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Dansk resumé 
Afhandlingen undersøger sammedagskirurgiske patienters oplevelser.  Formålet er 

gennem et kvalitativt empirisk studie at skabe indsigt i og forståelse for, hvad der 

opleves betydningsfuldt specielt i forhold til personalets indsats og har til hensigt 

at skabe basis for udvikling af sygeplejen til den sammedagskirurgiske patient. 

Baggrunden for specialet er patienternes klager over manglende lydhørhed overfor 

deres behov og de stadige effektiviseringstiltag, der foregår i det danske 

sygehusvæsen, hvor flere og flere patienter bliver opereret i sammedagskirurgisk 

regi. De sammedagskirurgiske patienters oplevelser er tidligere kun sparsomt 

blevet belyst gennem kvalitative studier. 

Specialet er delt i to dele, hvor den første del indeholder undersøgelsens 

baggrund, sygeplejefaglig referenceramme, videnskabsteoretiske placering, og 

metode. Anden del indeholder undersøgelsens resultater, diskussion af resultater, 

konklusion og perspektivering. 

Der er gennemført 5 semistrukturerede interview med sammedagskirurgiske 

patienter, og den hollandske-canadiske pædagog Max Van Manens 

fænomenologiske metode er valgt til at analysere interviewene med. 

Resultaterne af analysen præsenteres som forenede grundtemaer. Resultaterne 

diskuteres med empiriske undersøgelser indenfor det sammedagskirurgiske 

område, og specielt interessante resultater diskuteres med andre empiriske 

projekter udenfor dette område. 

Det første tema, at mærke sygeplejerskens engagement,  føles betydningsfuldt 

fordi det forandrer patienternes oplevelser. Afhængig af engagementets form og 

karakter ændres oplevelserne på en skala fra lidt til meget. Fra at oplevelserne 

føles behageligere til, at de simpelt hen bliver omdefineret, og det er 

tilsyneladende graden af nærvær, der har en afgørende betydning. 

Det andet tema, at føle sig i centrum, opleves væsentligt, fordi patienterne her 

føler sig behandlet som det unikke menneske, de er. Når opmærksomheden er 

rettet mod patienten og det specielle ved patienten, oplever han sig taget godt af 

og føler tillid til personalet og det, der foregår. 

At være forberedt på det, der skal ske i hele det sammedagskirurgiske forløb, er 

det tredje tema. Det opleves betydningsfuldt, fordi det hjælper patienterne til at 
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opnå mere kontrol, og denne kontrol virker tryghedsskabende. Det viser sig, at 

viden er en vigtigt  komponent i forberedelserne. Der er meget, der tyder på, at 

patienterne finder det betydningsfuldt, at personalet individualiserer den 

informationsmængde, de skal have. I denne individualisering skal der tages 

hensyn til, hvor informationssøgende patienten er, men også, at informationen 

skal bringes i anvendelse på flere forskellige måder.   

Patienter finder det betydningsfuldt at mærke effektiviteten, som er det fjerde 

tema. Effektiviteten kan både virke tryghedsskabende og uroskabende, afhængig 

dels af, om patienterne er med i det, der foregår, dels af, om deres individuelle 

behov bliver tilgodeset. I forlængelse af at mærke effektiviteten er det at vente 

også et tema, der fremstår betydningsfuldt for patienterne. Nogle patienterne 

finder det ubehageligt at vente på at komme til, fordi der i denne periode er risiko 

for, at frygten kan eskalere, hvis ikke de i tilstrækkelig grad kan gøre brug af 

deres kognitive bestræbelser på at tæmme frygten.    

Oplevelsen af tiden har betydning i forhold til alle de forenede grundtemaer og er 

afhængig af det personale, der er tæt på patienten, og her spiller engagementet en 

meget fremtrædende rolle.   

Afhandlingen viser, at patienterne på den ene side finder det betydningsfuldt, at 

personalet arbejder aktivt på, at de kan føle sig trygge, og på den anden side, at de  

bliver tilført ressourcer, så de kan klare hele det sammedagskirurgiske forløb på 

den bedste måde.   
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Afhandlingens 1. del 
1. Indledning 
Nærværende speciale undersøger 5 patienters oplevelse af, hvad der er 

betydningsfuldt i forhold til personalets indsats i det sammedagskirurgiske regi. 

Undersøgelsen har en fænomenologisk forståelsesramme og har til hensigt med 

udgangspunkt i kvalitative interviews uddybende at beskrive aspekter af 

personalets indsats, som har betydning for den sammedagskirurgiske patient. 

Interessen for dette emne tager sit udgangspunkt i den stadige tilvækst i 

sammedagskirurgisk virksomhed (Evalueringscenter for sygehuse 2000). Ved 

sammedagskirurgi forstås en operation eller procedure, som ikke kræver 

indlæggelse, det vil sige operation, hvor patienten opereres og udskrives indenfor 

samme kalenderdøgn (Hodge 1994, Pedersen 2000). Den sammedagskirurgiske 

patient møder på hospitalet den dag, han skal opereres og forlader hospitalet 

samme dag for at restituere sig hjemme. Forud for operationsdagen er der i 

ambulant regi foregået en forundersøgelse, der blandt andet omfatter samtale med 

kirurg, anæstesilæge og ambulatoriesygeplejerske (Information om sammedags-

kirurgi). 

Ambulant kirurgisk behandling af sygdomme, der traditionelt ikke kræver 

indlæggelse har eksisteret siden 1955 i udlandet og siden starten af 1980erne i 

Danmark (Grove 1985).  I starten opererede man kun patienter med få udvalgte 

sygdomme, senere hen er antal og typer af operationer ekspanderet kraftigt 

(Pedersen 2000). Siden indførelsen af sammedagskirurgien i Danmark er der  også 

sket en ændring i forhold til organiseringen af de sammedagskirurgiske 

operationer. I starten foregik det i de samme lokaler som den øvrige kirurgi, men 

undersøgelser viser, at det er langt mere effektivt at organisere 

sammedagskirurgien i en selvstændig enhed (Weber 1993). Det vil sige i egne 

lokaler, med egen ledelse og med plejepersonale, der kun arbejder i det 

sammedagskirurgiske regi.  

Der opereres til stadighed flere og flere i det sammedagskirurgiske regi, men 

hvordan opleves det at være patient i denne effektivisering. Det har forfatteren af 

dette speciale til hensigt at undersøge. 
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2. Baggrund  
Den teknologiske udvikling er eksploderet indenfor de sidste 100 år 

(Wacherhausen 1992). Netop de teknologiske og men også de farmakologiske 

fremskridt har medvirket til den stadige vækst i sammedagskirurgiske 

virksomhed, også i det danske sygehusvæsen. Det er især udviklingen af nye 

anæstetika herunder analgetika, der har skabt mulighed for hurtigere opvågning 

og hjemsendelse af nyopererede patienter. Endvidere giver nye minimalinvasive 

operationsprocedurer mulighed for hurtig mobilisering og deraf følgende hurtig 

udskrivelse. Meget peger i retning af, at det er en udvikling, der vil fortsætte. 

(Mitchell 1999,  Pedersen 2000). Ca. 55%  af samtlige kirurgiske indgreb,  der 

foretages på danske sygehuse, gennemføres som dagkirurgi (Evalueringscenter for 

Sygehuse 2000).  

I de senere år har der været meget fokus på effektivitet i det danske sygehusvæsen 

(Berg 1998, Regeringen 1999, Andreasen 2003, Tinglev 2003 ). Netop  i forhold 

til effektiviteten har det sammedagskirurgiske område til stadighed politikernes og 

sygehusledelsernes bevågenhed. Der kan tilsyneladende effektiviseres og spares 

mange penge ved, at patienternes indlæggelsestid reduceres (Johansen 1998). 

Alban beskriver effektivitet som mål for forholdet mellem ressourceindsats og 

målopfyldelse (Alban 1999 : 224). Hvorvidt kvaliteten her har en betydning må 

afhænge af, hvilke mål man opererer med. Andre steder er effektiviteten benyttet 

som synonym med produktiviteten, hvor der ikke tages hensyn til kvaliteten af de 

ydelser, der måles på. Man måler, hvor meget der bliver produceret for en bestemt 

sum penge (Berg 1998). Det vil sige, at der tilsyneladende er forskellige 

opfattelser af begrebet effektivitet, også i forhold til hvorvidt kvaliteten har 

betydning. 

I forlængelse af kravet om effektivisering ligger der til stadighed et pres på det 

danske sygehusvæsen om, at også kvaliteten forbedres. Det er et pres, der kommer 

fra politikerne, fra hospitalsledelserne, og fra patienterne. Som personale i 

sundhedsvæsenet lægger vi også pres på os selv for hele tiden at gøre det bedre 

(Berg 1998, Regeringen 1999, Christensen 2000). Dette krav om 

kvalitetsforbedring i form af kvalitetssikring og kvalitetsmålinger kan ses som et 
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redskab til effektivisering (Erlingsdottir 1999). Men det kan også ses som et 

behov for legimitering af eksempelvis sygeplejen, hvor det dels demonstreres, at 

man gerne vil sikre, udvikle og dels gerne gøre en forskel (Timm 2001). Det vil 

sige, at dette fokus på kvalitetsforbedringer ikke udelukkende kan ses som et 

udtryk for, at man fra politisk og fagproffesionel side ønsker det bedste for 

patienterne.    

I hele denne effektiviserings koncentration anses det for at være interessant at få et  

indtryk af, hvad brugerne af sygehusvæsenet mener. I de senere år er der lavet 

mange patienttilfredshedsundersøgelser (Endahl 2001). Et af argumenterne for at 

lave patienttilfredshedsundersøgelser er, at det moderne samfund har en 

forpligtigelse, forankret i demokratiet, til at inddrage patienternes vurderinger 

(Timm 1994). I en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse via 

spørgeskema fra 2000 med titlen ”Patienters vurdering af landets sygehuse”, 

beskrev 89% af patienterne deres samlede indtryk af indlæggelsen som godt eller 

virkeligt godt (Enheden 2000). Det vil sige, der er noget, der tyder på, at 

patienterne er tilfredse med behandlingen på sygehusene. Men ifølge 

kultursociolog Helle Timm er patienttilfredshedsundersøgelser et professionelt 

evalueringsredskab, der ikke nødvendigvis har noget at gøre med brugernes 

perspektiv. De kan bruges til at måle i, hvor høj grad en professionel målsætning 

opfyldes (Timm 1994). Det vil sige, at selv om man spørger patienterne, er 

resultaterne ikke at betragte fra patienternes perspektiv. Det skyldes, ifølge Helle 

Timm, blandt andet, at brugerne ikke er med til at definere kvaliteten og heller 

ikke er med til at formulere spørgsmålene. Selv om man ikke kan betragte disse 

undersøgelser, som et dækkende udtryk for, hvad patienterne mener, gemmer der 

sig nu alligevel interessante fund i undersøgelsen fra 2000. Flere patienter udtalte, 

at de var utilfredse med den pleje og behandling, de modtog på hospitalerne. Den 

viste, at patienterne var utilfredse med ventetider både på at komme til 

indlæggelse men også i forhold til at komme til undersøgelse eller operation under 

indlæggelsen. Den pegede også på, at især akutte patienter, var utilfredse med den 

information, de modtog og den kontinuitet, der var i forløbet. På spørgsmålet om i 

hvilken grad patienterne oplevede, at plejepersonalet var lydhør overfor deres 

behov, svarede 10-15% af patienterne på de Københavnske hospitaler:  i mindre 
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grad eller slet ikke (Enheden 2000). Dette giver anledning til at se nærmere på 

undersøgelser lavet specifikt i forhold til de sammedagskirurgiske patienter, da 

disse patienter formentlig kunne have et øget behov for lydhørhed hos personalet i 

den korte tid, de har kontakt med hospitalssystemet, blandt andet fordi patienterne 

selv har et stort medansvar for deres rekonvalcens. 

Litteratur gennemgang: 

Ved en litteraturgennemgang afgrænset til hvad sygeplejersker har undersøgt i 

forhold til de sammedagskirurgiske patienter, viste det sig, at sygeplejersker har 

lavet mange undersøgelser med denne patientgruppe som centrum.  

Der blev søgt på stikordene sammedagskirurgi, ambulant kirurgi kombineret med 

sygepleje i Cinahl, Medline, tidsskriftsbasen på Danmarks Naturvidenskabelige 

Bibliotek, Artikelbasen samt i referencer til den fundne litteratur. 

Bearbejdningen af litteraturen viste, at to meget store temaer var 

information/vejledning og smertebehandling.  

I forhold til information og vejledning var der undersøgelser, der viste 

tilfredshed med informationen, og andre der pegede på, at patienterne savnede 

information:  

I en tidlig dansk undersøgelse fra 1985, hvor man spurgte  91 patienter via 

spørgeskema fandt 91% den skriftlige informationen om behandlingen 

tilfredsstillende. Den mundtlige opfølgning blev fundet tilfredsstillende af 86%, 

når den blev givet af læger, og af 98% når den blev givet af sygeplejersker (Grove 

1985).  

I en anden dansk spørgeskemaundersøgelse fra 1996, hvor man fik svar fra 151 

patienter, var hovedparten tilfredse med den præoperative mundtlige og skriftlige 

information (Nielsen 1996). 

Andre undersøgelser viste, at patienterne manglede information. En stor dansk 

spørgeskemaundersøgelse med 495 patienter viste, at 17% manglede information 

om anæstesien, 30% omkring smertebehandling og om efterforløbet i øvrigt. 50% 

følte, at de overhovedet ingen information havde fået. Sidstnævnte fund blev ikke 

kommenteret i artiklen (Nielsen 1992). Når halvdelen af patienterne følte, at de 

ingen information havde fået kunne det enten være et udtryk for, at de rent faktisk 

ikke havde modtaget nogen information, eller at informationen ikke var blevet 
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forstået. Men det kunne også være et udtryk for upræcise spørgsmål i 

spørgeskemaundersøgelsen.  

Otte skriver på baggrund af kvalitative interview af 8 patienter, at alle patienterne 

savnede tilstrækkelig information og vejledning i forhold til hele forløbet. 

Patienterne oplevede, at de fik for meget information, som ikke var rettet mod 

dem som sammedagskirurgiske patienter, men mere til det at være indlagt i 

længere tid. Det skal bemærkes, at Otte havde lavet interview af patienter, der var 

indlagt på en blandet afdeling. Det vil sige, at dataindsamlingen havde fundet sted  

på en kirurgisk afdeling, der både modtog sammedagskirurgiske patienter og 

patienter, der var indlagt i flere dage.  Patienterne oplevede, at de manglede 

information om selve operationen, om udfaldet af operationen og om, hvorledes 

de skulle forholde sig derhjemme (Otte 1996). 

I en australsk spørgeskemaundersøgelse af 148 patienter fordelt på 2 afsnit havde 

omtrent alle fået tilstrækkelig information om indgreb og anæstesi. Patienter, der 

havde modtaget skriftlig information om forløbet, følte sig bedre informerede. 

Patienterne savnede information om, hvorledes de skulle forholde sig inden 

operationen f.eks. i forhold til, hvornår de skulle faste, i forhold afføring og kørsel 

til hospitalet. Endvidere savnede de information om at restituere sig hjemme. Det 

gjaldt helingstid, hvornår de kunne genoptage arbejdet, mulige komplikationer og 

behandlingen af smerter. I denne undersøgelse argumenteredes der for 

vigtigheden af, at den skriftlige information var et supplement til den mundtlige 

information (Jesus 1996). 

Siggurdardottir fandt, at sygeplejepersonalet og lægerne må koordinere deres 

informationer således, at man kunne undgå, at visse forhold bliver nævnt flere 

gange, hvor andre blev glemt (Siggurdardottir 1995). 

Tidspunktet, hvorpå informationen blev givet, havde også betydning. Leino Kilpi 

skrev, at  information, der gives lige før operation, ikke forstås så godt på grund af 

angst og nervøsitet (Leino Kilpi 1993). Caldwell beskrev i sin 1 spørgsmåls 

interview undersøgelse af 64 patienter, at information modtaget før den dag 

patienterne skulle opereres var med til at nedsætte nervøsitet og angst (Caldwell 

1991). 
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Flere arbejder viste, at god præoperativ information og vejledning, der tog hensyn 

til patientens forskellige behov nedsatte graden af angst (Hathaway 1986, 

Rothrock 1989). Men der var også  studier, der fremhævede problematikken, at 

både for meget og for lidt information kunne skabe frygt (Caldwell 1991, Oberle 

1994). I forlængelse af dette viste en undersøgelse, at det kunne være meget svært 

at bedømme den enkelte patients behov for information (Kempe 1985). 

En dansk undersøgelse fra 2000, hvor 4 patienter blev interviewet, ønskede at 

belyse patienternes opfattelse af vejledning. Resultatet var, at vejledningen skulle 

være meget præcis, da den dannede baggrund for, at patienten skulle kunne klare 

sig hjemme. I denne undersøgelse ønskede patienterne en telefonsamtale i 

efterforløbet derhjemme (Voigt 2000). Dette behov for en telefonsamtale i det 

postoperative forløb er også vist i andre undersøgelser (Jesus 1996, Hawkshaw 

1994, Kleinbeck 1994, Johansen 1998).  

Sammenfattende kan det siges, at litteraturstudiet i forhold til information og 

vejledning af den sammedagskirurgiske patient viste, at når patienterne manglede 

information og vejledning var det i overvejende grad i forhold til resultatet af 

operationen, og hvordan de skulle forholde sig hjemme. Nogle patienter manglede 

dog også information om forløbet inden udskrivelsen. Mængden af information 

må tilsyneladende individualiseres i forhold til den enkelte patients behov, men 

det kunne være svært at identificere dette behov. Den skriftlige information var et 

vigtigt supplement til den mundtlige, der helst skulle gives forud for 

operationsdagen. Efter patienterne var kommet hjem var det hensigtsmæssigt, at 

en sygeplejerske fulgte forløbet op med en telefonsamtale. 

Postoperative smerter og smertebehandling var et af de andre store temaer i 

litteraturbearbejdningen: 

En tidlig amerikansk spørgeskemaundersøgelse fra 1987, hvor patienterne fik 

foretaget laparoskopisk sterilisation, arthroskopi og operation for 

Carpaltunnelsyndrom viste, at ca. halvdelen af patienterne havde stærke smerter 

dagen efter operationen og  17 % havde stadig moderate smerter  på 7. dagen. 

Forfatteren konkluderede, at en afgørende faktor i forhold til den dårlige 

smertebehandling var manglende information og vejledning (Frisch 1990). 
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I en tidlig dansk spørgeskemaundersøgelse af 495 patienter fra 1989, der fik 

foretaget ortopædkirurgiske operationer, var den postoperative  smertebehandling 

ikke tilstrækkelig. 22% havde stærke smerter og 27% havde moderate smerter det 

første postoperative døgn. Smerterne resulterede i, at patienterne havde svært ved 

at klare sig hjemme (Nielsen 1992). 

En opfølgende spørgeskemaundersøgelse af 851 patienter samme sted viste, at 5% 

havde mange smerter og 26 % havde nogle smerter døgnet efter operationen, 

hvilket vil sige en forbedring i forhold til den tidligere undersøgelse. I denne 

undersøgelse viste det sig, at halvdelen af patienterne slet ikke havde anvendt 

medikamentel smertebehandling postoperativt, relationen til procentsatserne for 

postoperative smerter var ikke beskrevet. Det bedre undersøgelsesresultat 

tilskrives en forbedret information om den postoperative smertebehandling 

(Nielsen 1993).   

I en britisk undersøgelse fra 1992, spurgte man ved hjælp af spørgeskema 100 

patienter, der var blevet opereret for lidelser indenfor gynækologi, urologi, 

abdominalkirurgi, ortopædi og øre-,næse- og halssygdomme. Her oplevede ca. 

10% af patienterne uacceptable smerter i de 2 første døgn efter operation. Denne 

undersøgelse viste, at en del af de postoperative smerter kunne stamme fra andre 

steder end operationssåret, her blev nævnt smerter i skulderen efter belastet lejring 

f.eks. i forbindelse med laparoskopiske operationer og bivirkninger efter 

Suxameton, et relaksantia, der dengang ofte blev anvendt i forbindelse med 

anæstesi (Buttery 1993). I to andre britiske undersøgelser fandt man også, at 

postoperativ smertebehandling var et problem, begge anbefalede, at patienterne 

fik udleveret pakker med smertestillende medicin, som kunne bruges i den 

postoperative smertebehandling hjemme (Lewin 1995, Marquart  1996). 

