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Forord 
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overlæger og Kræftens Bekæmpelse for udvist imødekommenhed i specialets første 
fase. 
Forud for specialet var tiden som cand.cur.-studerende på Institut for 
Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, en fantastisk spændende tid. En lærerig og 
udviklende tid jeg aldrig vil glemme. Det har været spændende at have haft sin gang 
på Instituttet. Tak til undervisere og vejledere, for jeres engagement og for de smil I 
altid har mødt mig med. 
Et stort, varmt og inderligt tak til Institutleder, lektor Ph.d. Birthe D. Pedersen. Tak 
for inspitationen, for din tålmodighed, dit engagement, dit smittende gode humør og 
for inspirerende samtaler. 
 
Til allersidst vil jeg sige tak til pårørende og sygeplejersker, som udviste mig tillid og 
fortrolighed. Uden jeres fortællinger var dette speciale ikke blevet til... 
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Dansk resumé 
 
Dette kandidatspeciale har titlen:  
Pårørende i relation til klinisk praksis -Et deltager- eller tilskuerperspektiv? 
En særlig interesse for kræftpatienters pårørende var incitamentet for at gennemføre 
en undersøgelse om pårørende i klinisk praksis i forbindelse med mit 
kandidatspeciale. Interessen for kræftpatienters pårørende er opstået gennem arbejdet 
som onkologisk sygeplejerske. 
Eftersom kræft som oftest rammer og involverer hele familien må kræftpatienters 
pårørende have ret til at blive inddraget mest muligt i forløbet og have mulighed for 
støtte og omsorg fra de professionelle. De befinder sig som pårørende i en svær 
livssituation, ofte med belastning af såvel fysisk, psykisk og social karakter. Til trods 
for et tiltagende fokus på pårørende i terminale plejeforløb og til trods for 
intentionerne om en øget indsats for at hjælpe kræftpatienters pårørende, ser det ud til, 
at pårørende i praksis ikke inkluderes i det terminale forløb og ikke oplever at få den 
støtte og omsorg de har behov for.  
Formålet med undersøgelsen var, at undersøge pårørendes og sygeplejerskers 
fortællinger om oplevelser fra klinisk praksis, for at få viden om, hvad der af 
sygeplejersker og pårørende opleves som betydningsfuldt i et terminalt forløb i 
forhold til den pårørende i klinisk praksis, og ligeledes hvilke faktorer der har 
betydning for den pårørendes position i det terminale forløb og for den støtte og 
omsorg, der ydes den pårørende.  
Til undersøgelsen af projektets formål blev der anvendt en teksttolkende tilgang, 
inspireret af den franske filosof Ricoeurs teorier og inspireret af Birthe Pedersens 
arbejder om sproglig udforskning af sygeplejepraksis. Pårørendes og sygeplejerskers 
fortællinger om oplevelser fra terminale forløb udgjorde projektets empiriske 
datamateriale. Til databearbejdningen blev anvendt strukturanalyse, en sprogteoretisk 
analysemetode. Fundene fra analysen blev tolket og diskuteret med inddragelse af 
relevante teorier inden for sygeplejeteori – og filosofi, sprogteori og humanvidenskab.     
Undersøgelsen viste at hvorvidt den pårørende føler sig som deltager i det terminale 
forløb, hænger sammen med oplevelsen af at den pårørendes ønsker og behov 
imødekommes. 
Ud fra undersøgelsen kan det konkluderes, at sygeplejersken, ved at inddrage den 
pårørende som samarbejdspartner, yder den pårørende omsorg. En omsorg der bygger 
på at støtte den pårørendes position som betydningsfuld deltager, hvorved der tages 
vare på den pårørende. Et sådant samspil mellem pårørende og sygeplejerske 
konkluderes at åbne for at sygeplejersken kan sanse og afdække den pårørendes 
tanker, følelser, oplevelser og ønsker og dermed yde den pårørende den støtte og 
omsorg der er behov for, eksempelvis i form af nærvær, samtaler, tilstedeværelse og 
opmærksomhed. For alle faktorer er det gældende, at det er individuelt hvad det 
enkelte menneske oplever som betydningsfuldt i mellemmenneskelige relationer, som 
det er individuelt hvilke behov pårørende har, for professionel støtte og omsorg i et 
terminalt forløb.  
Et ønskeligt fremtidsperspektiv kunne være at der rundt omkring på 
hospitalsafdelinger var mulighed for at etablere familerum der kunne tilbydes 
kræftramte og deres pårørende i terminale forløb. Det ville give de kræftramte 
familier mulighed for at være sammen under mere behagelige og familiære forhold 
hvilket kan være befordrende for den døende såvel som for den pårørendes 
kriseproces.  
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English summary 
 
