Hvilke forventninger har du til sygeplejersker i fremtiden?

Afsluttende:
Er der andet du selv har lyst at fortælle her til sidst?
Hvordan har det været for dig at medvirke ved dette interview? - Hvordan har du det nu?
Hvad var grunden til du sagde ja til at medvirke? - Er der mere du gerne vil vide?

Båndoptager slukkes
Tak for hjælpen endnu engang.
Har du flere bemærkninger her til slut?

Ved interviewet vil jeg så vidt muligt give informanten mulighed for selv at fortælle ud fra de
centrale spørgsmål, og de underliggende spørgsmål vil indgå som mulige støttespørgsmål.
Som interviewer vil jeg løbende opsummere med henblik på at opnå størst mulig forståelse af
det fortalte (validering).
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Helhedsbeskrivelse af yngre mandlig patient

Jan er 40 år og bor med sin kone og 2 børn på 8 og 12 år i et nyere rækkehus i

Københavnsområdet, hvor de alle er meget glade for at bo, da der er et godt fællesskab. Jan

har været portør i 15 år, men er nu under uddannelse som IT-tekniker. Han er et

familiemenneske og bruger det meste af sin fritid på at være sammen med kone og børn til

fælles aktiviteter.

Har ikke tidligere været syg med behov for hospitalsbehandling indtil for 7 år siden, hvor Jan

fik konstateret en medfødt hjertefejl efter flere tilfælde af spontane besvimelser. Det var

meget ubehageligt og en stor forskrækkelse for ham selv og familien, da man aldrig kan vide,

hvornår sådan et anfald kommer. Efter nærmere udredning tilbydes Jan operation, som

forløber ukompliceret. Har ikke haft problemer siden operationen for 6 år siden, men skal

være i livsvarig ambulant kontrol.

Oplever det at være patient som at være under kontrol fordi der bliver holdt øje med ham, og

man er inde under et system. Siger også der er en lille psykisk ting ved det, da han ikke ville

være anderledes end andre og i starten helst ville skjule det for sine kolleger.

Ved indlæggelse har Jan oplevet situationen som patient meget stressende, fordi man er i

kontakt med så mange forskellige læger og sygeplejersker og hele tiden skal svare på de

samme ting. Der er travlt, sygeplejersker løber rundt, har ikke tid til det de skal og undskylder

konstant for dette. Som patient mærkes tidspresset meget, og når du skal tale med læger eller

sygeplejersker, skal man virkelig være på og udnytte tiden her og nu, for de er hurtigt på vej

videre. Oplever det som noget positivt, at man kan gøre så mange ting og er taknemmelig for

den behandling han selv har fået, og ser det som et samfundsmæssigt gode i Danmark

Jan beskriver sig selv som den moderne patient, der stiller krav og forventer uddybende og

begrundede svar på sine spørgsmål. Ønsker selv at samarbejde og gå i dialog som patient, og

har den helt klare opfattelse, at det har givet ham et bedre forløb at være aktiv og deltagende

omkring egen situation. Hvad personalet angår, har Jan oplevet meget forskellige reaktioner

på denne aktive adfærd som patient, og mener det grundlæggende hænger sammen med stor

variation i holdninger og synet på patienten. Især har det vist sig hos lægerne, at de yngre er

mere indstillet på samarbejde og medinddragelse af patienten, hvilket efter Jans opfattelse kan

tilskrives ændringer i deres uddannelse, hvor der nu er mere kommunikation og et andet syn

på patienten. Så tager det også tid at ændre holdninger hos personalet, der i øvrigt var

indstillede på dialog og samarbejde i langt de fleste tilfælde. Dog er det et problem, at denne

form for kommunikation og samarbejde er mere tidskrævende, set i forhold til det

eksisterende system og aktuelle betingelser. Jan oplever det dybt frustrerende som sygt
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menneske at være udsat for dette tidspres, travlhed samt konstante forstyrrelser og afbrud,

som i så høj grad præger den situation patienten befinder sig i ved indlæggelse. Noget andet

der gjorde et voldsomt indtryk på Jan, var den situation hvor han ved en undersøgelse, uden at

være forberedt på det, fik besked om sin diagnose. Det var meget ubehageligt for ham, da han

havde forestillet sig at have sin kone med, og ikke mindst have mulighed for at tale lidt mere

om det i situationen.