Nyere undersøgelser har vist, at den postoperative smertebehandling kan være 

svær at få helt optimeret. En dansk undersøgelse, hvor man ringede til 800 

patienter dagen efter operationen ( hernie, varice, laparoskopisk sterilisaton, 

evacuatio og knæartroskopi) viste, at 10 % havde moderate eller mange smerter 

(Johansen 1998). En anden dansk undersøgelse med telefon interview af 271 

patienter, der var blevet tonsilectomeret viste, at det første postoperative døgn 
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havde 2 % stærke smerter  15% svage smerter  og hvor 76% havde god virkning 

af medicinen. (Elgø 2001). 

Tilstedeværelsen af postoperative smerter i relativt høje procenter f.eks. 10% i en 

nyere undersøgelse hos den sammedagskirurgiske patient (Johansen 1998) kunne 

henlede opmærksomheden på flere mulige årsager. Det kunne skyldes, at nogle 

smerter er sværere at kupere end andre. Forklaringen kunne også hentes i at 

patienterne ikke havde modtaget tilstrækkelig information eller, at patienterne 

ikke havde forstået den information, de havde fået omkring postoperativ 

smertebehandling. Men årsagen kunne også være at  patienterne slet ikke tog den 

smertestillende medicin som foreslået. 

Sammenfattende kan det siges, undersøgelsesresultaterne i forhold til postoperativ 

smertebehandling ikke er direkte sammenlignelige, da patienterne har fået 

foretaget forskellige operative indgreb. Men der var meget, der tydede på, at 

patienterne i løbet af de sidste 15 år har oplevet sig bedre smertebehandlet 

postoperativt. Den postoperative smertebehandling er tilsyneladende et vanskeligt 

område at kontrollere helt, men nøje information, vejledning og medicinpakker, 

der gives med hjem er centrale omdrejningspunkter i smertebehandlingen 

hjemme.  

Enkelte andre temaer gik igen i undersøgelserne af de sammedagskirurgiske 

patienter, her kan nævnes ventetid på at komme til operation og sygeplejerskens 

indsats. 

En undersøgelse af Otte, hvor hun interviewede  8 sammedagskirurgiske patienter 

viste, at ventetid på at komme til operation var et problem for patienterne (Otte 

1996). Ventetiden oplevedes belastende og øgede patienternes angst for forløbet ( 

Buttery 1993, Otte 1996).  

Ottes undersøgelse fremhævede også, at kommunikationen mellem patient og 

personale burde være mere klar og koncis. Mangel på tid ansås som værende den 

væsentlige årsag til den uhensigtsmæssige kommunikation. I Ottes undersøgelse 

ønskede patienterne, at der var mere kontinuitet i form af, at det var det samme 

personale, der gik igen. Forfatteren sluttede sin forskningsartikel med at bemærke, 

at sygeplejen i sammedagskirurgisk regi har ændret sig fra at være paternalistisk  

til at være en form, hvor der er brug for en sygepleje, hvis mål er at styrke  
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patienternes selvstændighed (empowerment). Sygeplejen bliver nødt til at forny 

sig, så vi er klar til at møde patienterne med deres behov og ikke vores egne (Otte 

1996).  

Frischs spørgeskemaundersøgelse fra 1990 anbefalede, at der fokuseres mere på 

sygeplejerskers dygtighed i forhold til at støtte patienter og hjælpere før under og 

efter operation (Frisch 1990). En anden undersøgelse anbefalede, at der laves flere 

undersøgelser om sygeplejerskens betydning for patienterne (Kempe 1985). 

Det ser således ud til, at flere forskere var inde på, at der mangler viden om, 

hvordan sygeplejersker kan gøre en aktiv forskel for patienter, der opereres i 

sammedagskirurgisk regi. 

Sammenfattende kan man sige på baggrund af litteraturgennemgangen, at 

hovedparten af de refererede undersøgelser er af kvantitativ art, hvor den enkelte 

sammedagskirurgiske patient bliver spurgt om forhold, de fagproffesionelle finder 

vigtigt. Det ser ud til, at der er behov for mere uddybende viden om menneskets 

oplevelse ved at blive sammedagskirurgisk patient, og hvad der i den forbindelse 

opleves betydningsfuldt. Kvalitative undersøgelser kan bidrage med det 

subjektive patientperspektiv, som netop har til hensigt at sætte fokus på den 

enkeltes unikke oplevelse af at være sammedagskirurgisk patient og kan også 

være med til at give forklaringer på fund fra de kvantitative undersøgelser. 

Sådanne kvalitative undersøgelser vil kunne nuancere og komplementere den 

viden, der er fremkommet ved hjælp af de kvantitative metoder. Den foreliggende 

litteratursøgning viste, at det kan være hensigtsmæssigt, at der især undersøges i 

forhold til sygeplejerskens indsats.  

  

3. Formål og afgrænsning 
Det overordnede formål med specialet er et ønske om at være med til at udvikle 

sygeplejen til den sammedagskirurgiske patient.  

Gennem en kvalitativ og empirisk undersøgelse har forfatteren til hensigt 

uddybende at beskrive, hvad der opleves betydningsfuldt for den 

sammedagskirurgiske patient specielt  i forhold til personalets indsats. 

Efterfølgende diskuteres resultaterne for at opnå en dybere forståelse af, hvorfor 

beskrevne områder opleves betydningsfuldt. 
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4. Specialets struktur og indhold  
Indledningsvis redegøres der for den sygeplejefaglige forforståelse med den 

hensigt  at klargøre fra, hvilken sygeplejefagligt ståsted forfatteren har anskuet og 

bearbejdet dette speciale. Inspireret af Marit Kirkevold beskrives overordnet kort, 

hvorledes forfatteren ser sygepleje og i hvilken kontekst sygeplejen ydes, i det 

faget ikke kan anskues isoleret fra det samfund det skal udøves i. Der tages 

endvidere afsæt i Interaktionel sygeplejepraksis  skrevet af den danske 

sygeplejeforsker Merry Elisabeth Scheel, blandt andet fordi Scheel  vægtlægger, 

at sygepleje integrerer følelser og fornuft. Efterfølgende redegøres der for 

omsorgsdelen som en betydningsfuld del af sygeplejen. Tillige inddrages Orem, 

fordi der i det moderne sundhedsvæsen, set i lyset af effektiviseringsprocesserne 

stadig stilles flere og flere krav til den enkelte om at kunne klare mest muligt selv.  

I forbindelse med afhandlingen er der foretaget en empirisk undersøgelse, hvorfor 

det anses for relevant at den videnskabsteoretiske referenceramme klargøres. Idet 

den empiriske undersøgelse lægger op til en dybere forståelse af 

sammedagskirurgiske patienters oplevelser, er der valgt et fænomenologisk 

udgangspunkt. Der redegøres kort for den fænomenologiske forståelsesramme 

som det filosofiske og videnskabsteoretiske grundlag, dette speciale bygger på. 

Udgangspunktet  er taget i den tyske filosof   Edmund Husserl og inspirationen til 

denne forståelsesramme er hentet hos danske sygeplejeforskere (Harder 1990, 

Delmar 1999, Hall 1999). 

Der redegøres endvidere for valg af forskningsmetoder, som er inspireret af 

Steinar Kvales fremstilling af interview, der ses som er en velegnet metode til at 

indsamle data om personers livsverden (Kvale 1999). Den hollandske canadiske 

Van Manen er valgt  til at analysere og fortolke de indsamlede data med, idet hans 

metode er funderet i den pædagogiske verden, som på flere områder har meget 

tilfælles med sygeplejen (Van Manen 1990). Det er begge fag, hvor interaktionen 

med andre mennesker er central, og hvor forståelse af den anden er et vigtigt 

fundament for at yde en god indsats. Dette følges op af  en beskrivelse af selve 

analyseprocessen af de indsamlede data. 
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I specialets anden del præsenteres resultaterne af den empiriske undersøgelse. De 

præsenteres som forenede grundtemaer, der går igen hos alle informanter. I 

diskussionskapitlet relateres først til det oprindelige litteraturfund i 

sammedagskirurgisk regi, siden hen udvælges særligt interessante områder, hvor 

der litteratursøges på ny uden for dette område for at opnå en dybere forståelse af 

resultaterne. Siden følger en vurdering af metoden før der sluttes af med 

konklusion og perspektivering.  

 

5. Sygeplejefaglig forforståelse  
I det kommende redegøres der for forfatterens sygeplejefaglige forforståelse. 

Forforståelsen er præget af mine erfaringer fra 23 år som aktivt virkende 

sygeplejerske og den teoretiske viden, jeg har tilegnet mig igennem årene. Der 

redegøres for den del af forforståelsen, der knytter an til dette speciale. 

I den fænomenologiske forskning er det centralt at kunne gå til det, der skal 

udforskes uden forudfattet mening ( Husserl 1997: 10 ). Der tales om at sætte sin 

forforståelse i parentes temporært. Dette kan gøres ved at eksplicitere 

forforståelsen og herefter holde den bevidst på afstand (Van Manen 1990 : 47).  

Forforståelsen er præget af erfaringer, der er samlet gennem mange år som 

anæstesisygeplejerske, hvor jeg har bedøvet en del sammedagskirurgiske 

patienter. 4 år som afdelingssygeplejerske på en kirurgisk afdeling med 

sammedagskirurgiske patienter og gennem de sidste 3 år som klinisk 

oversygeplejerske på anæstesi- og intensiv afdeling, hvor sammedagskirurgisk 

afsnit er en del af afdelingen. 

Jeg ser sygepleje som et fag, der ligesom alle andre fag har en yderside og en 

inderside. Sygeplejens inderside er fagets teoretiske fundament, og den praksis der 

ydes i forhold til patienten. Sygeplejens yderside er de samfundsmæssige 

betingelser, der gives faget og dets placering i samfundet (Fink 1982, Pedersen 

1999: 38 ). I forlængelse heraf siger Kirkevold, at sygepleje er et praktisk fag, der 

eksisterer på et socialt mandat, hvilket betyder, at samfundet har nogle krav til den 

sygepleje der udøves (Kirkevold 1997:16-17). Det henleder opmærksomheden på, 

at vi som sygeplejersker kan have visioner om, hvad god sygepleje er, men at vi 

altid må medtænke den kontekst, vi befinder os i. Set i relation til nærværende 
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undersøgelse kan det betyde, at vi som sygeplejersker kan have en opfattelse af, 

hvordan sygeplejen til den sammedagskirurgiske patient optimalt bør være, men 

at vi  bliver nødt til at forholde os til de strukturer, vi arbejder under, her tænkes 

blandt andet på de politiske, økonomiske  og ledelsesmæssige rammer.  

Scheel lægger stor vægt på, at sygeplejen er kendetegnet ved at integrere følelser 

og fornuft (Scheel 1994: 256). De sammedagskirurgiske patienter møder et 

koncept, der er funderet i en rationel tankegang, hvor omdrejningspunktet er 

effektivitet (Andersen 1990).  Patienterne kommer som mennesker, der har krav 

på at blive behandlet med respekt for deres oplevelser herunder også følelser. 

Dette har inspireret mig til at se nærmere på, hvad patienterne oplever, således at 

der kan skabes mulighed for bedre at kunne integrere patientens oplevelser i 

sygeplejen til den sammedagskirurgiske patient.  

Inspireret af Scheel og Martinsen ser forfatteren, at det centrale i sygeplejen er 

omsorgen- det at tage sig af det andet menneske. At udøve ægte omsorg er at 

forstå den anden ud fra hans situation  og handle ud fra denne forståelse ( Scheel 

1994, Martinsen 1993, Martinsen 2001). Ligeså centralt i sygeplejen er 

egenomsorgen forstået som det at kunne tage vare på sig selv. En af sygeplejens 

vigtigste opgaver er at yde en pleje og støtte, således at patienterne vil være i 

stand til at tage vare på sig selv. 

Det er forfatterens oplevelse, at sygepleje, hvor fokus er egenomsorgen, ikke har 

været så fremtrædende i de senere år. Men netop egenomsorgen er særlig central i 

forhold til den sammedagskirurgiske patient, da en stor del af rehabiliteringen 

foregår hjemme. Inspireret af Orem ses en vigtig del sygeplejerskens opgave i 

forhold til de sammedagskirurgiske patienter at hjælpe til størst mulig 

uafhængighed i forhold til at yde omsorg for sig selv (Orem 2001: 66). 

Egenomsorgen ses som værende de aktiviteter et menneske udfører for at 

opretholde sundhed og velvære (ibid.: 43). I forlængelse heraf kan man tale om 

patientens egenomsorgskapacitet, som værende en evne til at imødekomme 

kravene om at tage vare på sig selv. Denne egenomsorgskapacitet varierer 

individuelt i forhold til bl.a. alder, sundhedstilstand, uddannelse og livserfaring 

(ibid.: 254) og det anses for vigtigt at medtænke denne individuelle variation. 

Egenomsorgskapaciteten ses som bestående af viden, motivation, intellektuelle og 
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praktiske færdigheder (ibid.: 255). Det er altså den viden og færdigheder det 

enkelte menneske er udrustet med og som sætter det i stand til at sørge for sig 

selv. I forhold til den sammedagskirurgiske patient ses en af sygeplejerskens 

vigtigste opgaver netop som det, at være med til at sætte patienten i stand til at 

tage vare på sig selv. Ved i samarbejde med patienten at vurdere, hvad patienten 

har brug for, og herefter tilføre patienten de ressourcer, der mulighed for. 

 

6. Videnskabsteoretisk tilgang og metode  
Idet følgende kapitel redegøres der for undersøgelsens videnskabsteoretiske  og 

metodiske tilgang. Endvidere beskrives, hvorledes dataindsamlingen er foregået, 

og hvorledes bearbejdningen – analysen af data har fundet sted. 

 

6.1 Fænomenologisk tilgang 
I dette speciale arbejdes der på, at opnå en større forståelse for, hvordan det 

opleves at være sammedagskirurgisk patient. I undersøgelse af menneskers 

oplevelser og erfaringer anses det for at være essentielt at gribe en 

forskningsmetode, som netop formår at opfange dette. Den fænomenologiske 

forskningsmetode en ud af mange kvalitative forskningsmetoder, der har 

medvirket til vidensudvikling indenfor sygeplejen (Watson 1988). Det syntes 

interessant, at mange sygeplejeforskere benytter sig af den fænomenologiske 

forskningsmetode. Metoden anses for at være relevant i sygeplejeforskningen, 

fordi man søger forståelse for de menneskelige erfaringer og oplevelser i livet 

(Watson 1988, Martinsen 1993: 111, Benner 1994 : 99 ). Den fænomenologiske 

forsker skaber en dialog mellem praktiske anliggender og levede erfaringer 

gennem en engageret resoneren og opfindsom dvælen i det umiddelbare af 

deltagernes livsverden (Benner 1994). Den fænomenologiske forskningsmetode er 

funderet i fænomenologien som filosofisk retning (Morse 1996: 20). 

Fænomenologien opstod rent faktisk som en protest imod den positivistiske 

opfattelse af videnskab (Husserl 1997: 93). Husserl betragtede selv 

fænomenologien som en streng videnskab og anså naturvidenskaberne som 

17  



værende utilstrækkelige til at beskrive verden (Husserl 1997: 21). Han ønskede at 

undersøge og beskrive verden, som den opleves og forstås.  

Husserl (1859 – 1938) anses for at være den moderne fænomenologis 

grundlægger (Lübke 1996: 35 ). 

Fænomenologi kan defineres som læren om det, der viser sig, det der kommer til 

syne for bevidstheden (Lübke 1983:148).  

Husserl ønskede at gå til sagen selv uden en forudfattet mening, at udøve epoche 

(Zahavi 1997: 58). Det vil sige, han ønskede at udforske uden på forhånd at have 

ideer eller hypoteser om, hvad man ville finde. Et andet af fænomenologiens 

nøglebegreber er  intentionalitet (rettethed). Husserl skriver i sit første hovedværk, 

at vore oplevelser, vore erfaringer er om noget, er rettet mod noget. Vi altid er 

bevidste om noget – en genstand, og Husserl fremhæver, at denne genstand ikke 

behøver at være virkelig i fysisk form, men kan være en erfaring eller en 

oplevelse (Husserl 1997: 18). 

Ifølge Lübke er det fænomenologiens opgave at beskrive erfaringerne, og dermed 

oplevelsernes, i deres fulde omfang (Lübke 1996: 44). Det vil sige, at 

fænomenologien beskæftiger sig med de meget nære ting i livet. Den beskæftiger 

sig med forhold fra  livsverden. Husserl udviklede begrebet livsverden. Han anså 

livsverden for at være den førvidenskablige erfaringsverden. Livsverden er den 

verden vi lever i, den verden, hvor vi konkret sanser og oplever (Zahavi 1997: 

137-157). Gennem den fænomenologiske forskning får man sider frem fra 

livsverden, som ofte er usynlige (Cohen 1995). Livsverden er relativ, forskellige 

mennesker oplever ikke den samme situation på samme måde. Men ikke alt i 

livsverden er relativt, den besidder en morfologisk typicitet. I enhver livsverden er 

der en universel værenstruktur, altså nogle parametre, som er fælles for alle 

livsverdener og det er i relation til det universelle, der skal forskes ( Zahavi 1997: 

137-157 ). Det er den livsverden, vi som forskere er interesserede i at opfange.   

Det vil sige, at den fænomenologiske metode kan hjælpe os til at belyse de 

fællesforhold, der betyder noget i oplevelserne, i dette speciale patienternes. 

 

Idet følgende redegøres for den empiriske undersøgelses metoder. Det drejer sig 

dels om metode til  dataindsamling og dels om metode til databearbejdning. 
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6.2 Van Manens metodologi  
I forhold til dette forskningsprojekt er metoden inspireret af  Max Van Manens 

forskningsmetodologi (Van Manen 1990). Van Manen er hollandsk-canadier, 

professor i pædagogik og beskriver selv sin metodologi som fænomenologisk 

hermeneutisk. Fænomenologi er på den ene side en beskrivelse af levede 

erfaringer forstået som de umiddelbart viser sig. På den anden side en beskrivelse 

af betydningen af de levede erfaringer i en symbolsk form, som kræver 

fortolkning. Fortolkende i betydningen af at formidle en forståelse af de levede 

erfaringer (ibid.: 25).   

Inspireret af Husserl lægger Van Manen op til at finde frem til essentielle temaer 

af det fænomen, man vil undersøge. De essentielle temaer nås ved via refleksion 

og intuition. Van Manen mener, at den fænomenologiske metode, kombineret med  

refleksion, er væsentlig i forhold til at belyse områder, der ikke normalt har så stor 

opmærksomhed (ibid.: 90). 

Van Manen beskriver det at forske fænomenologisk, som et forsøg på at gøre det 

umulige, at konstruere en fuldstændig beskrivelse af aspekter af livsverden og 

alligevel være klar over, at det levede liv altid er mere komplekst, end man kan 

beskrive (ibid.: 18). 

Van Manen arbejder med 6 metodologiske trin: 

Det første trin er at undersøge et fænomen som virkelig er interessant og opleves 

betydningsfuldt. Det fænomen som undersøges er altid levende mennesker, der er 

i en særlig kontekst, som giver os lejlighed til at studere aspekter af livet ( ibid.: 

31).  

Det andet trin er at undersøge oplevelser og erfaringer, som de opleves. Intet skal 

i denne forbindelse tages for givet, man må gå helt åbent til det, man vil 

undersøge. De kilder, man anvender, er der, hvor de levede erfaringer folder sig 

ud. Man kan indsamle data ved interview, men også kilder som dagbogsnotater 

kan anvendes (ibid.: 31 – 32).  

Det næste trin er at reflektere over de indsamlede data. Formålet med 

refleksionen er  at opfange den essentielle mening. I denne refleksion søges der 

efter temaer, essentielle temaer. Temaer er pointer, det er en simplificering, der 
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beskriver et aspekt af den levede erfaring. De enkelte temaer optræder på 

forskellig vis i teksten og det er vigtig, at variationerne medtages (ibid.: 77 – 92). 

Det fjerde trin er at beskrive. Helt centralt i den fænomenologiske forskning er det 

at skrive. Fænomenologisk forskning er i sig selv en skrivende praksis. At forske 

fænomenologisk er at bringe noget i tale, og denne i talesætning er en skrivende 

aktivitet. Det er ikke noget, der gøres i slutningen af et forskningsprojekt. Den 

fænomenologiske metodologi kræver en dialektisk vandring frem og tilbage 

omkring de spørgsmål, vi stiller. Van Manen mener, at det at skrive egentlig 

distancerer os fra livsverden, men ved at gøre det, tillader det os samtidig at 

afdække eksistentielle strukturer i erfaringerne (ibid.: 111 – 133). 