The present thesis is entitled: 
Relatives in relation to the clinical praxis - A participant’s or a viewer’s perspective? 
A special interest for the relatives of cancer patients was the reason for carrying out 
an investigation of the relatives in relation to the clinical praxis. My interest of the 
relatives of cancer patients initiated while being an oncological nurse.  
When cancer hits a patient the whole family is usually hit and involved. Because the 
whole family is exposed, the relatives may have the right to be involved as much as 
possible from the very beginning of the finding of the cancer and all through the 
process. This includes the possibility of support and care of the patients’ relatives 
from nurses. The relatives are in a very difficult and stressful situation, including 
physical, psychological, and social circumstances. In spite of the increasing focus on 
relatives in the terminal expiration, and in spite of the intentions of more aid to the 
relatives, the reality seems to be that the relatives are not involved in the terminal 
expiration, nor do they experience the support and the care they need. 
The aim of the present studies was to obtain knowledge about how the relatives and 
the nurses, respectively, experience the clinical praxis, thereby obtaining knowledge 
on the items envisaged to be the most important in order to provide the comfort and 
support needed for the relatives in the terminal expiration. 
Narratives about experiences from terminal expirations, as told by cancer patients’ 
relatives and nurses, provided the empirical material. Structural analysis, a linguistic, 
theoretical analysis method, was employed for the data treatment. The narratives were 
analyzed by means inspired by the theories of the French philosopher Ricoeur and by 
works on linguistic investigations of nurse practices by Birthe Pedersen. Relevant 
theories in nursing, supplemented by philosophical, linguistic and human sciences, 
were used for interpretation and discussion of the findings from the analysis.  
It was found that whether or not the patients’ relatives see themselves as part of the 
terminal expiration depends on their feeling on whether or not their wishes and needs 
are acknowledged. 
As a result of the study it can be concluded that the relatives consider themselves as 
being cared for when involved as a participant in the terminal expiration. It is 
concluded that a partnership and interplay between the patients’ relative and the nurse 
provides the possibility for the nurse to sense and experience the thoughts, feelings, 
views and wishes of the relative and thereby enable the nurse to give the needed 
support to the relative. The care and support may, e.g., be given through listening 
when needed, being there when needed, and by awareness. In all cases, it depends on 
the individual relative what is considered most important in the relationship between 
human beings, and what needs for support and care are requested in the terminal 
expiration. 
In order to improve on the care to the patients’ relatives, as well as to improve on the 
care of dying cancer patients, it is seen as beneficial if family rooms were established 
at hospitals. This would provide the possibility for cancer patients and their relatives 
to be closely together in comfortable and family-like surroundings, facilitating the 
crisis process. 
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1.0 Indledning 

 

1.1 Interessen for kræftpatienters pårørende 

Dette speciale omhandler pårørende i klinisk praksis. Formålet med undersøgelsen er, 

at undersøge pårørendes og sygeplejerskers fortællinger om oplevelser fra klinisk 

praksis, for at få viden om, hvad der af sygeplejersker og pårørende opleves som 

betydningsfuldt i et terminalt forløb i relation til den pårørende i klinisk praksis, og 

ligeledes hvilke faktorer der har betydning for den pårørendes position i det terminale 

forløb og for den støtte og omsorg, der ydes den pårørende.  

Projektet er et pilotstudie med henblik på videre arbejde inden for området. 