Jan oplever selv at have taget ansvar for sit liv og den nye situation, han pludselig befandt sig

i, ved at ændre adfærd, livsstil og være god mod sin krop, da han på denne måde selv gør

hvad han kan, ved at tage hensyn og leve et sundt liv. Har selv opsøgt langt det meste af den

viden, han er i besiddelse af omkring sygdommen og levevilkår, da den generelle

patientinformation i diverse pjecer ikke har været tilstrækkelig for Jan. Oplever denne viden

har betydning for hans mulighed for selv at handle, tage ansvar og stilling til sin situation og

frem for alt at foretage beslutninger og valg på denne baggrund. Jan ser det som meget

væsentligt, at han som patient selv er ansvarlig for at efterleve de anvisninger, der følger af

information og under alle omstændigheder selv tager ansvar for sit personlige valg. Har nu

lært at leve med sin sygdom på en god måde og tænker meget over at have det godt med sin

familie, så sygdommen har på flere måder ændret hans liv og påvirket hans indstilling til flere

ting. Tænker blandt andet mere over døden og at leve livet her og nu ved at forholde sig

positiv til tilværelsen, når vilkårene nu en gang har ændret sig for ham, og han ved det er

noget livsvarigt. Ellers ville der jo ikke være noget ved at leve og det meste af tiden, mærker

han jo ikke noget som helst til sin sygdom, når han tager de hensyn, der er nødvendige.

Jans indtryk af sygeplejen er generelt positiv, da han oplever sygeplejersker meget engagerede

og interesserede men også voldsomt tidspressede. De er på nogle områder topprofessionelle,

eksempelvis ved modtagelse og vejledning. Han fremhæver den travlhed, der på flere måder

præger og dominerer billedet af sygeplejen, og udtrykker forståelse herfor. Der var ikke

nogen, der lå på divaneseren, men han havde det indtryk, at patienter ind imellem blev

overhørt, overset og at overblikket druknede i denne travlhed. Selv brugte han mest

sygeplejersker til psykisk støtte, hvor han godt kunne tænke sig mere tid og direkte kontakt

fra sygeplejersker. Skulle ofte selv gøre opmærksom på sine behov, og det er ikke altid

patienten har overskud til at bede om hjælp.

For Jan er empati det han mest af alt vægter hos sygeplejersker, fordi det er grundlaget for alt

det andet i forholdet og samarbejdet. Sygeplejersken skal være der for ham som patient, og

som han siger, sygeplejersken hun er min og må gerne være lidt mere jysk i det, forstået på

den måde, at der bliver taget hånd om én. I forhold til information og kommunikation er Jan
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mere kritisk, oplever ikke at sygeplejersker er helt så gode til de svære samtaler med patienter

i vanskelige situationer, da holder de sig lidt væk. Finder også at generelle informationer

kunne være bedre eksempelvis omkring undersøgelser, hvor der er styr på alt det praktiske,

men som patient bliver man ikke forberedt på, hvilke oplevelser man kommer ud for.

Som helhed har Jan det indtryk, at samarbejdet mellem patient og sygeplejerske kunne blive

bedre, hvis der var mere tid, mere kontinuitet og bedre bemanding, hvilket er forudsætning for

den kommunikation og dialog, der for Jan er helt central. Det vil give en meget bedre

forståelse og motivere patienten til ændring af livsførsel, hvis man gik mere bag om og kom

med argumenter og begrundelser ved information og vejledning. Jan finder det også meget

betydningsfuldt for patienten, at afdelingens sygeplejersker er godt inde i specialet, har

kendskab til patientens baggrund og forløb, hvorfor vikar sygeplejersker virkelig er en

patientfjende.

Jan har den opfattelse, at patienter i fremtiden vil stille flere krav, kræve argumenter og har

ønske og forventning om at samarbejde omkring egen situation, hvilket også kræver at

patienter selv tager mere ansvar. I sygeplejen må der være mere fokus på kommunikation og

sygeplejersker må være bevidste, stille krav til plejen og medinddrage patienten i samarbejdet

eventuelt i form af nedskrevne retningslinier. På nogle områder har patienter fået bedre vilkår

og mere indflydelse, men generelt oplever Jan, at sundhedssystemet er indrettet efter politiske

og økonomiske interesser.

Helhedstilnærmelse ud fra overordnet tema:

Som patient at være motiveret for samarbejde ved dialog og tage ansvar for eget liv.