Det femte  trin er at fastholde en sammenhæng mellem forskningsgenstand og 

faget. Den fænomenologiske forskning skal være tæt relateret til det fag, der 

forskes i og til det spørgsmål, der var udgangspunktet. Forskeren må vare sig for 

de mange fristelser for sidespring, og hele tiden holde sig projektets formål for 

øje. På dette trin beskriver Van Manen også vigtigheden af, at man ikke 

foranlediges til overfladiskhed eller forfalskning (ibid.: 135 – 160). 

Det 6 trin er at balancere mellem enhed og helhed. 

Hele vejen igennem forskningsprocessen må man betragte den enkelte del for at 

se, om den hører med i helheden. Forskeren må vurdere de enkelte dele i forhold 

til undersøgelsens design (ibid.: 161 – 173). 
 

Resten af dette kapitel handler om, hvordan den empiriske undersøgelse rent 

praktisk blev grebet an. 

 

6.3 Dataindsamling 
6.3.1 Det kvalitative forskningsinterview 

Specialets problemstilling lægger op til at lade patienterne fortælle om deres 

oplevelser i forbindelse med sammedagskirurgi.  

Ifølge Kvale er det kvalitative forskningsinterview et produktionssted for viden. 

Det er et sted, hvor de interviewede fortæller om deres livsverden, om hvordan de 

oplever og forstår det, der foregår i deres livsverden (Kvale 1999: 15). Svend 

Bjerg supplerer med at skrive, at når man fortæller andre noget, fortæller man det, 
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der har betydning for én som menneske (Bjerg 1986). Det vil sige at interviewet 

er velegnet til at opfange betydningsfulde oplevelser. Interviewet af de 

sammedagskirurgiske patienter skal danne grundlag for at forstå verden fra disse 

patienters synsvinkel og forsøge at udfolde meningen i oplevelserne, før jeg som 

forsker begynder at give de videnskabelige forklaringer (Kvale 1999: 15). 

Interviewmetoden i dette forskningsprojekt er det semistrukturerede interview 

med en forberedt spørgeguide. Det semistrukturerede interview er en 

interviewform, hvor man som forsker har udvalgt  relevante temaer, set i forhold 

til den sammedagskirurgiske patient og den pleje og behandling, der spørges i 

forhold til. Det er et fleksibelt interview, der former sig som en samtale. Den 

forberedte spørgeguide (se bilag 2) vil være en hjælp til at berøre de på forhånd 

udvalgte områder, men det skal understreges, at i den fænomenologiske metode er 

en af grundstenene en åbenhed, så uventede temaer trækkes frem og bearbejdes, 

når de viser sig. Interviewguiden kan betragtes som en huskeblok for at komme 

ind på de temaer, der på forhånd anses for relevante i forhold til 

forskningsspørgsmålet (Kvale 1999: 133).  

Spørgsmålene var de meget åbne: fortæl mig om, hvordan du oplevede at blive 

modtaget i sammedagskirurgisk afsnit. Til tider efterfulgt af dybdeborende 

spørgsmål, som ”du fortalte, at der var en effektiv atmosfære, men hvor man som 

patient følte sig i centrum, vil du uddybe det?”  

Relationen mellem informant og interviewer har en afgørende betydning, idet det 

semistrukturerede interview er en samtaleform med elementer af både almindelig 

konversation og terapi. Det stiller store krav til intervieweren. Det er vigtigt, at 

man som interviewer signalerer ligeværdighed, og at man er åben og følsom. Men 

også, at man stiller klare spørgsmål og er styrende, så interviewet ikke fortaber sig 

i terapeutisk handlen (Hall 1996). 

 
6.3.2 Interviewenes praktiske udførelse  

6.3.2.1 Setting og deltagere 

Undersøgelsen foregik på et hospital  med 400 patienter i perioden november 

2001 - november 2002. Den sammedagskirurgiske afdeling er fysisk beliggende 

for sig selv med selvstændig daglig ledelse. Patienterne var henvist fra egen læge, 
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speciallæger eller fra selve hospitalet til operation i den sammedagskirurgiske 

afdeling. Inden selve operationsdagen blev patienterne indkaldt til 

forundersøgelse i ambulant regi. Ved denne forundersøgelse blev patienterne dels 

undersøgt og informeret af en kirurg, dels informeret af en 

ambulatoriesygeplejerske og endelig blev de tilset og informeret af en 

anæstesilæge. I forbindelse med denne forundersøgelse fik patienterne taget 

blodprøver, EKG mm. Patienterne forventes klar til operation efter denne dag og 

patienterne fik som oftest også at vide, hvornår de skulle opereres ved 

forundersøgelsen. 

5 patienter  blev interviewet om deres oplevelser i forbindelse med 

sammedagskirurgi.  Kvale forsvarer, at man taler med få, hvor man får 

muligheden for at gå i dybden uden at få et for stort og uhåndterbart materiale 

(Kvale 1999). Harder mener også, at det i højere grad handler om at nå en vis 

dybde i interviewene frem for at fokusere på antallet (Harder 1990).  

I udvælgelsen af patienter blev der søgt efter en vis spredning. Det vil sige, der 

blev søgt efter en aldersspredning, efter begge køn, og efter patienter der skulle 

have foretaget forskellige indgreb, idet der ønskedes beskrevet så bredt som 

muligt i forhold til gruppen af sammedagskirurgiske patienter (Maunsbach 1996). 

Det vil sige, at jeg ikke var interesseret i at undersøge herniepatienternes oplevelse 

af sammedagskirurgi, men patienterne set som gruppe, vel vidende at det ikke af 

den grund er muligt at sige noget principielt i forhold til alder, køn og indgreb. 

Intensionen var ikke at generalisere men at søge at få variationer frem. 

Patienternes blev udvalgt på 2 forudbestemte dage, hvor de blev spurgt i 

forbindelse med præmedicinering ved anæstesilægen. Patienter der ikke talte godt 

dansk blev fravalgt. Patienterne blev opsøgt umiddelbart inden samtalen med 

anæstesilægen. Her blev patienterne blev mundtligt informeret om 

forskningsprojektets mål og metode og hvilke forpligtigelser deltagelse indebar. 

Samtidig blev det understreget, at patienterne, når som helst kunne trække sig ud 

af projektet og at deltagelse i projektet ingen indflydelse ville have på det 

sammedagskirurgiske forløb. Ved denne samtale fik patienterne udleveret en 

skriftligt informationsfolder (se bilag 1).  
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De patienter, der umiddelbart stillede sig positive, blev spurgt igen om positivt 

eller negativt tilsagn ved den efterfølgende telefoniske samtale, hvor 

interviewtidspunktet også blev aftalt.  

Patienterne  blev interviewet ca. 3 - 4 uger efter indgrebet. Dette tidspunkt blev 

valgt, da patienterne har haft tid til at bearbejde deres oplevelser. På den måde var 

der god mulighed for, at det ville være det essentielle, der ville træde frem. 

Patienterne blev interviewet i deres eget hjem, idet man kunne forestille sig, at de 

her havde større styrke til at kritisere det system, de var underlagt og en større 

sikkerhed for, at deres udtalelser ikke får nogen konsekvens for dem selv (Dyhr 

1996: 155).  

Hvert interview varede ca. en time. Det var mit indtryk, at patienterne havde set 

frem til interviewet. Jeg blev venligt modtaget og budt på kaffe alle steder, og 

flere steder havde man købt kage til anledningen. Ved 3 af interviewene sad 

hustruen ved siden af og kommenterede patienternes udtalelser i varierende grad.  

Informanterne var meget forskellige. Der var den unge nervøse pige, og der var en 

pensioneret officer fra forsvaret, som var vant til store belastninger. Så var der den 

selvstændige vognmand, der frygtede alt, hvad der havde med læger og nåle at 

gøre. Der var en meget positiv midaldrende selvstændig, og endelig var der en 

flymekaniker, der snart skulle på pension.   

Interviewene blev optaget på bånd og transskriberet.  

 

6.3.3 Etiske overvejelser 

I forhold til frivilligt informeret samtykke, mundtlig og skriftlig information blev 

de opstillede etiske retningslinier af Sykepleiernes Samarbeid i Norden fulgt 

(SSN1995) se bilag 1. 

Før dataindsamlingen begyndtes blev der indhentet tilladelse fra de involverede 

afdelingsledelser. Endvidere blev projektbeskrivelsen indsendt til den Regionale 

Videnskabsetiske Komite med det formål at undersøge, om undersøgelsen 

krævede deres godkendelse. Komiteen vurderede ikke undersøgelsen til at høre 

under deres kommissorium, idet den ikke blev betragtet som en biomedicinsk 

undersøgelse. 
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6.4 Analyse  
I det følgende beskrives, hvordan bearbejdningen af patienternes beretninger er 

foregået.  

Analysen tog udgangspunkt i Van Manens metodologi (Van Manen 1990). Den 

danske sygeplejerske og forsker Elisabeth Hall har fortolket hans 6 metodologiske 

trin således, at de er bragt fra et abstrakt plan til et mere konkret niveau (Hall 1999 

49-56). 

Den fænomenologiske analyse er dels en undersøgelse af det studerede fænomen, 

som det viser sig konkret  og dels en intuitiv reflekterende bearbejdning. I den 

første fase holdes forforståelsen bevidst i baggrunden, for først i den sidste del af 

analysen at inddrages i kombinationen med nye teorier. 

Hall opererer med 4 analysetrin (Hall 1999): 

På første analysetrin skal  man lede efter temaer i interviewene. Det skal være 

temaer, der er tæt på informanternes egne ord, og det kan dreje sig om mange 

temaer i hvert enkelt interview.  

Hall foreslår at man spørger på første analysetrin 

1. Hvilke oplevelser har patienten af at være sammedagskirurgisk patient. 

2. Hvilken opfattelse giver dette informanten i interviewet. 

3. Hvilke  aha-oplevelser viser sig for forskeren under interviewet og i 

analysen. 

4. Hvilke teorier giver teksten associationer til. 

Det er vigtigt, at informantens oplevelser og indsigter kommer før egne indsigter 

og teoretiske associationer. 

På andet analysetrin skal man søge efter essentielle temaer hos hver informant. I 

arbejdet på at afgøre om et tema er essentielt kan man spørge: vil personalets 

indsats i forhold til den sammedagskirurgiske patient miste sin grundlæggende 

mening, hvis man fjerner dette tema. 

Tredje analysetrin 

På tredje analysetrin søger man efter forenede grundtemaer. Det er temaer, der går 

igen hos alle informanter, og som siger noget om personalets indsats i forhold til 

den sammedagskirurgiske patient. 
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Fjerde analysetrin 

På fjerde analysetrin relateres indholdet til relevante teorier. Det vil sige her 

diskuteres der med tidligere forskning. Primært indenfor det 

sammendagskirurgiske område, men sekundært med særligt udvalgte områder 

uden for det sammendagskirurgiske område 

 

6.5 Gyldighed og generaliserbarhed 
Gyldighed og generaliserbarhed er et meget diskuteret problem i kvalitative 

undersøgelser (Jørgensen 1996, Kvale 1996). I dette kapitel redegøres for, hvad 

der forståes ved gyldighed og generaliserbarhed, og hvad der er gjort for at 

medtænke dette.  

Hvor vidt resultatet af den empiriske undersøgelse kan hæve sig op over tid og 

sted og repræsentere en vis generaliserbarhed i forhold til andre patienter er et 

vigtigt spørgsmål. Schultz Jørgensen skriver, at den form for generaliserbarhed, 

man søger efter i humanistisk forskning, er en analytisk generalisering. Det er en 

generalisering, der skabes i analysen og der er tre forhold, der skal overvejes i 

forbindelse med vurderingen af en kvalitativ undersøgelses generaliserbarhed. Det 

er gyldighed, teoriplanet og analyseprocessen (Jørgensen 1996: 316) 

Gyldigheden bygger som oftest på to kriterier, det ene er intersubjektivitet, hvor 

man kan tale om, at det, der foreligger, kan erkendes af andre, og det andet er 

validitet (Jørgensen 1996: 316). Ifølge Bjørn Holstein kan man tale om en indre 

validitet. Den indre validitet i et kvalitativt projekt handler om, hvorvidt der er 

konsistens i forhold til problemformulering, dataindsamling, datamateriale, 

analyse og fortolkning og konklusion (Holstein 1996: 329). Det vil sige, hvorvidt 

der er en klar sammenhæng igennem hele projektet. I dette projekt er der arbejdet 

bevidst på denne sammenhæng ved, at jeg hele tiden har bevæget mig frem og 

tilbage mellem projektets enkelte del og til stadighed vurderet om, der er 

sammenhæng mellem den enkelte del og problemstillingen. Kvale taler om 

kommunikativ validering, der handler om at validere udsagnene i interviewet. Her 

kan intervieweren gå tilbage til informanten i selve interviewet eller efterfølgende 

for at kontrollere udsagn (Kvale 1996). Dette er fravalgt i dette projekt idet, det 

under interviewet ville kunne optage for meget rum og ville kunne hæmme 
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muligheden for at komme dybere ned i nogle af patienternes oplevelser. 

Problemet ved denne konsensusmetode er, at man som forsker kan være mere 

optaget af at reformulere, det informanten siger, end at være åbne for nye nuancer, 

der kommer på tale. Det kræver en meget øvet interviewer, hvilket intervieweren i 

dette projekt ikke er. 

Ifølge Jørgensen er Teoriplanet  de begreber, der er udvalgt som relevante og 

hensigtsmæssige til forståelse af det genstandsområde, der forskes i (Jørgensen 

1996: 320). I dette forskningsprojekt er det de fænomenologiske teorier, der 

danner forståelsesrammen, og det er fænomenet at være sammedagskirurgisk 

patient, der er blevet udforsket.  Det er relevant at spørge: kan den analysemetode, 

jeg har anvendt, jævnfør Van Manen og Elisabeth Hal tidligere i specialet, være 

med til at åbne interviewteksten op således, at det giver en ny indsigt. Metoden er 

efter min mening velegnet til at give nye indsigt i forhold til den 

sammedagskirurgiske patient jævnfør kap.6.1 og kap. 6.2. s.16-19.  

Selve analyseprocessen indebærer, at man analyserer interviewteksterne igen og 

igen. Analyse metoden tvinger eller inviterer forskeren til at være meget 

omhyggelig og grundig. Det skyldes blandt andet en opmærksomhed rettet på ikke 

kun at finde, det man går efter. Forskeren skal præsentere sit materiale på en 

sammenhængende, forståelig måde og således at læseren let skal kunne se  og 

forstå forskerens overvejelser ( Jørgensen 1996). I forhold til de fundne forenede 

grundtemaer, temaer der går igen hos alle informanterne er de præsenteret efter at 

have været igennem  3. analysetrin jævnfør analyse 6.4. s.23.  Temaerne 

præsenteres relateret til udvalgte citater og der reflekteres i relation til citaterne, 

hvilket netop har til hensigt at synliggøre en vigtig del af analyseprocessen, så 

læseren kan se og forstå mine overvejelser. Diskussionen af forskningsprojektets 

resultater med andre arbejder er ligeledes præsenteret åbent. 

Man kan sige, at der i dette projekt fra forfatterens side er arbejdet på at skabe 

basis for at arbejdet kan generaliseres i forhold til sammedagskirurgiske patienter. 

Det er så op til læseren at afgøre, hvorvidt man er enig i denne vurdering. 
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Afhandlingens 2.del 
 

7. Resultater  
I dette kapitel redegøres der for undersøgelsens resultater. De præsenterede 

resultater er forenede grundtemaer, det vil sige temaer, der gik igen hos alle 

informanter og som er delfænomener af fænomenet at være sammedagskirurgisk 

patient set i relation til personalets indsats. Temaerne er kaldt: at mærke 

sygeplejerskens engagement, at føle sig i centrum, at kende indlæggelsesforløbet, 

at være forberedt på at klare det derhjemme, at vente og at mærke effektiviteten.  

Resultaterne præsenteres efter, at de har været gennem det tredje analysetrin jævn 

før Hall kapitel 6.4. s. 22-24. Det vil sige, at forud for præsentationen har 

interviewdata været gennem 1. 2. og 3. analysetrin. Men de to første analysetrin 

indgår også i teksten, idet de forenede grundtemaer samler de tre første 

analysetrin.  

Temaerne præsenteres ved hjælp af forskellige empiriske variationer, som de 

optrådte i interviewene. I forbindelse med præsentationen reflekteres, der over 

variationerne. Denne refleksion er et udtryk for en kombination af den refleksion, 

der skete i forbindelse med selve interviewene og i forbindelse med 

bearbejdningen.  Ved med bearbejdningen af data på tredje analyse niveau 

inddrages forforståelsen.   

 

7.1 At mærke sygeplejerskens engagement  
At mærke sygeplejerskens engagement var et af de fremtrædende temaer. Det 

kom til udtryk i flere forskellige empiriske variationer:  

En variation var engagementet udtrykt som en imødekommenhed. Det kunne se 

ud til, at sygeplejersken var åben og inviterede patienten ind. De positive signaler, 

sygeplejersken udsendte, kunne smitte af på patienten og gøre hele situationen 

lettere at klare, der blev skabt en god stemning. Man kunne forestille sig at 

imødekommenheden gjorde det behageligere at være patient: 

”De var meget venlige, det tog jeg ikke for givet, de var meget venlige, det var en 

god oplevelse”. 
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En anden patient sagde: 

”Hun var bare rigtig sød sygeplejersken” 

”Hun var glad og positiv” 

Engagementet sås også i det første møde mellem sygeplejersken og patienten. I 

dette møde blev grundlaget for den senere interaktion skabt. Man kunne forestille 

sig, at patienten  i denne første kontakt oplevede sygeplejersken, som trædende ud 

af stereotypen sygeplejerske. Patienten kendte ikke sygeplejersken, men i dette 

første møde begyndte patienten at lære sygeplejersken nærmere at kende. Når der 

blev skabt en god relation i det første møde, kunne man tænke sig, at patienten gik 

ind i forløbet med en positiv følelse: 

”De var ret gode, psykologisk var de ret gode. Jeg har modtaget mange soldater, 

det betyder meget, hvordan man modtager folk”. 

En anden patient sagde: 

”Pæn modtagelse, de kom ud på gangen og hentede én, og de sagde velkommen”. 

Nærhed i relationen var en anden variation af engagementet. Det kunne se ud til, 

at patienten oplevede en følelsesmæssig involvering fra sygeplejerskens side. Hun 

viste ham, at hun virkelig var interesseret i, at han skulle have det så godt som 

muligt, og patienten var forundret over den nærhed, der var  i situationen, i dette 

deres første møde: 

”Det overraskede mig meget, der var sgu ingen distance, og hun havde ikke set 

mig før”. 

En anden patient udtrykte det således: 

”Den sygeplejerske, der havde med narkosen at gøre, hun var utrolig venlig, det 

var lige før, at det var for meget for sådan en som mig, men det var det ikke. Hun 

var meget moderlig og det var trygt, det var ligesom for halvtreds år siden, da 

min mor var på banen”.   

Den engagerede fremtræden viste sig også ved brugen af humor. Humor og latter 

så ud til at have en særlig positiv virkning på den nervøse patient. Fokus blev 

flyttet fra det alvorlige, det ubehagelige, til noget mere muntert: 

”Så muntrede de én alligevel, det var ikke sådan nogle sure personaler, de var 

glade og positive, de lavede fis”. 
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En patient oplevede det tilsyneladende betydningsfuldt, at sygeplejersken viste, at 

hun var ekspert. Sygeplejersken kunne på én og samme tid handle praktisk og 

informere patienten således, at man kunne forestille sig, at patienten følte sig i 

særdeles gode hænder. Der var en form for kunst eller elegance over situationen: 

”Da jeg skulle have mit eget tøj på, der kunne jeg godt mærke, at jeg måtte ned og 

tage tælling. Så fik man lidt ilt, som tog kvalmen, og det gjorde man stille og 

roligt. Du får lige det her, for det har vi erfaring med, at det tager kvalmen”. 

Sammenfattende kan man sige, at patienterne mærkede sygeplejerskens 

engagement på mange forskellige måder. I form af imødekommenhed, brugen af 

humor og nærhed i relationen. Engagementet sås også i det første møde og i form 

af signalet vi er eksperter. Det var de små detaljer patienterne mærkede. Det var 

tilsyneladende de små nuancer, der gjorde en forskel for patienten, alle 

karakteriseret ved at de havde en positiv virkning på patienten, en virkning der 

gjorde det lettere at være patient. Den engagerede fremtræden så ud til at lette det 

pres, man kunne forstille sig, der lå på patienterne, der kom til en verden, som var 

mere eller mere ukendt og havde udsigt til at opleve noget ubehageligt. 