Interessen for at beskæftige mig med dette emne er afstedkommet af otte års erfaring 

fra det onkologiske speciale. For år tilbage var jeg, med kun syv måneders erfaring 

som sygeplejerske, med til at opstarte en onkologisk afdeling. De første år 

koncentrerede jeg mig om at tildrage mig den nødvendige specialviden inden for 

området. Det indbefatter eksempelvis kendskab til en lang række 

behandlingsprotokoller, foruden viden om cirka 50 – 60 forskellige kemostoffer, 

deriblandt hvordan de gives og hvornår de gives, bivirkninger, allergiske reaktioner 

og så videre. Desuden krævedes kendskab til en lang række forsøgsprotokoller, da 

patienter med dissemineret sygdom fik tilbudt fase-2 og fase-3 behandlinger, hvilket 

indebar at den ene A-4 mappe efter den anden skulle udfyldes med oplysninger om 

stort set alt om den enkelte patient. Der var meget at sætte sig ind i, ligesom det også 

var nødvendigt at tildrage sig større viden, praktiske erfaringer og færdigheder for at 

kunne give kemoinfusioner, for at kunne hjælpe den forkvalmede patient, den 

smerteforpinte patient, den småtspisende patient, den ulykkelige patient og den 

døende patient. Kræftspecialet rækker vidt og indeholder mange aspekter inden for 

behandling, pleje og omsorg for den kræftsyge patient; aspekter der stiller store krav 

til sygeplejerskens faglige viden, praktiske færdigheder og ikke mindst krav om en 

veludviklet indfølingsevne for patientens og for den pårørendes situation for at kunne 

drage den fornødne omsorg for den kræftramte familie.  

Som oftest er en kræftpatient ikke er ”alene”, men en del af en familie. En 

kræftpatients pårørende er en vigtig ressource for den kræftsyge og jeg erindrer at 

samtalerne med de pårørende i afdelingen, som oftest handlede om hvordan den 

pårørende kunne hjælpe den kræftsyge, hvilken mad det ville være godt at den 

pårørende lavede til den kræftsyge, hvordan den pårørende derhjemme skulle forholde 
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sig i dagene efter kemobehandling, med hensyn til pleje af den kræftsyge. Jeg var 

selvfølgelig også dengang klar over, at den pårørende påvirkes af den næres 

kræftsygdom. Men, set med bagklogskabens øjne, var jeg i de første år inden for 

kræftspecialet, mere fokuseret på at opkvalificere en faglig kompetence inden for det 

højspecialiseret pleje- og behandlingsmiljø end at opnå faglig kompetence i forhold til 

at støtte og drage omsorg for pårørende. Jeg så pårørende efter pårørende bukke under 

for den psykiske belastning de var udsat for, hvilket med al tydelighed viste, at 

omsorgen for de pårørende ikke var god nok. 

Efterfølgende, har jeg valgt at arbejde for et større fokus på de pårørende og den 

svære situation de befinder sig i, idet de pårørende på alle mulige måder gerne vil 

støtte deres syge familiemedlem, samtidig med, at de selv befinder sig i svær krise. 

Pårørende i forhold til sygeplejepraksis er blevet en hjertesag for mig og dette 

engagement danner baggrund for at arbejde med dette emne i mit kandidatspeciale, 

som jeg har givet titlen: 

Pårørende i relation til sygeplejepraksis 
  - Et deltager eller tilskuerperspektiv? 
 

 

1.2 Problembeskrivelse 

I følgende afsnit vil problematikker og resultater, der er fremkommet på baggrund af 

undersøgelser om kræftpatienters pårørende i klinisk praksis, fremvises og være 

retningsgivende for projektets problemstilling.  

Kræftpatienters pårørende er andet end psykosociale aspekter i relation til 

kræftpatienter (Glasdam 2003). Kræft rammer hele familien. Det er ikke kun den 

kræftsyge der er lidende – kræftpatientens pårørende lider også; af en smerte af 

følelsesmæssig karakter. Høgsbro finder (Høgsbro 1998), på baggrund af sin 

undersøgelse fra en onkologisk afdeling, at den situation kræftpatientens pårørende 

befinder sig i, kan sammenlignes med patientens, hvad angår sorg og eksistentiel 

smerte. Pårørende i et terminalt forløb er yderst sårbare på grund af det store pres de 

er udsat for, hvilket kan komme til udtryk i psykosomatiske symptomer, angst og 

depressioner (Glasdam 1997). Hynne siger således om pårørendes sårbarhed (Hynne 

2001a):  

 

”Det bliver lett gløymt at pårørande på ein måte er dobbelt sårbare, der dei møter 
pasienten sine emosjonelle reaksjoner såvel som eigne.” (Hynne 2001a) 
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Den sårbarhed der ofte forefindes hos kræftpatienters pårørende, kan ifølge Glasdam, 

forstærke oplevelsen af at føle sig alene og overset og følelsen af at andre ikke tænker 

på, at de som pårørende også har brug for opmærksomhed og omsorg (Glasdam 

1997). Vises den pårørende ikke opmærksomhed og omsorg, hverken verbalt overfor 

den pårørende, eller også i form af praktiske handlinger, kan det ifølge Hynne påvirke 

dialogen mellem den professionelle og den pårørende i en negativ retning (Hynne 

2001b). I tidligere projekter har jeg fundet, at det er betydningsfuldt for den 

pårørende, at sygeplejersken spørger til hvordan vedkommende har det (Linderoth 

2002 & 2003). Det giver en følelse af, at den pårørendes følelsesmæssige smerte 

bliver set og forstået af personalet. Derimod kan manglende åbenhed og 

imødekommenhed fra personalets side, resultere i en ”fremmethedsfølelse” hos den 

pårørende. Det kan som konsekvens have en ”dominoeffekt”, idet 

fremmedhedsfølelsen skaber en distance mellem pårørende og personale, der kan 

medføre, at det er svært for den pårørende at have tillid til personalet, hvilket så igen 

kan medføre at den pårørende ikke tør være åben om støtte- og omsorgsbehov. Det 

har vist sig, at hvordan pårørende føler sig støttet og i hvor høj grad de føler at deres 

behov imødekommes, har betydning for, hvor følelsesmæssigt og fysisk belastende 

den sidste tid er for kræftpatientens pårørende (Hynne 2001a). Dalgaard har i et 

forskningsprojekt, omhandlende pårørende i den palliative indsats, fundet, at det er 

betydningsfuldt for pårørende at føle sig taget hånd om af de professionelle (Dalgaard 

2001).  Følelsen af at blive set, forstået og talt med er vigtig, midt i den pårørendes 

oplevelse af meningsløshed. Dalgaard siger følgende: 

 
 
”At blive taget hånd om indebærer, at den pårørende bliver mødt og hjulpet af et 
professionelt menneske, som har den kompetence, der er indeholdt i professionel 
omsorg. Professionel viden og erfaring, forståelse af situationen og konkret handling. 
Desuden indgår et relationelt og moralsk aspekt, som har udgangspunkt i 
menneskelige egenskaber, som ægte indleven, involvering og engagement.” 
(Dalgaard 2001) 
 

 

Som det fremgår af citatet, ses professionalisme som en nødvendig faktor i relationen 

med pårørende i et terminalt forløb, men den professionelles personlige udstråling af 

medmenneskelighed, har også en betydning for den pårørendes oplevelse af den 
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professionelles oprigtighed i det engagement der udvises. Den pårørende har 

tilsyneladende brug for ”en dyb og indre følelse af”, at sygeplejersken bekymrer sig 

for den pårørende og vil den pårørende noget godt. Ikke bare ud fra en professionel 

vinkel, men også ud fra et menneskeligt plan. Det giver den pårørende en følelse af at 

blive mødt som menneske og ikke ”bare en pårørende”, hvilket kan sidestilles med 

den væsentlige betydning det har for en patient, at blive mødt som et menneske i 

behandlingssystemet, frem for at reduceres til en ”en journal-person” (Juul Jensen 

1986). Et menneskeligt aspekt viser sig således at have betydning for, hvordan 

interpersonelle relationer med professionelle opleves. 