 

7.2 At føle sig i centrum 
Et andet fremtrædende tema var at føle sig i centrum. Alle patienterne talte om at 

være omdrejningspunkt for det, der foregik, i forskellige empiriske variationer: 

En patient beskrev direkte, at han oplevede at være i centrum for behandling og 

pleje. At føle sig i centrum kunne relateres til det, at kommunikationen var 

forankret i patienten. Det kunne opleves betydningsfuldt, dels fordi patienten på 

denne måde bedre kunne følge med i, hvad der foregik og dels fordi personalet 

signalerede en forståelse for, det at skulle opereres var en utryg situation. 

Patienten følte sig respekteret. En patient beskrev det således: 

”Så jeg følte mig i centrum, jeg har prøvet det modsatte, så jeg ved godt, hvad det 

kan være. De talte ikke hen over hovedet på én”  

Netop denne facet at føle sig respekteret bemærkedes også, når man ikke blev det. 

2 af patienterne oplevede tilsyneladende ikke, at de blev respekteret. Man kunne 

forestille sig, at disse patienter følte sig fremmedgjorte og reduceret til endnu en 

patient i rækken af mange: 
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”Jeg kom først til 2 timer efter, jeg var blevet bedt om at komme. Vi var ude ved 

skranken og fortælle det, og de sagde, I  ligger i den øverste skuffe. Da det så var 

ved at blive for meget, så  fik vi at vide, I ligger næst, men vi kom først ind, da vi 

protesterede højlydt i venteværelset, og en medpatient lod os få hendes plads”. 

En anden patient sagde: 

” Han havde ikke givet den besked videre med, at jeg var meget nervøs, og at jeg 

muligvis kunne få noget beroligende. Han ville skrive det ned, men jeg fik det 

ikke”. 

Når patienterne ikke oplevede sig respekterede, som det menneske de er, kunne 

det betyde, at de mistede tilliden til det system, de var patient i.  

At være i centrum kunne også handle om at blive taget sig individuelt af. En 

meget nervøs patient følte, at personalet gjorde, hvad de kunne for at berolige 

hende. Personalet var opmærksomme og forsøgte aktivt at mindske den unge 

piges nervøsitet: 

”Jeg var meget nervøs, det var lige som om, det tog overhånd,  og det kunne de 

også se på én. Hun holdt mig på kinden hele tiden og sagde, at jeg skulle ikke 

være så nervøs. Hele tiden prøvede de at gøre én mindre nervøs” 

Man kunne forestille sig, at når personalet var opmærksomme, og når de i både 

ord og handling forsøgte at berolige patienten, kunne det skabe en vis tryghed 

blandt andet, fordi patienten kunne opleve at hun havde nogle at dele sin frygt 

med. Opmærksomheden omkring og intensionen om at ville det bedste for 

patienten var måske i sig selv med til at skabe et rum, hvor der var mulighed for at 

nervøsiteten mindskedes.  

Der var også situationer, hvor patienterne ikke følte sig individuelt behandlet. 

Denne patient oplevede en opmærksomhed ved den rutine, hvor man ringede hjem 

og hørte, hvordan patienten havde det. Det oplevedes imidlertid ikke optimalt af 

patienten, fordi hun ikke fik svar på sine spørgsmål. Sygeplejersker ydede den 

service at ringe hjem, men det kunne se ud til at være en meget rutinemæssig 

måde, hun gjorde det på. Patienten mærkede tilsyneladende øjeblikkelig, at hun 

ikke var i centrum for det, der foregik. Det var rutinen, der var i centrum og ikke 

patienten: 
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”De ringede hjem til mig og spurgte, hvordan jeg havde det. Jeg spurgte om 

forskellige ting, som sygeplejersken ikke kunne svare på, fordi hun ikke havde min 

journal” 

Man kunne forestille sig, at patienten blev skuffet over, at hun ikke fik svar på de 

spørgsmål, hun havde. Det kunne føre til at problemerne voksede betydeligt og 

kom til at fylde meget i efterforløbet. Det kunne også betyde, at patienten følte sig 

svigtet af sygeplejersken.  

Andre gange bemærkedes det, når patienten oplevede, at rutinerne netop blev 

udøvet personaliseret. Patienten følte tilsyneladende, at man gjorde, hvad man 

kunne for at få ham til at føle sig veltilpas. Det ledte tankerne hen på, at det bløde 

operationsbord og puden under knæet er indarbejdede rutiner, men fordi de blev 

udøvet med patienten som udgangspunkt, så oplevedes det  betydningsfuldt: 

”Her blev jeg lagt over på et blødt operationsbord, fik lidt aflastning under 

knæene og spurgt om man befandt sig godt, om der var noget der skulle rettes,  og 

så fortalte man, hvad man gjorde”. 

At være i centrum kunne også ses i det,  at flere af patienterne talte om de samme 

sygeplejersker, som værende af betydning. Patienten bemærkede, at det var de 

sygeplejersker, der havde modtaget ham om morgenen, der også var der, da han 

kom tilbage fra operation.  At møde den samme igen kunne betyde, at patienten 

ikke skulle bruge ressourcer på at indstille sig på en kontakt med et nyt menneske: 

”Det var rart, det var de samme mennesker ”  

”Men man savnede lidt, at det var de samme hele vejen igennem, du skal ikke til 

at forklare igen, hvad der foregået” 

Andre beskrev det som værende uden betydning: 

”Jeg er nok lidt mere kold overfor sådan noget. Jeg regner med, at de alle 

sammen kan det samme”.  

Nogle patienter oplevede det som tryghedsskabende, hvor andre gav udtryk for, at 

det var uden betydning at blive plejet af de samme sygeplejersker. Det kunne 

hænge sammen med, i hvor stor udstrækning patienterne i forvejen havde 

ressourcer til at klare det sammedagskirurgiske forløb. 

Et andet aspekt i forhold til at føle sig i centrum var, at der var tilstrækkelig tid til 

det, der skulle foregå. Flere patienter oplevede, at sygeplejerskerne tog sig den tid, 
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der skulle til. Patienterne oplevede tilsyneladende, at sygeplejerskerne brugte den 

tid på dem, som de havde brug for.: 

”Da jeg ringede ud, tog de sig god tid” 

”Jeg blev kørt ned på operationsstuen og parallelt med operationsbordet, der blev 

man så løftet over. Der var to sygeplejersker og narkoselægen, som fortalte, hvad 

de ville gøre, og det virkede ikke som noget jap værk” 

Når patienten oplevede, at der var tid nok, kunne det ses som et udtryk for, at 

patienten fik opfyldt de behov, han havde på de beskrevne tidspunkter. 

En anden patient oplevede formentlig, at det gik lige hurtigt nok. Informationerne 

blev givet, da lægen havde tid, og ikke når patienten var klar til at modtage 

informationen:  

”men der var jo ikke gået mere end ½ time, trekvarter efter jeg var kommet 

tilbage fra operation,  så kom lægen og fortalte mig en hel masse”. 

”Jeg kunne nok have brugt lidt mere tid ikke, jeg syntes, det gik lidt for hurtigt. 

Jeg nåede ikke rigtigt at spørge om nogle ting. Jeg følte lidt bagefter, at jeg har 

manglet, hvor lang tid skal man gå med krykker, og hvor længe skal man gå 

hjemme, før man må gå på arbejde og sådan nogle forskellige ting” 

Det kunne betyde, at patienten ikke kom i besiddelse af en viden, som kunne have 

stor betydning for det videre forløb. Det kunne se ud til at afviklingen af dagens 

program var i centrum på bekostning af den enkelte patient. 

Sammenfattende kan man sige at være i centrum for det, der foregår, handlede om 

at blive mødt, accepteret og behandlet som det betydningsfulde menneske man er. 

At blive mødt og accepteret som den man er, kunne dreje sig om, at der i hvert 

menneske er en forskellighed, som må respekteres og som krævede en individuel 

behandling.  Patienterne følte sig blandt andet behandlet, som den de er, når 

rutiner blev udøvet personaliseret. Det vil sige, når der i den enkelte situation blev 

spurgt til patientens oplevelse og/eller den enkelte rutine blev udøvet med en 

opmærksomhed på det specielle i hver patient. 
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7.3 At kende indlæggelsesforløbet 
Det så ud til, at patienterne oplevede det, som betydningsfuldt at have en 

forestilling om, hvorledes deres forløb i sammedagskirurgisk regi ville blive. De 

værdsatte at få en indsigt i, hvad der ville ske, når de kom om morgenen den dag, 

de skulle opereres. Hvordan selve operation og anæstesi skulle foregå, og 

hvorledes det ville være efter operationen, inden de skulle udskrives. Derfor blev 

at kende indlæggelsesforløbet valgt som forenet grundtema. 

Når patienterne kom i det sammedagskirurgiske regi var det en ny og som oftest 

helt ukendt verden, de mødte. Information om, hvorledes forløbet ville blive 

kunne bevirke, at patienten kunne indstille sig mentalt på det forestående. De 

kunne bearbejde den viden, de havde fået og på denne måde ruste sig : 

”Narkoselægen fortalte om, hvordan forløbet skulle være, det kunne jeg godt lide 

at få at vide, det var rart”.  

”Jeg røg ind til hende lægen, hun forklarede en del, og bagefter var der så en af 

sygeplejerskerne, hun forklarede virkelig meget, det må jeg sige” 

Et paradoks ved informationen viste sig for nogle patienter ved, at de mente, det 

var rart at blive oplyst, men at nogle af oplysningerne foruroligede dem. 

Informationen virkede på samme tid støttende og skræmmende: 
”Så man blev da lidt nervøs bagefter over alle de der ting, man fik at vide af 

narkoselægen. Det der med, at der skulle en slange ned gennem halsen, så man 

kunne have frie luftveje, og at man fik en sprøjte. Det var jeg så godt klar over, 

fordi det var jo fuld narkose så, men det der med slangen, det syntes jeg var lidt 

væmmeligt, men heldigvis sover man” 

Andre lod sig ikke umiddelbart anfægte af oplysninger, der kunne skræmme : 

”Narkoselægen fortalte mig om komplikationer også videre. Ja vi er jo pålagt at 

skræmme livet af folk. Ja det ved jeg godt, gå bare videre, jeg er sgu ligeglad. Jeg 

ved godt, at der er en risiko ved at blive bedøvet.”. 

Patienterne reagerede tilsyneladende forskelligt på de informationer, de modtog 

fra anæstesilægen. På den ene side kunne det stille stor krav til anæstesilægen om 

empatisk indføling i, hvad den enkelte patient har brug for: på den anden side er 

der lovgivning, der fortæller, hvad patienten skal have at vide. 
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Patienterne talte om den mundtlige information som et vigtigt supplement til den 

skriftlige information. Det kunne være et tegn på, at ved den mundtlige 

information var der mulighed for at individualisere informationen, så den var 

tilpasset den enkelte patients behov: 

”I ambulatoriet får man ligesom en bedre information, en dybere information end 

bare at få de der papirer udleveret og så hjem, det var ret godt. Det var jeg glad 

for.” 

Alle patienterne talte om at vide, hvad der skulle ske på kort sigt. Det vil sige 

information om, hvad der skulle ske indenfor en kortere tidshorisont på f.eks. max 

en time Den korte her og nu information givet af sygeplejersken rustede 

tilsyneladende patienten på en anden måde. Informationen bevirkede, at patienten 

ikke blev overrasket af helt uventede hændelser, han kunne bruge sin energi på at 

klare den enkelte situation. Her og nu informationen kunne ses som et vigtigt 

supplement til den information om indlæggelsesforløbet patienterne modtog inden 

selve indlæggelsen: 

”Hun forklarede mig, hvad der ville ske.  De skulle lægge det der drop ind, og de 

ville komme med narkosen igennem denne her”. 

Flere patienter oplevede, at de blev tilbudt information uden, at de selv bad om 

det. Når patienten informeredes uopfordret, kunne han koncentrere sig om at 

tilegne sig den nye viden, og skulle ikke bruge energi på at formulere spørgsmål: 

”Man får lidt mere at vide uden at spørge, man får meget at vide uden at spørge”. 

”Det gjorde man jo meget ud af.  I gamle dage fik man jo ikke en kæft at vide, hvis 

man ikke spurgte” 

Alle patienter talte om det forhold at være blevet stillet noget i udsigt, og om det 

så blev indfriet. I forlængelse af en oplevelse ved forundersøgelsen, erfarede 

patienten, at der ikke blev levet op til det, der var lovet. Man kunne forestille sig, 

at patienten møder det sammedagskirurgiske system med en form for tillid som 

udgangspunkt. Når personalet stillede patienten noget i udsigt, som de ikke holdt 

forstyrredes dette tillidsforhold måske.  Patienten var i en for ham ukendt verden 

og man kunne forestille sig, at han holdt fast, i det han fik fortalt og det blev til en 

form for støtte. Når det så viste sig, at der ikke blev holdt, hvad der var lovet, så 
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kunne man forstille sig, at den støttende funktion som informationen havde 

krakelerede: 

”De gjorde tilsyneladende meget ud af, at jeg skulle tale med den læge, der skulle 

operere mig og den narkoselæge, der skulle give mig narkose”  

 

Sammenfattende kan man sige, at det at kende indlæggelsesforløbet både på kort 

og lang sigt overvejende havde en støttende effekt for patienten: det var af 

betydning, fordi patienten kunne indstille sig på, hvad der skulle ske, det vil sige 

han kunne mentalt forberede sig og blev på denne måde rustet til at kunne klare de  

forskellige hændelser og forløbet som sådan. 

Dog kunne man sige, at det kunne skabe uro enten, hvis patienterne oplevede at 

løfter ikke blev indfriet eller hvis noget information havde en skræmmende 

karakter. 

 

7.4 At være forberedt på at klare det derhjemme  
Alle patienterne talte om det derhjemme, om at være forberedt på det derhjemme. 

Flere patienter, udtrykte eksplicit, at de savnede information om, hvordan de 

skulle forholde sig hjemme. Når patienterne var udskrevet fra 

sammedagskirurgisk afdeling, var de overladt til dem selv. De var overladt til selv 

at klare deres reconvalcens. Der var ikke sundhedsfagligt personalepersonale i 

nærheden, som de kunne rådføre sig med. Patienterne havde modtaget skriftlig 

information om, hvorledes de skulle forholde sig hjemme, men den oplevedes 

tilsyneladende ikke tilstrækkelig: 

”Hvor længe man skal gå hjemme, hvor lang tid man skal gå med krykker og 

sådan noget” 

”Jeg fik de to der. Det er glimrende information hver for sig, men de siger ikke 

helt det samme specielt ikke om, hvordan man skal forholde sig bagefter, det fik 

jeg nemlig brug for”  

Når patienterne ikke følte sig tilstrækkeligt informerede om der hjemme kunne det 

skabe utryghed og bekymringer. 

En patient beskrev, at hun fik sin information om operationens resultat for tidligt, 

hun var ikke helt klar til at modtage information. Lægen kom og talte med 
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patienten efter operationen. Patienten her oplevede tilsyneladende, at hun ikke var 

klar til at modtage informationen. Det er en information som kunne have stor 

betydning for patienten, da den som oftest handlede om, hvad der var sket under 

operationen, og hvilke konsekvenser det ville få. Det kunne være en information, 

som patienten skal bruge i efterforløbet derhjemme:  

”jeg var lidt døsig, fordi jeg havde jo også fået nogle piller bagefter operationen, 

fordi jeg havde ondt”. 

Alle patienterne talte om, at de ikke fulgt de retningslinier, der var dem medgivet 

fra hospitalets side. Det var især i forhold til administrationen af den 

smertestillende medicin. Patienterne angav forskellige årsager til, at de ikke tog 

medicinen som beskrevet: 

”Jeg tog dem ikke, som det stod der, 3 gange, for jeg er ikke til piller” 

” Jeg ville prøve at se om, jeg kunne undvære den, men den gik ikke for den bed. 

”Jeg ville helst undgå dem for, det er jo kraftige sager ikke?” 

”De eneste jeg ikke tog så mange af, det var morfinen, det var kun det første tid, 

jeg syntes det var nødvendigt. Jeg blev tør i munden, og da jeg ikke havde mange 

smerter, så dem droppede jeg sådan set hurtigt”.  

Den unge pige, der fortalte, at hun ikke tog medicinen som angivet  fordi hun ikke 

er til piller oplevede at have stærke smerter de første dage, det vil sige, at hun 

oplevede konsekvenserne af ikke at følge retningslinierne: 

”De første par dage da syntes jeg det var de værste, da havde jeg meget ondt, jeg 

skulle ikke gå for meget”   

De andre patienter havde tilsyneladende ikke problemer med smerter derhjemme. 

I forlængelse heraf kunne man sige, at patienterne ikke oplevede de helt store 

konsekvenser ved ikke at følge retningslinierne. Men det kunne tænkes at have 

større konsekvenser i andre tilfælde.  

 

Sammenfattende kan man sige, at viden om hvorledes patienten skulle forholde 

sig hjemme oplevedes betydningsfuld blandt andet, fordi patienten i stor 

udstrækning selv skulle klare sin rekonvalcens, og fordi personalet ikke 

umiddelbart var der til at rådføre sig med. Det vil sige, at det var den mundtlige og 

skriftlige information og vejledning, patienten havde modtaget, han kunne 
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konsultere, når han oplevede problemer hjemme. Når patienten trods en skriftlig 

information savnede viden om, hvorledes han skulle klare det der hjemme kunne 

forklaringen blandt andet være, at den skriftlige information ikke var detailleret 

nok eller at den skulle suppleres med mundtlig information, der var individuelt 

tilpasset den enkelte patient. Patienten kunne også konsultere sit netværk, men det 

kunne ikke forventes, at de var i besiddelse af en viden, der var tilstrækkelig til at 

kunne hjælpe patienten. 

Endvidere var det bemærkelsesværdig, at alle patienterne tilsyneladende ikke 

fulgte nogle af de retningslinier, de havde medtaget fra hospitalet. Der ses især 

manglende compliance i forhold til den  smertebehandling, der skulle foregå i eget 

hjem. 

 

7.5 At vente  
Alle patienter talte om at vente, om at vente på at komme til. 4 patienter talte om 

ventetiden  i forbindelse med forundersøgelsen. Nogle sad ”bare” og ventede og 

oplevede her ventetiden belastende. Man kunne forestille sig, at den unge pige 

oplevede det belastende at skulle vente blandt andet fordi, hun var nervøs. I denne 

ventetid kunne nervøsiteten intensiveres, fordi patienten manglede ressourcer til at 

håndtere den konstruktivt:  

” Der var bare lang tid ventetid. Jeg sad i 1½ time. Men der var skilte, hvor der 

stod, at der ville være ventetid. Det skulle man regne med”. 

Andre havde forberedt og indstillet sig på, at der ville være ventetid i forbindelse 

med forundersøgelsen og udnyttede ventetiden. 

”Det tog de her 3-4 timer, tror jeg. Det var jeg forberedt på, for det havde stået i 

brevet og jeg havde noget med at læse i, så jeg ventede bare”. 

En af patienterne oplevede, at ventetiden var helt urimelig lang. Patienten havde 

nøje tilrettelagt sit arbejde i forhold til besøget på hospitalet og blev irriteret over, 

at man ikke holdt, hvad man lovede. Den lange ventetid gav ham problemer i 

forhold til hans arbejde. Han kunne ikke forestille sig at behandle sine kunder på 

samme måde. Man byder patienterne forhold som f.eks. ventetid, som ikke ville  

blive accepteret i det private erhvervsliv: 
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”Nåå ja, man er jo nok ikke det mest tålmodige menneske. Vi sad altså og ventede 

i 2 timer udover den aftalte tid. Jeg er jo selvstændig og jeg skulle hente noget, 

der skulle til Herning tidligt næste morgen. For et er, hvis man bare går op og 

trækker et nummer, men jeg havde et stykke papir, hvor der stod en aftalt tid. Og 

der må jeg så indrømme, at i mit fag  der er en aftale en aftale, så hedder det +/- 

10 minutter normalt, ikke. Ellers har man en eller anden dybere forklaring med, 

at man holdt ude på Sjællandsbroen, sådan er vore andres betingelser. Jeg er 

sikker på, at hvis jeg havde ladet en kunde vente mere end to timer, så havde han 

ringet efter en anden”. 