Gennem de seneste cirka ti år har der været et øget politisk fokus på 

kræftbehandlingen i Danmark, hvilket ligeledes har betydet en skærpet 

opmærksomhed og øget indsats inden for det palliative område. Et socialpolitisk tiltag 

i forbindelse med det øgede fokus på kræftpatienter er eksempelvis indførelsen af 

muligheden for plejeorlov til kræftpatienters pårørende (Timm 1999). Det øgede 

fokus på kræftpatienter foranledigede at Sundhedsstyrelsen, på baggrund af WHO’s 

anbefalinger, i henholdsvis 1996 og i 1999 udgav Anbefalinger og Retningslinier for 

den palliative indsats omhandlende omsorg for alvorligt syge og døende. I Faglige 

retningslinier for den palliative indsats (1999) handler kapitel 5 om omsorg for 

pårørende. Der står blandt andet følgende: 

 

”Pårørende kan være lige så emotionelt påvirkede af sygdomsforløbet som patienten. 
Det er derfor nødvendigt at personalet tager sig god til at tale med pårørende” (...)” 
Vær opmærksom på at pårørende får dækket basale behov for væske, søvn og 
opmærksomhed” (Sundhedsstyrelsen 1999) 

 
 

Citatet kan ses som et udtryk for en erkendelse om, at en kræftpatients pårørende 

emotionelt er involveret og påvirket af det nære familiemedlems sygdomsforløb og 

derfor har særskilte behov for støtte og omsorg af de professionelle. 

I takt med samfundsudviklingen er der sket en professionalisering af en række 

funktioner, der tidligere blevet varetaget i familiens skød. Eksempelvis blev 

pasningen af børn og omsorgen for de ældre, institutionaliseret i stigende grad, da 

samfundet havde brug for kvinderne på arbejdsmarkedet tilbage i 1950-60’erne. Den 

moderne tids udvikling betød også, at ansvaret for at passe og pleje familiens syge 

blev flyttet til samfundets eksperter (Linderoth 2002). Det er således i dag de 

professionelle agenter i samfundet (sygehus, plejehjem, hjemmepleje etc.) der er 
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formelt kompetente til at varetage pleje og behandling af syge mennesker og 

mennesker med omsorgsbehov (Glasdam 2003). Pårørende er således som 

lægpersoner, formelt inkompetente til at pleje og drage omsorg for familiens syge 

eller på anden måde svagelige familiemedlemmer med omsorgsbehov.  

Det kan være forskelligt fra pårørende til pårørende, hvor meget der ønskes at være 

med i den basale pleje af det syge familiemedlem og pårørende kan have svært ved at 

finde ud af, hvor meget og hvor lidt de kan blive inddraget i terminale forløb.  De kan 

være bange for at ytre ønske om at være med i den basale pleje, da de nødigt vil 

stemples som ”besværlige og indblandende pårørende”. Og siger de ingenting og 

forholder sig passive, står de måske tilbage med en følelse af at have svigtet deres 

syge familiemedlem. Undersøgelser har vist, at det er betydningsfuldt for pårørende at 

deltage i den basale pleje, idet det giver en følelse af at være deltager frem for 

tilskuer. Den pårørende kan opleve at personalet ikke forstår dette, og det 

afstedkommer hos den pårørende, en følelse af vrede, magtesløshed og en følelse af at 

være uvelkommen i afdelingen (Linderoth 2003). Ligeledes kan pårørende have en 

oplevelse af, at det er svært at “råbe de professionelle op” (Linderoth 2002). Det vil 

sige, at det kan være vanskeligt for pårørende at fremføre deres ønsker i det terminale 

forløb, eksempelvis et ønske om at få lov til at deltage i plejen af det nære 

familiemedlem. Ifølge Hynne, har sygeplejerskerne et særligt ansvar for, at den 

pårørende i et terminal forløb føler sig som deltager frem for tilskuer (Hynne 2001b).  

Af Glasdams Ph.d.-afhandling fremgår det, at der ikke forefindes konsensus mellem 

målene for indsatsen over for pårørende og den plads de pårørende aktuelt har i 

klinikken (Glasdam 2003). Ifølge Glasdam, har de pårørende ingen plads 

overhovedet. Dermed synes det tydeligt, at det er nødvendigt med yderligere 

udforskning og udvikling inden for det felt der omhandler pårørende i klinisk praksis.  

Eftersom kræft som oftest rammer og involverer hele familien må kræftpatienters 

pårørende have ret til at blive inddraget mest muligt i forløbet og have mulighed for 

støtte og omsorg fra de professionelle. Og noget tyder på, at det ikke sker i 

tilstrækkelig grad. De befinder sig som pårørende i en svær livssituation, ofte med 

belastning af såvel fysisk, psykisk og social karakter, og har således brug for de 

professionelles hjælp. Når pårørende ikke får den hjælp de har brug for, kan det være 

på grund af manglende viden om de faktorer, der kan have betydning for, om den 

pårørende i klinisk praksis føler sig som et synligt individ; et menneske med egne 

særskilte problemer, sorger og bekymringer i det terminale forløb. 
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1.3 Problemafgrænsning og formål 

Til trods for et tiltagende fokus på pårørende i terminale plejeforløb og til trods for 

intentionerne om en øget indsats for at hjælpe kræftpatienters pårørende, ser det på 

baggrund af en række undersøgelser ud til, at pårørende i praksis ikke inkluderes i det 

terminale forløb og ikke oplever at få den hjælp de har behov for.  

I projektet er der valgt at undersøge hvilken position kræftpatientens pårørende 

tildeles i det terminale forløb, set ud fra henholdsvis et pårørende- og et 

sygeplejerskeperspektiv. Ligeledes at undersøge hvad der af sygeplejersker og 

pårørende opleves som betydningsfuldt i det terminale forløb i relation til den 

pårørende i klinisk praksis. Endvidere vil pårørendes behov for støtte og omsorg 

undersøges og i hvilken udstrækning disse behov imødekommes. 

På antagelsen om, at fortællinger om oplevelser åbner for en helhedsforståelse 

(Pedersen 1999), der kan bibringe med en øget erkendelse, udforskes pårørendes og 

sygeplejerskers fortællinger om oplevelser fra terminale forløb. 

Formålet med undersøgelsen er, at undersøge pårørendes og sygeplejerskers 

fortællinger om oplevelser fra klinisk praksis, for at få viden om, hvad der af 

sygeplejersker og pårørende opleves som betydningsfuldt i et terminalt forløb, i 

relation til den pårørende i klinisk praksis, og ligeledes hvilke faktorer der har 

betydning for den pårørendes position i det terminale forløb og for den støtte og 

omsorg, der ydes den pårørende.  

 
 
Formålet undersøges gennem belysning af følgende undersøgelsesspørgsmål: 
 
 
 

• Hvad oplever sygeplejersker og pårørende som betydningsfuldt i et terminalt 

forløb i relation til den pårørende i klinisk praksis? 

• Hvilke faktorer, i samspillet mellem sygeplejerske og pårørende, har 

betydning for den pårørendes position i et terminalt forløb? 

• Hvordan har samspillet mellem sygeplejerske og pårørende betydning for den 

støtte og omsorg der ydes pårørende? 
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2.0 Projektets design 
 

2.1 Metode 

Når der i projektet er valgt en kvalitativ forskningsmetode, er det ud fra en antagelse 

om, at denne undersøgelsesmetode, på baggrund af analyse og fortolkning, vil 

dokumentere eksistensen af betydningsfulde fænomener i pårørendes og 

sygeplejerskers oplevelser fra terminale forløb. Dermed sagt, er det ikke hensigten 

med undersøgelsen, at vise hyppigheden af et fænomen eller styrken deraf, men 

derimod at synliggøre tilstedeværelsen af betydningsfulde faktorer og deres betydning 

i sygeplejepraksis. 

I projektet søges en dyberegående forståelse og indsigt i fænomener der af 

sygeplejersker og pårørende opleves som betydningsfuldt. Undersøgelsen er dermed 

forankret inden for humanvidenskaben, nærmere betegnet hermeneutikken, hvor 

erkendelse eksempelvis kan opnås gennem en kvalitativ forskningsmetode (Pahuus 

1995). Den kvalitative forskningsmetode søger meningsindholdet i empirisk materiale 

og vurderes således at være hensigtsmæssig som videnskabsteoretisk afsæt for 

projektet (Christensen 1996). 