En anden patient var overrasket over, at der ikke var længere ventetid: 

”Så det gik meget meget stærkt, 2 timer, så var det hele overstået. Jeg kunne have 

frygtet, at jeg skulle have sat en halv eller en hel dag af  inklusiv ventetid”  

Ventetiden kan opleves som ekstra belastende, når omgivelserne ikke er rare: 

”Der gik et stykke tid inden narkoselægen kom. Han var optaget et andet sted. 

Der var lidt koldt inde på operationsstuen. Der lå jeg og ventede 15 min, der var 

skide koldt”. 

Når der ventes på  noget, der ikke er rart som eksempelvis en operation, så kunne 

ventetiden opleves belastende. Når et operationstidspunkt blev udsat, kunne man 

forestille sig, at man som patient måtte bruge ekstra ressourcer på at klare 

situationen. Man måtte  indstille sig på en anden situation, at vente: 

” Jeg mødte om morgenen  kl. 8, og så fik jeg at vide, at der gik nok et par timer, 

for de havde en, der blev opereret. Så jeg sad fra kl. 8 – 11, før jeg kom ind i seng. 

Jeg syntes, når man bliver kaldt ind kl. 8, og der så går næsten 3 timer”  

Denne patient oplevede også, at en oprindelig plan blev udsat. Genoptræningen 

var udskudt og patienten var ikke stillet noget i udsigt. Dette uafklarede forhold 

kunne bringe ham bekymringer, f.eks. i forhold til, om han ville blive glemt,  eller 

om der ville ske noget ved at vente: 

”Jeg skulle til noget genoptræning, det har de udsat til, jeg ved ikke hvornår” 

 

Sammenfattende kan det siges, at det så ud til, at der var forskel på, hvordan 

ventetid oplevedes. Ventetiden oplevedes tilsyneladende belastende, når 

patienterne skulle bruge mange ressourcer på at vente. De skulle finde mere energi 

38  



og nye handlemåder frem på tidspunkter, hvor de i forvejen følte sig bebyrdede 

med at skulle klare det at blive opereret og hvad det videre indebar. For andre var 

ventetiden let at håndtere.  

  

7.6 At mærke effektiviteten  
Alle patienter talte om effektivitet i forskellige empiriske variationer og flere 

patienter var meget orienterede omkring effektiviteten, derfor blev at mærke 

effektiviteten valgt som det sidste forenede grundtema.  

Effektivitet kunne være et udtryk for, at forskellige forhold var tilpasset hinanden. 

At de systemer, patienten oplevede, fungerede godt i forhold til hinanden. At det 

personale, der fungerede i systemerne, arbejdede konstruktivt sammen. ”Man fik 

tingene fra hånden”, der oplevedes ikke nogen spildtid: 

”Det bedste for mig var den effektivitet,  det fungerede sgu”. 

”Alle vidste, hvad de skulle. Alle vidste, hvad jeg skulle, både til forundersøgelsen 

og til operationen”.  

En anden patient oplevede, at personalet udnyttede tiden godt uden, at det gik ud 

over kvaliteten: 

”Man fortalte, hvad man gjorde med at tage blodtryk, og man gav mig en kanyle i 

hånden, men stille og roligt og behageligt, søde og rare, men alligevel effektivt” 

Alle patienterne blev spurgt om klirren med instrumenter på operationsstuen 

generede patienten. Alle svarede, at det var ikke noget, der generede dem eller, at 

de slet ikke bemærkede det. Det fangede altså tilsyneladende ikke patienternes 

opmærksomhed : 

”At der er nogen  i gang med at arbejde på operationsstuen, det syntes jeg ikke 

gør noget. De har travlt, de har sgu travlt, de skal nå mange jo, ikke?, det kan 

ikke nytte noget, at de holder op med at lave noget bare fordi, jeg er der”,  bliver 

sagt med latter. 

Travlhed var her et positivt udtryk for effektiviteten. 

En anden udtalelse, hvor effektivitet blev bemærket som noget positivt: 

”og hun var helvedes effektiv og dygtig og venlig” 

39  



På en anden patient virkede det lige effektivt nok. Effektiviteten virkede her lidt 

som et pres på patienten i forhold til, at han skulle blive udskrevet lidt før, han 

egentlig var klar til det: 

”Men jeg kunne godt mærke, at når man rejste sig op, så var man lidt svimmel. Så 

sad vi der ½ time eller sådan noget, ikke meget mere”. 

”Jeg sagde, ok hvis der skal lidt negativt ind i billedet, så sagde jeg, jamen jeg 

har jo chauffør på, så jeg kan ligeså godt. Jeg var klar nok til at og køre hjem” 

En anden patient talte positivt om det at opleve effektiviteten. Der ligger en skjult 

ros til personalet: 

Der oplevede jeg sågar, da jeg kom ind på stuen, hang der en fremmed jakke, så i 

mellemtiden havde man haft en anden patient  til at mellem lande. Det er virkeligt 

højeffektivt, må jeg sige. 

”Det kørte også effektivt. Jeg oplevede flere medpatienter, kan man sige på 

samme stue i løbet af dagen, og der må have været en del igennem, men som sagt 

det var meget fint”. 

 

Sammenfattende kan man sige, at effektivitet både kunne have en positiv og 

negativ betydning for patienterne. Effektivitet havde tilsyneladende en positiv 

betydning, når det der skulle gøres med og omkring patienten var tilpasset 

hinanden og foregik i et for patienten tilpas tempo.  

Når effektiviteten mærkedes på en negativ måde, gik det tilsyneladende for stærkt 

for patienten, eller der blev brugt for meget tid. Bemærkelsesværdigt var det, at 

når patienterne brugte begrebet effektivitet direkte, så havde det en positiv 

betydning . 

 

7.7 Sammenfatning af resultaterne 
Sammenfattende kan man sige at analysen af interviewene resulterede i 6 forenede 

grundtemaer, at mærke sygeplejerskens engagement, at føle sig i centrum, at 

kende indlæggelsesforløbet, at være forberedt på det derhjemme, at vente og at 

mærke effektiviteten. Det var temaer, der gik igen hos alle informanterne. 

At mærke sygeplejerskens engagement havde stor betydning for patienterne, fordi 

de her tilsyneladende mærkede en ægte interesse for, at de som patienter skulle 
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føle sig så godt som muligt tilpas i dette ukendte og utrygge miljø. Patienterne 

mærkede denne udadvendte og givende adfærd meget tydeligt, og det smittede af 

på dem. Det var med til at løfte en spændt atmosfære og med til at frigøre energi 

hos patienten, en energi der kunne bruges til at tage vare på dem selv. 

At være i centrum for det, der foregik, var også af stor betydning for den 

sammedagskirurgiske patient. Det var det, fordi idet patienterne trådte ind i 

sygehusmiljøet blev de pludselige meget skrøbelige og sårbare. De kom udefra et 

liv, hvor de formentlig oplevede at have en stor kontrol over deres liv, til 

hospitalet, hvor de var underlagt systemer og personer, de ikke kendte eller var 

fortrolige med. Det kunne virke meget overvældende. 

I forlængelse af dette at komme til et system man ikke kendte og skulle tage sig af 

sig selv på ukendte områder, var det også naturligt, at patienterne fandt det  

væsentligt at være forberedt på det der skulle ske  både på hospitalet og 

derhjemme. Men det forekom påfaldende, at patienterne værdsatte at være 

forberedte på det der skulle ske, og at de så på nogle områder ikke fulgte de 

retningslinier, der var medgivet fra hospitalet.   

Patienterne oplevede det tilsyneladende meget forskelligt at vente, men når der 

var udsigt til noget ubehageligt, var der noget der tydede på, at ventetiden var 

værst. 

Et kuriosum var at mærke effektiviteten. Patienterne fandt tilsyneladende 

effektiviteten tryghedsskabende, når de i stor udstrækning fik opfyldt de behov, de 

umiddelbart havde. 

De temaer, der stod stærkeste efter analysen, var at mærke sygeplejerskens 

engagement, at føle sig i centrum, at være forberedt. De stod stærkt ved at de i 

interviewene fremstod meget tydeligt og talrige gange.  

Temafundene som helhed gav et indholdsmættet og modsætningsfuldt billede af, 

hvad det er der opleves betydningsfuldt af den sammedagskirurgiske patient i 

relation til personalets indsats. På den ene side beskrives den engagerede indsats, 

der formår at holde patienten i centrum. På den anden side oplevelser, hvor 

patienterne ikke føler sig respekteret eller hvor der tages mere hensyn til systemet 

end til den enkelte patient. 
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8. Diskussion af resultater 
I dette kapitel diskuteres undersøgelsens resultater. Den empiriske undersøgelse 

førte til  6 forenede grundtemaer. I diskussionen er temaerne at kende 

indlæggelsesforløbet og at være forberedt på det derhjemme slået sammen til 

temaet at være forberedt, fordi et af omdrejningspunkterne i disse to temaer er 

forberedelse ved hjælp af information. 

Af hensyn til overskueligheden diskuteres temaerne hver for sig, vel vidende, at 

der er en betydelig interaktion temaerne imellem. 

Først diskuteres der med resultaterne fra det oprindelige litteraturfund, det vil sige 

undersøgelser foretaget af sygeplejersker i relation til sammedagskirurgiske 

patienter. Efterfølgende udvælges områder, hvor der litteratursøges på ny uden for 

det sammedagskirurgiske område. Der diskuteres fortrinsvis med andre empiriske 

undersøgelser, idet dette speciale er bygget over den empiriske undersøgelse.  

Formålet med diskussionen er at opnå en dybere indsigt i, hvorfor patienterne 

finder områderne betydningsfulde. 

 

8.1    Diskussion af temaet at mærke sygeplejerskens engagement  
8.1.1 Diskussion med det oprindelige litteraturfund: 

At mærke sygeplejerskens engagement var et af de fremtrædende temaer i 

nærværende undersøgelse. Ikke mange af de arbejder, der havde den 

sammedagskirurgiske patient som omdrejningspunkt, beskæftigede sig med 

sygeplejerskens engagement, men enkelte var der dog: 

En undersøgelse af Parsons, pegede på, at det der oplevedes vigtigt var, at 

plejepersonalet optrådte beroligende, venlige, og skabte en afslappet rolig 

atmosfære (Parsons 1993). En anden undersøgelse, der var dansk, nævnte også 

ganske kort betydningen af et venligt personale, der havde en rolig og afslappende 

holdning (Nielsen 1992). I den nye danske undersøgelse med fokus på vejledning 

af Voigt, betragtede patienterne det som en kvalitet, at der var en god stemning 

(Voigt 2000). Disse resultater læner sig op af de empiriske variationer, hvor 

patienterne omtalte sygeplejerskerne som søde og venlige i nærværende projekt. 

Det vil sige, at de 3 tidligere undersøgelser bekræftede, at det at sygeplejersken 
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fremtrådte venlig – imødekommende og skabte en god stemning, en atmosfære 

som værende af betydning for patienten.  

At personalet optrådte venlige og imødekommende kunne ses, som en indbydelse 

til patienten -  at han kunne komme, som den han var. Det var samtidigt et signal 

om, at han var velkommen, og at personalet var klar til at tage sig af ham. Denne 

venlige og imødekommende fremtræden var tilsyneladende med til at skabe den 

gode stemning, og kunne være med til at danne en beskyttende hinde omkring 

patienten, en hinde, der gjorde det nemmere at være tilstede i det ukendte og 

faretruende miljø. Patienterne var formentlig klar over, at der ville forekomme 

ubehagelige oplevelser, men den venlige og imødekommende fremtræden og den 

gode stemning bevirkede, at det ikke føltes så generende. 

Patienterne anså det for at være betydningsfuldt, at sygeplejerskerne viste, at de 

var dygtige sygeplejersker eller eksperter. Umiddelbart var der ikke andre 

projekter, der beskrev dette, men Parsons skrev i sin artikel, at noget af det, 

patienterne fandt vigtig i forhold til føle sig taget af, var en professionel 

fremtræden. Dette svar læner sig om af den empiriske variation i nærværende 

undersøgelse. Man kunne forstille sig, at når patienterne mærkede, at 

sygeplejerskerne behandlede dem stor kompetence virkede det tryghedsskabende 

på patienten, fordi patienten kunne overlade mere af ansvaret til sygeplejersken 

uden at skulle holde øje med om, det hun gjorde, var godt nok. 

Patienterne i nærværende undersøgelse fremhævede også brugen af humor, som 

værende af betydning. At anvende humoren i forhold til den sammedagskirurgiske 

patient var også nævnt hos både Noon og Parsons (Noon 1987, Parsons 1993). 

Man kunne forestille sig, at brugen af humor kunne få en utryg og  spændt 

atmosfære til at blive lettere og gøre situationen nemmere at bære for patienten. 

Der kunne skabes en lille afstand til det, der var svært at bære, tankerne blev 

flyttet fra det svære til det muntre. 

 

8.1.2 Diskussion med ny litteratur 

I nudansk ordbog står der, at engagement betyder en følelsesmæssig eller fysisk 

forpligtigelse til noget (Christensen 1999). I relation til nærværende empiriske 

undersøgelse ledte det tankerne hen på, at det netop var forpligtigelsen patienterne 
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kunne mærke, det var måske en anden måde at fortælle på, at de ville ham det 

godt. 

Et særligt interessant aspekt af at mærke sygeplejerskens engagement var i form 

af nærhed i relationen, dette var nævnt i Ottes projekt (Otte 1996). Dette hurtige 

forløb i sammedagskirurgisk regi, lægger ikke op til, at patienten kommer i en tæt 

relation til sygeplejersken. Derfor blev der søgt der videre på dette område, for at 

opnå en større forståelse af, hvad der kunne ligge til grund for, at patienten 

oplevede det som værende betydningsfuldt at have tæt relation til sygeplejersken. 

2 interessante arbejder har beskæftiget sig med nærhed i relationen. Det ene var en 

forskningssyntese af Lennart Frederiksson, hvor han har bearbejdet 

forskningsartikler om blandt andet nærvær. Han beskrev to hovedformer for 

nærvær, at være der og at være sammen med. 

At være der (being there) var ikke kun et fysisk nærvær, det indeholdte også 

kommunikation og forståelse. Det var et intersubjektivt fænomen, hvor man var 

nærværende for nogen. Sygeplejersken var opmærksom på patienten. 

Opmærksomheden kunne fortolkes som et svar på patientens behov. Denne type 

nærvær blev beskrevet som en intervention eller en handling, noget som 

sygeplejersken gjorde for patienten med det formål at støtte,  at gøre det 

behageligt, og at nedsætte intensiteten af uønskede følelser. 

At være sammen med (beeing with) var også en interpersonel og intersubjektiv 

form for nærvær. Sygeplejersken gav sig selv, forstået på den måde at være 

tilgængelig, være til disposition for den anden med hele selvet. Hvis patienten 

accepterede ”gaven”, inviterede patienten sygeplejersken til at dele, at røre og 

høre sårbarheden og lidelsen. Hvis sygeplejersken tog imod invitationen, var 

nærvær forstået som beeing with ensbetydende med, at sygeplejersken entrerede 

patientens verden og blev hos patienten. Når sygeplejersken var nærværende på 

denne måde,  blev patienten i stand til at sætte ord på sine følelser og forstod sig 

selv på en ny måde således, at det var muligt at finde på nye løsninger 

(Frederiksson 1999). 

Det andet arbejde var af Paulette Osterman  og  Donna Schwartz-Barcott, der  

beskrev nærvær, at være nærværende som et meget bredt begreb, og gjorde det på 
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baggrund af dels litteraturstudier og dels feltobservationer. De fandt frem til fire 

former for nærvær: 

Nærvær at være der i en kontekst med en anden, ikke mere. En person kunne være 

tilstede i rummet sammen med en anden person, men var helt opslugt af sine egne 

interesser eller tanker og var ikke involveret i de andre tilstedeværende, der var 

ingen interaktion. 

Partiel nærvær var en måde at være der på, hvor man fysisk var der, og 

fokuserede sin energi på en relevant opgave, men var ikke direkte koncentreret om 

den anden, det var en mere instrumentel fokusering f.eks. tilse et dræn, der fandt 

ikke en egentlig interaktion sted. Det var opgaven, der var i fokus og ikke 

patienten. 

Fuldt nærvær var en måde at være tilstede på, hvor man var både fysisk og 

psykisk nærværende, det var en sygeplejerske - patient interaktion. 

Sygeplejersken var tilstede aktivt lyttende og svarende. Sygeplejersken brugte sig 

selv til at sætte mål, iværksætte planer, intervenere og evaluere resultaterne. 

Trancenderende nærvær var en form for nærvær som var bredere og mere 

abstrakt.  Den energi, der optrådte mellem to mennesker, var af mere spirituel 

karakter og kunne opfattes af andre end de implicerede og den spredte sig til 

omgivelserne (Osterman og Schwartz-Barcott 1996) . 

Det vil sige, at både Osterman,  Schwartz-Barcott og Frederiksson opfattede 

nærvær som værende tilstede på forskellige niveauer, i forskellig dybde. 

At  sygeplejersken optrådte nærværende kunne ses i følgende udtalelse: 

”Den sygeplejerske, der havde med narkosen at gøre, hun var utrolig venlig, det 

var lige før, at det var for meget for sådan en som mig, men det var det ikke. Hun 

var meget moderlig og det var sgu trygt, det var ligesom for halvtreds år siden, da 

min mor var på banen”. 

Her var sygeplejersken og patienten i direkte interaktion med hinanden. 

Sygeplejersken betød noget for patienten ud over den praktiske handling, der 

skulle ydes. Sygeplejersken var fuldt nærværende ifølge Osterman, Schwartz-

Barcott  og nærværende i form af at være der i Frederikssons betydning.  

Det moderlige i patientens udtalelse kunne henvise til at blive taget sig 

fuldstændigt af. Sygeplejersken tilgodeså patientens behov på et tidspunkt med 
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maksimal stresspåvirkning, lige før han skulle bedøves. Det fulde nærvær var 

tryghedsskabende. 

Man kunne diskutere, om sygeplejersken var nærværende i forståelsen af at være 

sammen med, fordi hun blev beskrevet som moderlig. Det kunne betyde, at hun 

netop, som Frederiksson skrev, gav hele sig selv, hun involverede så meget, at  

patienten følte sig fuldstændigt beskyttet for farer. Det kunne ses som 

sygeplejersken på en måde var tilstede inde i patienten. Når hun var nærværende 

på denne måde, så bevirkede det måske, at patienten i denne situation ændrede 

opfattelse. Fra at det var ubehageligt at skulle bedøves til, at det var trygt at skulle 

bedøves. Det var nærliggende også at opfatte det som trancenderende nærvær. 

Men det kunne tænkes, at denne form for nærvær er mere enestående og måske 

kræver lidt længere tids kontakt. 

 

Hvis man relaterer de to arbejders beskrivelse af nærvær til det at være engageret i 

form af imødekommenhed, hvor patienten sagde ”Pæn modtagelse, de kom ud på 

gangen og hentede èn, og de sagde velkommen” kunne det siges at være nærvær i 

form af fuldt nærvær i Osterman, Schwartz-Barcotts beskrivelse og  at være der i 

Frederiksons udgave. Det vil sige, det var et nærvær, hvor sygeplejersken var 

orienteret om patientens behov, men hvor hun gav ikke sig selv fuldt ud. Det var 

et nærvær, hvor man kunne forestille sig, at det medvirkede til at patienten følte 

sig  bedre tilpas. 

Hvis man lavede den samme relateren til brugen af humor, kunne det også 

betragtes som værende  nærvær i form af fuldt nærvær i Osterman, Schwartz-

Barcotts beskrivelse og  at være der i Frederiksons udgave, fordi der også her 

tilsyneladende fandt en målrettet handling sted, hvor sygeplejersken brugte sig 

selv i forsøg på at hjælpe patienten. Det vil sige en lettere udgave af at være 

nærværende. Også her kunne man sige, at indsatsen gjorde situationen lettere at 

bære. 

Sammenfattende kan man sige, at det at sygeplejerskerne fremtrådte engagerede 

havde en tryghedsskabende effekt på patienten. Den tryghedsskabende effekt 

opstod tilsyneladende, fordi patienterne kunne komme som de var, usikre nervøse, 
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bange og mødte sygeplejersker, der gav meget af sig selv. De skulle ikke selv 

bringe sig selv på banen, de blev taget imod og taget sig af. 

Graden af nærværet havde betydning i sygeplejerskens interaktion med patienten. 

Når hun fremtrådte imødekommen,  venlig og anvendte humor var hun 

nærværende på en måde så patientens oplevelser ændres i en grad, hvor det blev 

behageligere for patienten. Hvis den engagerede fremtræden fra sygeplejerskens 

side viste sig som fuldt nærvær eller transcenderende nærvær, så blev situationen 

ikke bare lettere at bære, men man kunne forstille sig at oplevelsen simpelt hen 

blev omdefineret, fra at være utryg til at være tryg.  

 

8.2 Diskussion af temaet at føle sig i centrum 
8.2.1 Diskussion med det oprindelige litteraturfund: 

At være i centrum oplevedes betydningsfuldt i nærværende  empiriske projekt. 

Patienterne lagde positivt mærke til, når de oplevede at være i centrum, omvendt 

fremhævede de det også, når de ikke var det.  

Et aspekt af at føle sig i centrum, handlede om at blive behandlet individuelt. 
Eksemplet med den unge nervøse pige, hvor personalet forsøgte at mindske 

hendes nervøsitet. Dette fund var i overensstemmelse med en af konklusionerne i 

Ottes projekt nemlig, at personalet bliver nødt til kunne agere fleksibelt i forhold 

til individuelle patient behov (Otte 1996). I Parsons undersøgelse var det at blive 

taget sig individuelt af en af de hyppigt forekommende udtalelser, når patienterne 

skulle beskrive sig som taget af (Care) (Parsons 1993). En forklaring kunne være, 

at patienterne følte sig bedre rustede til at mestre deres situation, når der blev taget 

hensyn til deres særlige behov. Patienterne behøvede ikke at bruge energi på at 

udtrykke behovene verbalt, men kunne bruge deres ressourcer på at klare sig i 

situationerne. En anden forklaring kunne ligge i tidsaspektet. Patienterne havde 

kun kort tid sammen med det professionelle personale, det vil sige, de havde kort 

tid til at få dækket deres behov. Behov der var tilstede i nuet, og behov, der 

opstod, når patienterne kom hjem.   

Tæt relateret til at blive behandlet individuelt fandt patienterne det 

betydningsfuldt, at opmærksomheden var rettet mod dem som patient og ikke på 

rutinen. Relationen mellem opmærksomhed og rutine var en anden empirisk 
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variation, der ikke genfandtes i den oprindelige litteratur. I Noons projekt er 

opmærksomhed nævnt som en faktor, der havde betydning, når patienterne følte 

sig taget af, men der blev ikke nærmere redegjort for baggrunden (Noon 1987). 

Når opmærksomheden var rettet mod rutinen, kunne man forestille sig, at 

patienterne mærkede, at de ikke fik tilgodeset deres individuelle behov. 

Patienterne i nærværende undersøgelse fandt det betydningsfuldt, at 

kommunikationen var forankret i dem som patient, dette genfandtes heller ikke i 

det oprindelige litteraturstudie. Men i Nilsens undersøgelse var en af de negative 

bemærkninger patienterne fremsatte, at ”lægen talte om alt muligt samtidig med at 

han kiggede ind i mit knæ”(Nielsen 1992). 

Alle patienterne talte om at blive plejet af ”de samme”. I interviewene blev der 

ikke spurgt direkte til at have de samme sygeplejersker, alligevel talte  flere 

patienter om, at det havde betydning for dem. Andre tillagde det ikke den store 

betydning. Vogelsang fandt i sit projekt klar signifikans for, at samme 

sygeplejerske princippet gjorde, at patienter følte sig mere klar til at blive 

udskrevet (Vogelsang 1990). Otte skrev i sin artikel, at når mange forskellige 

personaler var involveret i pleje og behandling, var patienterne tilbageholdende 

med at stille spørgsmål (Otte 1996). Når patienten var i det sammedagskirurgiske 

regi befandt han sig konstant i stressfyldte situationer. Man kunne forestille sig, at 

hver gang man som patient mødte et andet menneske, skulle man indstille sig på 

noget nyt, hvilket kunne være meget ressourcekrævende.  Det vil sige det, at møde 

det samme personale kunne være ressourcefrigørende for den enkelte patient. 

Videre kunne man forestille sig, at de patienter, der ikke tillagde ”de samme” 

nogen betydning, var patienter, der var i besiddelse af mange ressourcer til at klare 

stressfyldte situationer. 

For patienterne i nærværende empiriske undersøgelse havde tiden en betydning i 

forhold til det, de skulle udsættes for. Den havde en positiv påvirkning, når der 

var tid nok og en negativ indflydelse, når der manglede tid eller tidspunktet var 

dårligt valgt. I Frisches undersøgelse ville 25% af patienterne have foretrukket 

længere tids indlæggelse, hvilket kunne tyde på, at patienterne ikke oplevede, at 

der var tid nok til det, der skulle foregå. Det vil sige, at tiden havde en dårlig 

indflydelse på deres forløb (Frisch 1990). Otte skrev, at patienterne tydeligt 
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identificerede lægernes mangel på tid, som den overvejende årsag til mangelfuld 

kommunikation mellem dem selv og personalet. Manglen på tid havde både en 

betydning på patienternes tillid til personalet og i forhold til udviklingen af et 

personligt forhold mellem personalet og patienterne (Otte 1996).  

Det vil sige, at der var noget der tydede på, at manglen på tid kunne have en 

betydning i forhold til det, der skete i den enkelte situation, hvor tiden var knap, 

eksempelvis, at patienten ikke fik det, han havde brug for. Men det kunne også 

række ud over den enkelte situation og påvirke relationen mellem patient og 

personale i en dårlig retning. 
 

8.2.2 Diskussion med ny litteratur 

I fremmedordbogen står centrum forklaret med midtpunkt (Brüel 1976). 

Et markant aspekt af det at være i centrum handlede om at opleve sig respekteret. 

Flere talte om, at de ikke følte sig helt respekteret. I Noons undersøgelse omtalte 

patienterne sygeplejerskerne som respektfulde, men der blev ikke redegjort 

nærmere for betydningen af at opleve sig respekteret (Noon 1987). For at opnå 

større forståelse for, hvad det var, der gjorde at fænomenet respekt oplevedes 

betydningsfuldt blev der søgt uden for det sammedagskirurgiske område. 

I en ny undersøgelse fra juni 2002, der handlede om sygeplejerskers og patienters 

opfattelse af værdighed, anførte Walsh, at respekten for patienten var en vigtig del 

af det at vise patienten værdighed. Sygeplejerskerne i projektet mente, at det at 

vise patienten respekt drejede sig om at behandle patienten med 

opmærksomheden rettet mod deres personlighed (Walsh 2002). Det vil sige 

opmærksomheden rettet mod, det enkelte menneskes natur, deres individualitet, 

deres følelser og deres ønsker. Men det handlede vel ikke ”kun” om at yde en 

sygepleje, hvor man tog hensyn til det særegne ved den enkelte patient? Der må 

ligge noget mere i det at vise patienten respekt.  

Annette Browne lavede i 1992 et afklaringsarbejde af respektbegrebet, der blandt 

andet byggede på empiriske projekter. Hun beskrev, at dets betydning ofte var 

underforstået, og at respekt var et grundlæggende etisk princip. Når respekt blev 

betegnet som et etisk princip, ville det således sige, at det ikke var noget, man 

skulle gøre sig fortjent til, det var et grundlæggende forhold (Browne 1993). Det 

vil sige, det rakte ud over at handle i forhold til den enkelte patient, det drejede sig 
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også om en holdning, en grundholdning til andre mennesker. Browne skrev, at 

denne grundholdning indebar, at man viste sin respekt for det andet menneske ved 

at signalere en uforbeholden accept og anerkendelse af 1) den menneskelige 

værdighed og det unikke i hver patient 2) det enkelte menneskes 

selvbestemmelsesret 3) det enkelte menneskes værdier også selv om de ikke var i 

overensstemmelse med sygeplejerskens egne værdier (Browne 1993). I 

forlængelse af dette kunne man sige, at den sammedagskirurgiske patient, der 

ventede meget længe i ambulatoriet og ikke følte, at hans gentagne henvendelser 

blev taget seriøst, kunne have en oplevelse af, at hans værdighed, at hans værd  

ikke blev respekteret. Det kunne også ses som en manglende respekt for, at denne 

patient brugte uforbeholdent lang tid på et ambulatoriebesøg. Patienten og 

patientens tid blev tilsyneladende ikke værdsat. Endvidere kunne man forstille sig, 

at patienten oplevede, at man ikke overholdte en aftale. Patientens værdi i forhold 

til, at man overholder de aftaler man indgår, blev ikke respekteret.  

Patienten, der fik stillet i udsigt, at han skulle få noget beroligende medicin forud 

for operationen for at dæmpe hans nervøsitet, den dag han talte med 

anæstesilægen, oplevede sig tilsyneladende heller ikke respekteret, da der ikke 

blev holdt, hvad der var lovet. Her kunne det også ses i forhold til det var 

patientens værdi i forhold til at holde, hvad man lover, der blev tilsidesat. Den 

manglende respekt kunne også ses som, at patienten ikke blev behandlet som det 

unikke menneske han var, hvor noget af det, der var særegent ved ham var, at han 

var meget nervøs. 

Når den enkelte patient ikke følte sig respekteret, som det unikke menneske han 

er,  og han ikke blev værdsat kunne det betyde, at hans tillid til systemet blev 

svækket. Udover at være et irritationsmoment kunne det skabe utryghed. Det der 

fra  personalets synsvinkel kunne syntes, som en lille ubetydelig hændelse, kunne 

for patienten få større konsekvenser og kunne måske i virkeligheden medføre at 

han blev ”rystet lidt i sin grundvold”.  

Sammenfattende kan man sige, at det at føle sig i centrum føltes betydningsfuldt, 

fordi det tilførte patienten ressourcer, og omvendt fratog dem når de ikke 

oplevede det. Når pleje og behandling tog udgangspunkt i den enkelte patients 

behov, var der større mulighed for, at patienten fik det, han havde brug, og han 
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skulle ikke bruge energi på at udtrykke sine behov verbalt. Når patienterne mødte 

de samme i forløbet, var der også en større mulighed for, at patienten fik dækket 

sine behov, idet flere møder kunne give et bedre fundament for at lære patienten at 

kende og der med en bedre fornemmelse af, hvad patienten havde brug for. 

En anden forklaring kunne hentes i tidsaspektet. Patienterne deltog i et accelereret 

forløb og havde derfor begrænset tid til at få dækket deres behov og havde derfor 

brug for megen opmærksomhed.  

Et væsentligt aspekt af det at føle sig i centrum var respekten for den enkelte. Når 

patienterne ikke følte sig respekterede i den enkelte situation, kunne de miste 

tilliden til det system, de var underlagt, og de mennesker der fungerede i det. 

Forklaringen kunne hentes i at det var en krænkelse af det enkelte menneskes 

værd og værdier. Denne krænkelse rørte ved noget meget fundamentalt i det 

enkelte menneske og kunne derfor tænkes at række ud over den situation, hvor 

patienten ikke oplevede sig respekteret og blev til en følelse, der prægede hele 

forløbet.  

 

8.3 Diskussion af temaet at være forberedt  
8.3.1 Diskussion med det oprindelige litteraturfund: 

Patienterne i dette projekt tillagde det stor betydning, at være forberedt på det, der 

skulle ske. Det kom til udtryk i form af, at de fandt det betydningsfuldt at kende 

selve forløbet i sammedagskirurgisk regi, at vide hvad der skulle ske lige her og 

nu, og hvordan de skulle klare sig derhjemme. En del af det at være forberedt 

kunne ses som at være i besiddelse af en nødvendig viden om det, der skulle 

foregå og om at klare sig hjemme. Andre undersøgelser understøtter det faktum, at 

information har stor betydning for den sammedagskirurgiske patient (Jesus 1996, 

Otte 1996).  

Alle patienterne talte positivt om den information, de havde modtaget af 

sygeplejersker og læger  i ambulatoriet før selve indlæggelsen. Patienterne i 

nærværende undersøgelse blev informeret 7 – 21 dage før operationen. Flere 

andre undersøgelser viste, at tidspunktet for vigtig information var central 

(Caldwell 1991, Oberle 1994, Brumfield 1996, Thatcher 1996). Oberle skrev, at 

det bedste tidspunkt for præoperativ information er 1-5 dage før operationen. Når 
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informationen blev givet  tidligere var der en risiko for, at patienterne ikke var 

motiverede nok til at få glæde af informationen. Hvis vigtig information blev 

givet på selve operationsdagen var patienterne for nervøse til at kunne opfatte 

informationen (Oberle 1994). Det vil sige, at noget tyder på, at en væsentlig del af 

den information patienten skulle modtage gives mest hensigtsmæssigt før selve 

operationsdagen, fordi her er patienterne mere modtagelig for informationen og 

får derved mest glæde af den. Når patienterne fik informationerne før 

operationsdagen, kunne patienterne bruge denne viden til deres forberedelser.  

Patienterne fandt det også betydningsfuldt at blive orienteret om, hvad der skulle 

ske indenfor en kortere tidsramme, herunder situationsinformation f.eks. ”nu får 

De lagt et drop” og ”nu lægger vi dig til at sove”. Brumsfields projekt bekræftede 

dette, men gav ikke nogen nærmere forklaring herpå (Brumfield 1996). Man 

kunne forestille sig, at situationsinformationen rustede patienterne til at klare 

situationerne lige her og nu, fordi de ikke blev overraskede over det, der skete. 

Når personalet hele tiden fortalte, hvad der skulle ske, sendte de et signal til 

patienten om, at han kunne regne med, at der ikke ville ske noget, han ikke var 

forberedt på. Det kunne betyde, at patienterne fik bedre mulighed for at slappe af i 

situationen. Man kunne også forestille sig, at her og nu informationen virkede som 

en form for afledning, således at patienten ikke havde mulighed for at dvæle for 

meget over frygt eller nervøsitet. Forberedelse af patienten indenfor en kort 

tidsramme kunne have en beroligende effekt på patienten.  

Alle patienter talte om at være blevet stillet noget i udsigt og om det så blev 

indfriet. Nogle patienter oplevede, at løfter ikke blev indfriet. Denne problematik 

genfandtes ikke i den oprindelige litteraturgennemgang. Patienten var i en for ham 

ukendt verden og man kunne forestille sig at holdt fast i det han får fortalt og det 

bliver til en form for støtte. Når der så viste sig, at personalet ikke holdt, hvad de 

lovede, så kunne man forstille sig, at informationen mistede sin støttende funktion 

og kunne i stedet blive uroskabende. 

Flere af  patienterne i dette projekt savnede information om, hvordan de skulle 

klare sig hjemme. Danske og udenlandske projekter efterlyste også dette (Nielsen 

1992, Kleinbeck 1994,  Hawkshaw 1994, Oberle 1994, Jesus 1996). Hawkshaw 

skrev, at det ofte var små ting som at bære løse bukser efter operationen, der 
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kunne være af stor værdi for patienten at vide (Hawkshaw 1994). En af 

patienterne i nærværende projekt savnede information om, hvor længe hun skulle 

gå med krykker. De tilsyneladende små problemer kunne vokse sig store, idet 

patienten i eget hjem kun havde sig selv og sit netværk at spørge. Men også større 

områder, såsom smerter havde betydning for patienterne i nærværende projekt. 

Oberle skrev, at det var vigtigt at lære patienten, at klare smerter, træthed, og hvad 

de ellers kunne forvente sig  i forhold til at skulle restituere sig hjemme (Oberle 

1994). Det kunne tyde på, at patienterne både havde brug for en generel 

information om det at blive opereret og en mere speciel, der var direkte relateret 

til den type operation, de var blevet udsat for. 

Patienterne i nærværende undersøgelse oplevede det betydningsfuldt at have 

modtaget skriftlig information, der beskrev hvordan de skulle forholde sig 

hjemme. I et arbejde af Jesus argumenteres der for, at patienter, der havde 

modtaget skriftlig information om det der hjemme, klarerede sig bedre hjemme 

(Jesus 1996). En af forklaringerne kunne være, at den skriftlige information kunne 

konsulteres hjemme, når patienten havde problemer, således at patienten ikke 

skulle klare sig med det, han kunne huske fra information og vejledning på 

hospitalet.  

Den opfølgende telefonsamtale, der fandt sted efter udskrivelsen, talte flere af 

patienterne positivt om. Andre arbejder anbefalede også denne postoperative 

telefonsamtale (Hawkshaw 1994, Jesus 1996, Mitchell 1997). Hawshaw 

anbefalede at sygeplejersken udspurgte patienten efter et spørgeskema, som har til 

hensigt systematisk at berøre de problemer, patienten kunne have (Hawkshaw 

1994). En af forklaringerne på, at patienterne fandt telefonsamtalen 

betydningsfuld kunne hentes i, at patienten har mulighed for at få løst de 

problemer, og som han ikke selv umiddelbart kunne løse. Det kunne også give 

patienten mulighed for at få stillet eventuelle spørgsmål, spørgsmål, som var 

væsentlige for det at komme sig, men som måske ikke opfattedes som værende 

vigtige nok til, at patienten selv kontaktede hospitalet. Når patienterne mærkede 

på deres krop, hvilke følger operationen havde, fik patienten mulighed for at stille 

spørgsmål, der var direkte relateret til oplevelsen og ikke til en forestilling om, 

hvordan det kunne være. Denne systematiske udspørgen af patienten kunne skabe 
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mulighed for, at patienten både fik diskuteret områder, som var egentlige 

problemer og potentielle problemer. Det kunne ses som en forberedelse på at klare 

det videre forløb.  

Nogle patienter oplevede det paradoks, at den information de modtog både havde 

en beroligende og skræmmende effekt. Dette paradoks genfindes ikke inden for 

det sammedagskirurgiske område, men kunne muligvis hænge sammen med 

patienternes præference for information. Der var undersøgelser, der viste, at høj 

præference for information havde en positiv indflydelse på graden af præoperativ 

stress/angst når de modtog meget information, hvorimod patienter, der havde et 

lille ønske om information, ikke blev hjulpet af grundig information, tværtimod 

var der noget, der tydede på at det kunne øge deres præoperative stressniveau 

(Caldwell 1991, Mitchell 2000). Det vil sige, at der var noget der tydede på, at 

mængden af information må tilpasses den enkelte patient blandt andet i forhold til, 

hvor informationssøgende de er.   

 

8.3.2. Diskussion med ny litteratur 

I Etymologisk ordbog står, der beskrevet en variant af at være forberedt, nemlig 

det at forberede. At forberede består af for og berede, hvor  berede betegnes som 

at gøre rede, at gøre klar til at ride (Katlev 2000). I forhold til nærværende 

undersøgelse kunne det ses som at gøre sig klar til den forestående operation og 

rekonvalcensen hjemme. 

Når der blev søgt uden for det sammedagskirurgiske område, genfandt man heller 

ikke umiddelbart noget om paradokset, at noget information beroligede mens 

andet skræmte heller ikke umiddelbart, men der var flere arbejder, der pegede på 

at intensiv præoperativ information om anæstesi og operation ikke nødvendigvis 

nedsatte frygten for et forestående indgreb (Elsass 1987, Bergman 2001). Det vil 

sige, at der er noget der tyder på, at man ikke kunne regne med, at yderligere 

information kunne fjerne den skræmmende effekt.  

Det at være forberedt og paradokset at nogle oplysninger kunne opleves 

beroligende og andre skræmmende ledte tankerne hen på mestring af hele 

forløbet. Krohne et al. har fra en psykologisk vinkel beskæftiget sig med 

patienters coping i forbindelse med kirurgi. De skrev, at alle personer ville benytte 
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sig af copingstrategier  i stressfyldte situationer. Disse strategier måtte 

interaktionere med effekten af præoperative medicinske eller psykologiske 

interventioner, der intenderede at reducere stress. Patienter, der skulle gennemgå 

et kirurgisk indgreb, blev konfronteret med et mangefold af stressorer. Ved siden 

af de primære stressorer i forbindelse med selve operationen og potentielle 

psykiske trusler f.eks i form af  frygten for smerter postoperativt, havde 

patienterne også sekundært en voldsom stressor i form af markant nedsat kontrol 

over trusselselementerne  perioperativt ( Krone et al 1996 ). Dette ledte tankerne 

hen på, at man kunne forestille sig, at det at være forberedt var en måde at opnå en 

større kontrol på. Krohne et al skrev videre, at i hvor høj grad disse stressorer 

påvirkede den enkelte patient ikke kun afhang af, hvad der blev gjort psykologisk 

for at forberede patienten, men også af patientens egne handlinger og kognitive 

overvejelser. Ved at benytte kognitive operationer, såsom intellektuel afledning, 

gentage forklaringer over for sig selv, eller konstruktion af en plan over forløbet 

af operationen forsøgte patienterne at reducere modviljen til situationen. (Krone et 

al 2000). Det vil sige, at man kunne forestille sig, at når patienterne fik tilført 

viden, så kunne denne viden anvendes i deres kognitive bestræbelser på at mestre 

situationen og på denne måde sænke deres stressniveau. Det ledte tankerne hen på 

om, at oplysninger der på kort sigt skræmte,  på lang sigt kunne virke beroligende, 

idet de også kunne bruges i patientens kognitive bearbejdning. 

Hvis vi vendte tilbage til det tidligere resonement, at informationsmængden skulle 

tilpasses den enkelte patient i forhold til, hvor informationssøgende 

vedkommende var, kunne man forestille sig, at information, som kunne virke 

skræmmende som eksempelvis det ”at få et rør ned i halsen” og som samtidig 

ikke var nødvendig for at kunne forstå og klare forløbet i sammedagskirurgisk 

regi, kun skulle gives til patienter, der var meget informationssøgende. Et fagligt 

argument, for at informere patienter om at få et rør i halsen, kunne være, at en 

bivirkning ved dette er, at patienten postoperativt ofte oplever ømhed i halsen.  

Her ville man imidlertid støde ind i det problem, at i ”Lov om patienters 

retstilling”  var det påpeget, at patienten havde ret til at blive  informeret om 

behandlingsmuligheder herunder risiko for komplikationer og bivirkninger (Lov 

om patienters retstilling 1998, kap. 2 §7 stk. 1). Retten til information skulle ses i 
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sammenhæng med, at patienter skulle give deres samtykke til behandling. I 

Sundhedsstyrelsens vejledning om information og samtykke, der er lavet som en 

opfølgning på Loven om patienters retstilling, stod der anført, at samtykke skulle 

gives på et grundlag, hvor patienten kunne overskue behandlingsforløbet 

(Vejledning 1998).  Det ville sige, at den information patienten modtog i 

forbindelse med f.eks. operation blandt andet havde til hensigt, at patienten kunne 

tage en beslutning på et tilstrækkeligt vidensgrundlag. Når patienten havde en ret, 

fulgte der en pligt  for sundhedspersonalet. Det vil sige, at der var meget der 

tydede på, at personalet kunne være nødt til at informere om forhold, der kunne 

skræmme også til patienter, der ikke var meget informationssøgende. I samme lov 

stod der, at informationen skulle gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset 

modtagerens individuelle forudsætninger (ibid. kap. 2 §7 stk. 3). I forlængelse af 

dette kunne personalet komme i konflikt med enten stk. 1 eller stk. 3, såfremt der 

var tale om en nervøs patient. Idet patienten, hvis man som beskrevet i stk. 3, tog 

hensyn til patientens forudsætninger, så kunne man sige, at den nervøse patient, 

ikke ville være egnet til at modtage oplysninger af karakteren ”få et rør ned i 

halsen”. Her kunne man blive beskyldt for en overfortolkning. Men der kunne 

være hjælp at hente i føromtalte Sundhedsstyrelsens vejledning om information og 

samtykke, hvor der står, at såfremt bivirkningen var bagatelagtig, var det som 

udgangspunkt ikke påkrævet at informere om den (Vejledning 1998 3.3). Det vil 

sige, at hvis man som fagperson ville undlade at fortælle patienter om 

oplysninger, der kunne skræmme, måtte man være sig bevidst om, hvorvidt det 

ville have betydning for, om patienten kunne give samtykke på et tilstrækkelig 

grundlag, og om hvorvidt oplysningerne skønnedes at have en reel betydning for 

patienten i forløbet. 

Kun 1 af patienterne fortalte om, at smerter var et problem derhjemme. Men alle 

talte om, at de ikke efterfulgte retningslinierne i forhold til den postoperative 

smertebehandling. I en artikel af Markanday blev det nævnt kort, at patienterne 

ikke fulgte de postoperative instruktioner (Markanday 1994). Der blev ikke 

redegjort ikke nærmere for baggrunden til denne manglende compliance. 

Det kunne undre, at patienterne på samme tid fandt det betydningsfuldt at være 

forberedt på at kunne tage vare på sig selv  derhjemme, og så alligevel ikke fulgte 
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de retningslinier, de havde modtaget fra hospitalet. Der litteratursøges derfor 

udenfor det sammedagskirurgiske område for at finde en forklaring på denne 

manglende compliance: 

Compliancebegrebet er blevet studeret siden 1950 (Dracup 1982). To finske 

sygeplejersker, Helvi Kyngäs og Marry Duffy har sammen med en psykolog Thilo 

Kroll lavet en analyse af begrebet compliance (Kyngäs et al 2000). Ifølge Kyngäs 

et al. var der ingen enighed om, hvorledes man definerede begrebet compliance. 

Denne uenighed har blandt andet resulteret i, at man har brugt andre udtryk som 

adherence, co-operation. Forfatterne betragtede det som et stort problem, at disse 

begreber var dårligt definerede og ofte blev brugt som synonymer (Kyngäs et al 

2000).  

Compliance er gennem tiden blevet studeret udfra forskellige perspektiver som 

medicin, sygepleje og psykologi. I 1976 definerede Sacket compliance indenfor 

medicin som: den udstrækning en persons adfærd var i overensstemmelse med de 

medicinske eller sundhedsfaglige råd. Flere sygeplejersker kritiserede denne 

definition for at være paternalistisk og for at implicitere sundhedspersoners 

autoritet overfor patienterne, nægte patienterne rettigheden til at tage del i  

beslutningstagen  og for lede til tab af autonomi (Kyngäs et al 2000).      

I deres begrebsanalyse kom Kungäs et al frem til, at compliance kunne betragtes 

på flere forskellige måder: 

På den første måde var compliance en ideologi, som understregede de 

professionelles magt over patienterne. Det hentydede til, at patienten havde en 

passiv rolle i deres opretholdelse af sundhed og var passive modtagere af 

behandling, jævnfør Sackets definition.  

Den anden måde var at se compliance som et resultat af en patient- personale 

interaktion. Her ses compliance som værende en interaktion, hvor patienten og 

personalet sammen tog en beslutning om et passende sundhedsfremmende regime. 

Den tredje måde var at forstå compliance som en kognitiv-motiverende proces af 

personlige indstillinger og intentioner. Patienten arbejdede aktivt og ansvarligt på 

at opretholde sin sundhedstilstand i nært samarbejde med sundhedspersonalet 

(Kyngäs et al. 2000). 
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Det vil sige, at patientens rolle og ansvar var forskellige i de tre opfattelser af 

compliance. Fra den første, hvor patienten skulle gøre, hvad der blev sagt til den 

anden, hvor patienten var med i beslutningen om, hvad der skulle til, over til den 

tredje hvor patienten selv var helt ansvarlig for at opretholde sundhedstilstanden 

med støtte fra sundhedspersonalet. 

I artiklen bemærkedes det, at compliance skulle ses i forhold til, hvad det var for 

nogle retningslinier/ændringer, patienterne skulle indarbejde (ibid.). Der var 

således stor forskel på, om det var en enkel kortvarig behandling, eller om det var 

et langvarigt behandlingstiltag eller forebyggende foranstaltning i relation til en 

kronisk sygdom. 

Alle de sammedagskirurgiske patienter i nærværende forskningsprojekt valgte 

ikke at følge retningslinierne i forhold til den medikamentelle smertebehandling. 

Patienterne gav, hver især en forklaring på, hvorfor de ikke tog medicinen som 

angivet. Hvis man relaterede denne manglende compliance til Sackets måde at 

opfatte compliance på, kunne man sige, at der fra personalets side var en 

forventning om, at patienterne skulle og ville følge de retningslinierne for 

medikamentelle smertebehandling. Forklaringen på den manglende compliance 

kunne hentes i at patientrollen tilsyneladende har ændret sig markant i de senere 

år. Mange af de patienterne, der kommer i det danske sundhedsvæsen er ikke 

længere så autoritetstro, at de retter sig efter, hvad de professionelle siger, blot 

fordi de informerer om det (Havemann 1999). 

Hvis den manglende compliance blev relateret til opfattelsen, hvor 

sundhedspersonalet og patienten i samråd skulle tilrettelægge en fælles plan, så 

kunne forklaringen på den manglende compliance hentes i at den enkelte patient 

og sygeplejerske/læge nok ikke havde gennemdiskuteret, hvad der ville være mest 

hensigtsmæssigt i patientens situation.  Det ville i givet fald betyde, at personalet 

skulle bruge forholdsmæssig lang tid på at individualisere et meget kortvarigt 

forløb. Den postoperative smertebehandling kunne ses som en relativ enkel 

retningslinie, der kun skulle efterleves i få dage. Endvidere kunne det anføres, at 

det sundhedsfaglige personale er i besiddelse af en viden, som patienten 

formentlig ikke har, f.eks. i forhold til medicinens virkninger og bivirkninger mm. 

De sammedagskirurgiske patienter led typisk ikke af en kronisk sygdom, hvor de 
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havde et indgående kendskab til deres symptomer og hvilke behandlingstiltag, der 

var mest hensigtsmæssige.  

Hvis man relaterede det, at patienterne ikke fulgte retningslinierne, i forhold til 

Kyngäs et als tredje måde at opfatte compliance på, hvor patienten selv var 

ansvarlig for, at opretholde en sundhedstilstand med støtte fra personalet, kunne 

det påpeges, at patienterne jo kan gøre, hvad de vil efter, at de er udskrevet fra 

hospitalet. De er selvstændige autonome mennesker, der har deres 

selvbestemmelsesret. Det vil sige, at der i virkeligheden var tale om et valg og når 

der var tale om et valg betød det også, at det kunne fravælges. Man kunne 

imidlertid være i tvivl om, hvorvidt de givne valg blev truffet på et tilstrækkeligt 

vidensgrundlag. En af patienterne udtalte som begrundelse for at være 

tilbageholdende med tage ketogan ” det er jo stærke sager ikke” Her kunne der 

være tale om, at patienten fravalgte Ketoganen, fordi han troede på, at det var 

bedst at undvære den. En anden patient havde fået at vide ”aktivitet til 

smertegrænsen” og tog derfor ikke så meget medicin.  

Der så ud til at være et eller flere dilemmaer i forhold til den manglende 

compliance: På den ene side kunne det virke paternalistisk at informere  patienten 

om, at en given retningslinie burde følges. På den anden side kunne man sige, at 

patienten blev svigtet ved, at personalet signalerede, at det var hans eget valg, 

uden at han havde et tilstrækkeligt vidensgrundlag at træffe valget udfra. 

Endvidere kunne man stille spørgsmålstegn ved, om det var hensigtsmæssigt, at 

personalet prioriterede tid på at give den sammedagskirurgiske patient en grundig 

indføring i virkninger og bivirkninger af medicinsk behandling, som kun skulle 

forløbe i få dage.   

Sammenfattende  kan man sige at være forberedt havde stor betydning for den 

sammedagskirurgiske patient, fordi det kunne være medvirkende til, at de bedre 

mestrede forløbet op til operationen, selve indlæggelsesdagen med operation og 

forløbet derhjemme.  En vigtigt del af det at være forberedt var at være i 

besiddelse af den fornødne viden om selve hospitalsopholdet og i forhold til at 

kunne klare sig hjemme.  Det var en ressource  patienterne kunne benytte sig af, 

både før under og efter indlæggelsen. Det så ud til at være betydningsfuldt, at 
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patienterne blev informeret om væsentlige forhold før selve operationsdagen 

blandt andet fordi de kunne bruge denne viden i forberedelsesprocesserne. 

Der var meget der tydede på, at den viden patienterne skulle tilbydes skulle være 

af både generel og specifik karakter. På det generelle plan tænkes der på en viden 

alle patienter, der skulle opereres i sammedagskirurgisk regi skulle have. På det 

specifikke plan tænkes der i relation til det enkelte indgreb, men også i relation til 

den enkelte patient. 

Mængden af information skulle tilsyneladende være individuelt tilpasset i forhold 

til hvor informationssøgende patienten var. Men med i overvejelserne skulle  også 

tages, at patienten skulle give samtykke på et tilstrækkeligt vidensgrundlag og at 

informationen tilsyneladende blev brugt i kognitive bestræbelser på at mestre 

forløbet.  

Forklaringen på paradokset at finde det betydningsfuldt være forberedt på det, der 

skulle ske, og så den manglende compliance i forhold til retningslinierne for 

postoperativ smertebehandling kunne hentes i 3 forhold: opfattelsen af, at man 

kunne regne med, at patienterne gjorde, hvad de fik besked på, var ikke 

tidssvarende i det patienterne tilsyneladende ikke er så autoritetstro mere. At 

patienterne måske savnede et klart signal fra personalet om, at de havde gode 

erfaringer med, at den postoperative smertebehandling bedst gribes an, som 

beskrevet i den udleverede folder. Men der var også meget, der tydede på, at de 

beslutninger patienterne traf i forbindelse med denne smertebehandling blev 

truffet på et for lille vidensgrundlag.  

 

8.4  Diskussion af temaet at vente 
8.4.1 Diskussion med oprindelig litteratur: 

I nærværende empiriske undersøgelse fandt nogle patienter det belastende at 

vente, mens andre tilsyneladende ikke oplevede det som et problem. Ottes 

undersøgelse bekræftede, det at vente oplevedes forskelligt (Otte 1996). Mitchell 

skrev, at forklaringen på at ventetiden oplevedes belastende kunne hentes i, at 

ventetiden øgede patientens angst (Mitchell 1999). Otte skrev, at hvor høj grad 

ventetiden var angstfremkaldende, afhang  af patientens oplevelse af situationen. 
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Det vil sige, man kunne forestille sig, at det at vente oplevedes belastende, når det 

der blev ventet på, så ud til at blive ubehageligt. 

 

8.4.2 Diskussion med ny litteratur: 

I etymologisk ordbog står vente beskrevet som forvente, formode, tro 

(Etymologisk). Det vil sige, det at vente handler om at vente på noget og at have 

en forestilling om det, der ventes på. Det, der ventes på for den 

sammedagskirurgiske patient, kunne være noget ubehageligt eller noget, han ikke 

havde kendskab til. 

I forsøget på at få en dybere forklaring på, hvad det var der gjorde, at nogle 

patienter oplevede at angsten eller frygten blev øge i ventetiden søges der efter 

andre empiriske studier, der kunne forklare dette. Der findes ikke noget, men 

tankerne ledes igen hen på mestring. Som tidligere beskrevet har Krohne et al 

beskrevet at ved at benytte kognitive operationer, såsom intellektuel afledning, 

gentage forklaringer over for sig selv, eller konstruktion af en plan over forløbet 

af operationen forsøgte patienterne at reducere modviljen til situationen. (Krone et 

al 2000). Det vil sige, at der var noget, der tydede på, at i hvor høj grad patienten 

oplevede det at vente, som angstfremkaldende, kunne handle om, hvorvidt 

patienten var i stand til at benytte sig af kognitive operationer i ventetiden. 

Det var især det at vente på noget ubehageligt der oplevedes belastende. Man 

kunne forestille sig, at når der var udsigt til noget ubehageligt eller hvis tiden 

nærmede sig f.eks. lige før operation eller lignende, så blev der stillet der ekstra 

krav til patientens kognitive bearbejdninger, og de var tilsyneladende ikke altid 

tilstrækkelige til at dæmpe angsten.  

Sammenfattende kan man sige, at det at vente blev oplevet forskelligt, men når 

der blev ventet på noget ubehageligt kunne ventetiden især opleves belastende. 

Patienterne benyttede sig tilsyneladende sig af kognitive bestræbelser for at opnå 

kontrol over situationen, men jo tættere de kom på det ubehagelige, og jo længere 

tid, der blev ventet, jo mere krævedes der af disse. I de situationer, hvor de 

kognitive operationer ikke slog til, kunne der være brug for hjælp udefra. 
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8.5 Diskussion af temaet at mærke effektiviteten 
8.5.1 Diskussion med oprindelig litteratur: 

I Noons projekt var et af målene at få et indtryk af sammedagskirurgiske 

patienters opfattelse af effektivitet. Patienterne var meget tilfredse, men kunne 

dog påpege at, effektiviteten, i forhold til transport mellem afdelinger og 

præoperativt telefon opkald, kunne være bedre (Noon 1987). I Ottes projekt var 

patienterne utilfredse med planlægningen af forløbet. F.eks. i forhold til at blive 

bedt om at møde kl. 8 og så først komme til operation 5 timer senere. Det skal 

bemærkes, at i dette projekt blev alle patienter bedt om at komme kl. 8, selv om 

de først skulle opereres om eftermiddagen (Otte1996). En patient i nærværende 

projekt oplevede noget lignede. Men ingen arbejder kom ind på, hvad det er der 

gør, at effektiviteten kunne opleves positivt eller negativt.  

Det kunne ses i dette projekt, at effektivitet oplevedes positivt, når patienten 

tilsyneladende fik sine behov dækket. Når behovene blev dækket virkede 

effektiviteten tryghedsskabende. Denne tryghedsskabende effekt kunne også ligge 

i at  effektiviteten afledte patientens opmærksomhed for det, der skræmte, og som 

skulle ske. Patienten kunne også opfatte effektiviteten som et bevis på personalets 

dygtighed.  

Når det gik lige hurtigt nok til at patienten kunne følge med, og hvor behovene 

ikke bliver dækket, så virkede det modsat, det skabte tilsyneladende utryghed.  

 

8.5.2 Diskussion med ny litteratur 
I fremmedordbogen står effektivitet – oversat til virkningsfuldhed (Brüel 1976). I 

den forbindelse kunne man sige, at virkningsfuldhed både kunne relateres til et 

resultat og processen. I nærværende projekt var patienterne meget orienterede i 

forhold til de processer, de var involveret i. 

I forhold til at opnå en større forståelse for, hvorfor effektivitet både kan virke 

positivt og negativt blev der søgt uden for det sammedagskirurgiske område. Der 

blev imidlertid ikke fundet empiriske undersøgelser, der kunne belyse dette. 
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Sammenfattende kan man sige, at effektivitet både kan have en positiv og negativ 

betydning for patienterne. Den positive betydning blev set, der hvor det der skulle 

gøres med og omkring patienten foregik i et for patienten tilpas tempo.  Det vil 

sige, at patienten både kunne følge med kropsligt og mentalt. Når det foregik i et 

tilpas tempo virkede det tryghedsskabende. Forklaringen på den tryghedsskabende 

effekt kunne også hentes i, at effektiviteten kunne virke som afledning således, at 

patienten ikke fik mulighed for at dvæle ved sin frygt. Man kunne forestille sig, at 

der var flydende individuel grænse mellem det den positive og den negative 

betydning af det at mærke effektiviteten. Når effektiviteten mærkedes på en 

negativ måde gik det for stærkt for patienten, og kunne skabe utryghed. 

Bemærkelsesværdigt var det, at når patienterne brugte begrebet effektivitet 

direkte, så havde det en positiv betydning . 

 

 

9. Refleksioner i forhold til metodevalg og udførsel 
I dette kapitel reflekteres over den metode, der er anvendt i den empiriske 

undersøgelse for at pege på stærke og svage sider både generelt og i denne 

undersøgelse. 

Den empiriske undersøgelse havde til hensigt at afdække områder af de 

sammedagskirurgiske patienters livsverden. Informanterne fortalte meget gerne 

om, hvad de havde oplevet, hvad der foregik på deres livsverdens niveau, og 

Svend Bjerg skriver, at når man som menneske fortæller, beretter man om det, der 

betyder noget for én som menneske (Bjerg 1986).Der kan imidlertid sættes 

spørgsmålstegn ved, om det patienterne fortalte, var deres reelle oplevelser, eller 

om der i nogle af svarene kunne være en hel eller delvis formulering af, hvad de 

forventede, at jeg som interviewer gerne ville høre (Kvale 1999: 238). Hvis 

nærværende undersøgelses metode var blevet suppleret med f.eks. feltobservation,  

ville der have været en større mulighed for at kunne opdage sådanne 

omskrivninger. Det kunne også have betydet, at resultaterne i højere grad var 

blevet valideret (Holstein: 1996). 

Et af grundelementerne i den fænomenologiske metode er at sætte sin 

forforståelse i parentes temporært i en del af forskningsprocessen. Dette er 
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kritiseret af Salsberry, som værende urealistisk (Salsberry: 1989). Dette 

kritikpunkt kan til dels imødekommes, da måden man betragter, det man 

undersøger, må være præget af den påvirkning, der er sket gennem et langt 

sygeplejerske liv med massive praktiske og teoretiske påvirkninger, hvoraf kun en 

del kan være bevidste. På den anden side kan man som forsker være meget 

bevidst om at gå så åbent som muligt ud ved at betragte det, man undersøger som 

menneske  og ikke som sygeplejerske  I dette projekt blev der arbejdet på at 

parentessætte forforståelsen ved at synliggøre den, for på denne måde at være 

mere klar over, hvordan man undersøger, fra hvilken vinkel man anskuer. Det er 

umuligt at klargøre hele sin forforståelse. Derfor kan det ikke udelukkes, at 

forforståelsen har haft en betydning i den del af forskningsprocessen, hvor den 

skulle sættes i parentes. I Halls beskrivelse af,  hvordan man skal analysere data  

på 1. analysetrin jævnfør kap.6.4 s. 24, anbefaler hun, at man på dette trin også 

reflekterer over hvilke teoretiske associationer, interviewteksten giver anledning 

til. Dette anses for problematisk, da man her bliver tvunget til at tænke i teoretiske 

baner på samme tid, hvor man forsøger at holde den udenfor. Rent praktisk blev 

det i nærværende undersøgelse søgt elimineret ved først til allersidst på første 

analysetrin at reflektere i forhold til teori. 

Det kan også kritiseres, at fænomenologiske undersøgelser er subjektive, fordi det 

er forskerens forståelse af de indsamlede data, der er afgørende for de fundne 

resultater. En anden forsker kunne komme til andre resultater ved analyse af 

samme data. Denne kritik er relevant, da forskeren er en vigtig del af 

forskningsprocessen og hendes intuitive refleksion er en central del af 

forskningsprocessen. Men i denne metode søges, der som tidligere anført, jævnfør 

kap 6.5 s. 25 efter en form for intersubjektivitet, hvor andre læsere gerne skulle 

kunne følge forskerens beskrivelser og resonementer: dette speciale indeholder 

derfor mange citater fra informanterne efterfulgt af intuitive refleksioner, der 

følges op af et diskussionskapitel og konklusion, hvor det er tilstræbt, at læseren 

kan følge forskerens bevæggrunde. 

Man kan kritisere, at jeg er forsker i det felt, hvor jeg til daglig er klinisk 

oversygeplejerske. Det kan på den ene side give en form for underforståethed og 

en blindhed for nogle områder, på den anden side, er det et område, hvor jeg har 
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en indgående indsigt i de problematikker, der findes inden for dette felt, hvilket 

kan være en hjælp til at forholde sig kritisk. Jeg har valgt at relatere det til Van 

Manens betragtning om det væsentlige i at være oprigtigt interesseret i det, der 

undersøges (Van Manen 1990:31-49). 

Den fænomenologiske metode lægger op til, at man som interviewer bruger en 

ustruktureret interviewform, blandt andet fordi man gerne skulle gå til det, der 

skal udforskes på en så åben måde som muligt. Forskeren i denne undersøgelse 

valgte det semistrukturerede for som uøvet interviewer at berøre områder, der blev 

anset for at være relevante i forhold til den sammedagskirurgiske patient. I brugen 

af den semistrukturerede interviewform stillede  forskeren i denne undersøgelse 

spørgsmål indenfor bestemte områder, det vil sige, at forskeren i nogen grad var 

styrende for det, patienterne skulle tale om, og det vil videre sige, at man kunne 

forestille sig, at nogle af de temaer, der kom frem i resultaterne var på baggrund af 

interviewernes spørgsmåls spørgsmål.  

Man kan også klandre intervieweren for at lade 3 af informanternes hustruer 

deltage i samtalen. I bearbejdningen af data blev hustruerne udtalelser ikke 

medtaget, men det kan ikke undgås, at deres bemærkninger har påvirket 

informanterne. 

Man kan måske undre sig over, at der i interviewene blev spurgt til hele 

personalets indsats, når formålet var at medvirke til udvikling af sygeplejen til de 

sammedagskirurgiske patienter. Forklaringen ligger i, at det patienterne oplever i 

forhold til hele personalet kan være til inspiration for sygeplejen. 

I diskussionen af undersøgelsens resultater blev der fortrinsvis anvendt andre 

empiriske undersøgelser. Det viste sig, at der på nogle områder ikke fandtes 

relevante undersøgelser, man kunne diskutere med. Dette kunne give anledning til 

at man i større udstrækning fraveg dette valg. Det blev imidlertid fast holdt idet 

udgangspunktet og omdrejningspunktet i dette speciale var en empirisk  

undersøgelse. 
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10. Konklusion   
Formålet med dette speciale var at undersøge: ”Hvad det er, der opleves 

betydningsfuldt for den sammedagskirurgiske patient specielt set i relation til 

personalets indsats”. 

Det der oplevedes særligt betydningsfuldt for den sammedagskirurgiske patient 

var at mærke sygeplejerskens engagement, at være i centrum for det, der foregik 

og at være forberedt. Det oplevedes betydningsfuldt, fordi det var 

tryghedsskabende, og fordi det tilførte patienten ressourcer. 

Når patienten mødte engagerede sygeplejersker, blev de blev modtaget, plejet og 

behandlet i et system, der signalerede kom som du er, følsom, nervøs, bekymret 

og vi prøver at imødekomme dine behov. De engagerede sygeplejersker gjorde en 

positiv forskel for patienterne, i det de forandrede patienternes oplevelser. 

Afhængig af engagementets form ændredes oplevelserne på en skala fra lidt til 

meget. Fra at oplevelserne føltes behageligere til, at de simpelt hen blev 

omdefineret og det var tilsyneladende graden af nærvær, der havde en afgørende 

betydning. 

Denne positive forandring sås også, når patienterne var i centrum for det der 

foregik, fordi de her følte sig behandlet som de unikke menneske de er. Når 

opmærksomheden var rettet mod patienten og det specielle ved patienten, så 

oplevede han sig taget godt af blandt andet, fordi han fik sine behov dækket. 

Patienterne tillagde det stor betydning at blive respekteret som det værdifulde 

menneske, de er, og når det skete følte de tillid til personalet, der var omkring 

dem. 

Patienterne fandt det ligeledes betydningsfuldt at være forberedt på det, der skulle 

ske i hele det sammedagskirurgiske forløb, fordi det hjalp dem til at opnå mere 

kontrol og denne kontrol virkede tryghedsskabende. Det viste sig, at viden var en 

vigtigt  komponent i forberedelserne. Flere andre undersøgelser pegede på, at det 

kunne være hensigtsmæssigt at individualisere informationsmængden i forhold til, 

hvor informationssøgende patienterne var, fordi både for lidt og for meget 

information kunne skræmme. Men udfra nærværende undersøgelse kan det 

konkluderes, at den viden, patienterne havde brug for, skulle bringes i anvendelse 
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på flere forskellige måder. Den skulle anvendes til en mental forberedelse, men 

også til at give samtykke til behandling, hvilket betød, at personalet kunne være 

nødt til at informere om forhold, der i første omgang virkede uroskabende. Men 

den information, der skræmte, kunne efterfølgende bruges i den mentale 

forberedelse til at indstille sig på det forestående. Den tilførte viden skulle også 

bruges til at handle ud fra. I sær derhjemme skulle patienterne handle og vælge 

blandt andet på baggrund af den information, de havde modtaget. En manglende 

compliance i forhold til den postoperative smertebehandling afslørede, at der var 

meget, der tydede på, at patienterne havde brug for klare signaler fra personalet 

om, hvad der var deres anbefaling, og at patienterne traf deres valg på et for 

spinkelt vidensgrundlag.  

At mærke effektiviteten var også af betydning for den sammedagskirurgiske 

patient. Når de mærkede effektiviteten på den positive måde, havde det en relation 

til det at få sine behov opfyldt og kunne her virke som en afledning for det, der 

skræmte. Når effektiviteten mærkedes på den negative måde, gik det for stærkt for 

patienterne, og de kunne ikke følge med, det så ud til, at de oplevede, at de ikke 

fik det, de havde brug for. Det vil sige, at effektiviteten både kunne virke 

tryghedsskabende og uroskabende afhængig af om patienterne var med i det, der 

foregik, og afhængigt af om deres individuelle behov blev tilgodeset. I 

forlængelse af at mærke effektiviteten var det at vente også et tema, der fremstod 

betydningsfuldt for patienterne. Nogle patienterne fandt det ubehageligt at vente 

på at komme til det, de skulle under indlæggelsen, fordi der i denne periode var 

mulighed for at frygten kunne eskalere, hvis ikke de i tilstrækkelig grad kunne 

gøre brug af deres kognitive bestræbelser på at tæmme frygten.    

Det fremstod meget tydeligt igennem i dette projekt, at det patienterne havde brug 

for, når de var patienter i sammedagskirurgisk regi, var på den ene side at føle sig 

trygge i forhold til det, der skulle foregår og på den anden side at få tilført 

ressourcer, for på denne måde at kunne mestre hele forløbet på den mest 

hensigtsmæssige måde. Disse to grundforhold forenede de tre fremtrædende 

forenede grundtemaer således, at både det at mærke sygeplejerskens engagement, 

såvel som det at være i centrum for det, der foregik og at være forberedt virkede 

tryghedsskabende og tilførte patienterne ressourcer. Videre kunne man se en 
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sammenhæng mellem det tryghedsskabende og at få tilført ressourcer, idet det 

tryghedsskabende også kunne opfattes som en ressource.  

Tiden var på en eller anden måde med i alle de forenede grundtemaer. Man kunne 

sige, at tiden forenede alle de forenede grundtemaer. Patienterne mærkede tiden 

på den gode måde, når de oplevede, at der var tid til det, der skulle gøres og når 

tidspunktet var passende. Effektiviteten føltes god, når det ikke var på bekostning 

af den enkeltes behov. Tiden kunne være belastende, når man skulle vente på 

noget ubehageligt. Oplevelsen af tid, den oplevede tid var meget forskellig, og 

meget afhængig af det personale, der var tæt på patienten, og her spillede 

engagementet en meget fremtrædende rolle.   

 
 

11. Perspektivering 
Der kan perspektiveres på flere forskellige planer i forhold til resultaterne og 

konklusionen af denne afhandling.  

På hospitalsniveau kan man forestille sig, at et speciale som dette kan være 

inspirationskilde til dialog. Resultaterne og konklusionen kan være udgangspunkt, 

for at man som ledende sygeplejerske ekspliciterede, hvad god sygepleje kan 

være. Resultaterne og konklusionen kan også supplere de mangfoldige 

patienttilfredshedsundersøgelser, der bliver lavet lokalt: De kan være med til at 

nuancere opfattelsen af virkeligheden. 

I mit arbejde som klinisk oversygeplejerske kan jeg lade projektet være  

resonansbund for dialog i afdelingen for at udvikle pleje og behandling, både 

monofagligt og tværfagligt. Resultaterne af den empiriske undersøgelse kan ses 

som en direkte form for feedback til personalet.  

Der var noget, der tydede på, at effektivitet kunne opleves tryghedsskabende, hvis 

patientens behov blev imødekommet. Som fagprofessionelle har vi et meget stort 

ansvar for, at den pleje og behandling, der bliver udøvet foregår på patientens 

betingelser. Det betyder ikke, at vi skal se bort fra de politiske og økonomiske 

rammer. Men det betyder, at hver gang vi planlægger ændringer, må vi medtænke 

patientens livsverdensperspektiv. Det har dette speciale været med til at 

synliggøre. Patienterne har tilsyneladende slet ikke noget mod effektivitet, 
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tværtimod, hvis de får deres behov dækket. Men det kan ses som  en balancegang 

for, idet der meget let kan ske det, at det går for hurtigt. Det betyder, at det ikke er 

nok at tænke på patienterne som helhed, men at man som aktivt udøvende i 

hverdagen intuitivt må forsøge at fornemme, hvad der er det rigtige for den 

enkelte patient.  

Det at patienterne oplevede nærhed i relationen som betydningsfuld i disse 

korttidskontakter er værd at dvæle ved. I det til stadighed vel er en af sygeplejens 

grundvilkår at være opmærksom på det Habermas kalder systemverdenens 

kolonialisering af livsverden (Habermas 1981). Et projekt som dette kan hjælpe os 

med at være opmærksomme, så vores handlinger ikke kun bliver for 

systemverdensorienterede.  

Den manglende compliance i forhold til postoperativ smertebehandling 

overraskede mig. Der er noget, der peger på, at det kunne være hensigtsmæssigt at 

personalet på den ene side klart gav udtryk for, at den udleverede retningslinie var 

et udtryk for, hvad de anså som det mest hensigtsmæssige i forhold til 

postoperativ smertebehandling og på den anden side gennemdiskuterede, hvilket 

videns niveau, der er hensigtsmæssigt for den sammedagskirurgiske patient. Da 

meget tyder på, at præferencen for information er forskellig hos patienterne  

kunne man i den forbindelse overveje at lave en hjemmeside, hvor den 

sammedagskirurgiske patient kunne hente uddybende oplysninger. 

Der er noget, der tyder på, at noget personale i det danske sundhedsvæsen føler 

sig meget pressede (Wethje 2000, Taagholt 2002). Dette speciale kan være med til 

at synliggøre, at det ofte er så lidt, der skal til for, at patienten kan få nogle gode 

oplevelser. Hvis man fremtræder engageret, så har det en fantastisk virkning på 

patienten. Den engagerede fremtræden har den god sideeffekt, at den kan smitte. 

Man kan forestille sig, at den ikke kun har en god virkning på patienten, men også 

på kolleger og ikke mindst på én selv. Derfor mener jeg, at et projekt som dette 

kan være med til at løfte byrden fra skuldrene hos personalet. De hører meget 

kritik fra medierne og fra ledelsesside fokuseres, der også meget på problemer i 

hverdagen. Dette projekt kan også være med til at synliggøre, hvor meget godt der 

foregår. Det betyder ikke, at der ikke skal fokuseres på problemerne, men det skal 
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gøres med den tanke, at der er så meget godt, og noget der kan forbedres. Det er 

det gode, der skal danne resonansbund for ændringer af det, der er mindre godt 

Dette speciale kan også have perspektiver for videre forskning. 

I forlængelse af denne empiriske undersøgelse savnes, der studier af, hvorledes 

her og nu information har betydning for patienten. Der savnes også studier om den 

opfølgende telefonsamtale specielt i relation til, hvad den skal indeholde for at 

kunne tilgodese patientens behov. 

I forhold til videre forskning indenfor sygeplejen anser forfatteren det for vigtigt, 

at der bedrives meget mere af denne livsverdens forskning. Dels for at forbedre 

grundlaget for at yde en bedre sygepleje, men også som en form for 

dokumentation af, hvor betydningsfuldt det er, at ikke kun økonomien, der skal 

styre vores sundhedsvæsen.  

Tiden var noget af det, der forenede alle grundtemaerne i undersøgelsen. I bogen 

”Ti tanker om tid” opererer fysikeren Bodil Jönsson med to former for tid. 

Personlig oplevet tid og klokketid (egentlig, atomar tid). Hun beskriver den 

personlige tid som værende ens egen. Det er den både i forhold til, hvorledes man 

bruger den, og hvordan man oplever den i tanker og følelser (Jönsson 2000). Det 

var især den oplevede tid, der så ud til at have betydning for de 

sammedagskirurgiske patienter. Patienterne talte om god tid, mangel på tid, for 

lang tid, alt relateret til, hvordan de selv oplevede tiden. Det kunne ses som et 

signal til os som personale i sær i et tidsaccelereret forløb som sammedagskirurgi, 

at have opmærksomheden rettet mod tiden, tiden i forhold til den enkelte patient. 

Nærvær spillede også en særlig rolle for den sammedagskirurgiske patient. Netop 

nærværet i relation til tiden anses for at være interessant. Det kunne se ud til, at 

det at være nærværende ikke behøvede at tage så meget atomar tid, men kom til at 

føles som god oplevet tid.   
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English summary: 
 

This thesis investigates the experiences of one day surgery patients. Through a 

qualitative, empirical study it is aiming at creating insight and understanding of 

what is felt to be important especially in relation to the staff efforts, and it intends 

to create a basis for the developing the nursing of one day surgery patients. 

The background of the thesis is patients’ complaints about the lack of sympathy to 

their needs and the ever increasing efficiency policy of the Danish hospital 

service, where an increasing number of patients undergo operations on the basis 

of one day surgery. Previously the experiences of one day surgery patients have 

been only rarely illustrated through qualitative studies. 

The thesis is divided into two sections, where the first part contains the 

background to the investigation, professional nursing preunderstanding, theory of 

science and method. The second part contains the results of the investigation, 

discussions on results, conclusions and perspectives. 

5 semi-structured interviews with one day surgery patients have been carried out, 

and the Dutch Canadian educationalist Max Van Manens´ phenomenological 

method has been chosen for the analysis of the interviews. 

The results of the analysis are presented as unifying grounding themes. The 

results are discussed with empirical investigations within the one day surgical 

area, and especially interesting results are discussed with other empirical projects 

outside this area. 

The first theme, percieving the involvement of the nurse, is considered important 

because it changes the experiences of the patients. Depending on the form and 

character of the involvement the experiences are changed on a scale from little to 

much. From the experiences being felt more comfortable to simply being 

redefined, and it is apparently the degree of presence, which has the decisive 

influence.  

The second theme, being the centre of attention, is felt essential, because the 

patients here feel treated as the unique human beings they are. When the attention 

is concentrated on the patient and his special circumstances, the patient feels 

being well taken care of and has confidence in the staff and what is going on.  
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Being prepared for what is going to happen during the whole course of one day 

surgery is the third theme. It is felt to be important because, it helps the patients to 

gain more control, and this control creates peace of mind. In fact knowledge is an 

important component in the preparations. There are some indications that the 

patients finding it important that the staff individualize the amount of information 

for each patient. In this individualization due respect must be paid to the level of 

information the patient himself seeks, but also the fact that the information should 

be used in several different ways. 

Patients also find it important to be able to sense efficiency, which is the fourth 

theme. Efficiency can create confidence as well as anxiety, depending partly on 

the involvement of the patient, partly on his individual needs being considered or 

not. In the context of experiencing efficiency waiting is yet another theme, which 

appears important to the patients. Some patients find it disagreeable to wait their 

turn because in this period there is a risk that fear can escalate, if they are not able 

to use their cognitive efforts to tame this fear. 

The perception of time is somewhat important in connection with all the united 

fundamental themes and depends on the staff close to the patient, and here 

involvement is of great importance.   

The thesis shows that on one hand patients find it important that the staff work 

actively at making them feel safe, and on the other hand provide them with 

resources so they can cope with the course of one day surgery in the best way 

possible.  
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Bilag 1 

Til Patient  

der opereres på Sammedagskirurgisk afsnit Amager Hospital 
 

Jeg vil hermed spørge Dem, om De vil være med i en interviewundersøgelse, om 

Deres oplevelser i forbindelse med, at de skal opereres i sammedagskirurgisk 

afsnit på Amager Hospital. 

Jeg er sygeplejerske og vil gerne undersøge, hvorledes patienter oplever at blive 

plejet og behandlet på sammedagskirurgisk afdeling. 

Undersøgelsen har til hensigt at skabe basis for at forbedre sygeplejen til den 

sammedagskirurgiske patient. 

Interviewet vil finde sted 3-4 uger efter operationen i Deres eget hjem og vil vare 

ca. 1 time. 

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig, og De kan når som helst trække Dem ud af 

undersøgelsen uden, at det får konsekvenser for Dem eller Deres behandling. 

Jeg vil gerne optage samtalen på bånd, og Deres oplysninger vil blive behandlet 

anonymt og fortroligt, det vil sige, at Deres oplysninger ikke kan spores i 

offentliggørelsen af resultaterne. 

På forhånd tak 

 

Venlig hilsen 

Jeanette Hjermind 

Klinisk oversygeplejerske, Amager Hospital  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

”Jeg bekræfter hermed, at jeg, efter at have modtaget ovenstående information 

såvel mundtligt som skriftligt, indvilliger i at deltage i den beskrevne 

undersøgelse. 

Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst kan 

trække mit tilsagn om deltagelse tilbage, uden at dette vil påvirke min nuværende 

og fremtidige behandling”. 

Underskrift: 

----------------------------- 
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Bilag 2 

Interviewguide 

Fortæl om Deres oplevelser i forbindelse med at De 

blev opereret på sammedagskirurgisk afsnit på 

Amager Hospital 

 

Fortæl  om: 

 Perioden før operationen 

 Modtagelsen i sammedagskirurgisk afsnit 

 Opholdet i sammedagskirurgisk afsnit 

 Selve operationen og forhold i relation hertil 

 Mundtlig information 

 Skriftlig information 

 Personalet – læger, sygeplejersker, andre 

 Hvordan har De oplevet hjemkomsten fra 

hospitalet og tiden derefter 

 Hvad har været den bedste oplevelse 

 Hvad har De savnet mest. 
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