Projektet består af to dele, en teoretisk del og en empirisk del. 

Den teoretiske del vil omhandle hermeneutik, Ricoeurs tænkning, sprog, fortællinger 

og sygepleje. Hensigten med dette afsnit er at underbygge og give en teoretisk ramme 

og forståelse for den empiriske undersøgelse.  

Da der i projektet er valgt en teksttolkende tilgang til fortællinger fra praksis, vil 

Ricoeurs teori være en hovedkilde som ramme for projektet Ricoeur (1973, 1979, 

1986, 2002). Et valg der er foretaget på baggrund af Ricoeurs tilgang til tekstanalyse, 

hvor Ricoeurs opfattelse af det dialektiske forhold mellem forklaring og forståelse, 

inspirerer som metode i projektet og derfor danner ramme for analyse, fortolkning og 

diskussion. 

Inden for det teorifremstillende har eksempelvis teorier af Collin & Køppe (1995), 

Harder (1993), Hansen (1993, 1994), Jensen (1995), Kjørup (1985), Kirkevold 

(1993), Lübcke (1985), Pahuus (1995), Pedersen (1999) og Ricoeur (1973, 1979, 

1986, 2002) været inddragede, for at belyse den kvalitative forskningsmetode der er 

valgt som tilgang i projektet og for at belyse fortællingers anvendelsesmuligheder for 

udforskning af sygeplejepraksis. De inddragede teoretikere har desuden bidraget ved 

at belyse forskellige opfattelser af den hermeneutiske proces, som er en proces der 
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afspejles i projektet. Ligeledes er der med valg af teorier af ovennævnte tilstræbt at 

sætte den sprogteoretiske tilgang der er i projektet i et videnskabsteoretisk perspektiv. 

Projektets undersøgelsesfelt er sygeplejepraksis. Derfor har sygeplejeteoretikere som 

eksempelvis Dalgaard (2001), Delmar (1999), Glasdam (1997, 2003), Hynne (1997, 

2001a, 2001b), Kirkevold (1993, 2001), Martinsen (1993, 2001), Pedersen (1993, 

1999) og Scheel (1994) været inddragede. Et valg der er foretaget ud fra den 

vurdering, at nævnte teoretikere med deres arbejder inden for teori og sygepleje, kan 

åbne for perspektiver i projektet i relation til sygeplejepraksis. Undersøgelsens formål 

belyses og bearbejdes på baggrund at de aspekter sygeplejeteorierne indeholder, 

eksempelvis inden for moralsk-praktisk handlen, interaktionelle processer mellem 

modtager og yder af pleje og omsorg, magtfaktorer i sygeplejen og kommunikation og 

sansning i sygeplejepraksis. Dalgaard (2001), Glasdam (1997, 2003) og Hynne (1997, 

2001a, 2001b) har i særlig grad beskæftiget sig med kræftpatienters pårørende og 

deres fund af betydningsfulde faktorer i relation til pårørende i terminale forløb har 

derfor været relevant at inddrage, da dette projekts fokus er kræftpatienters pårørende. 

Som et teoretisk ramme er Sundhedsstyrelsens retningslinjer for palliativ indsats 

(1999) ligeledes inddraget for at belyse pårørende i relation til sygeplejepraksis ud fra 

de overvejelser der er foretaget i et samfundspolitisk perspektiv.  

Overordnet kan siges at teorier er inddraget i projektet i den udstrækning det findes 

relevant, ud fra Ricoeurs teori om, at teoretiske referencer der sættes i spil, skaber 

åbning for erkendelse. 

Den empiriske del vil omhandle projektets datamateriale, herunder dataindsamling og 

databearbejdning. Projektets design er skematisk illustreret i figur 1.   
              

• Metode (beskrivende, forklarende, forstående og fortolkende) 

• Teori (forståelsesramme for projektet) 

• Datamateriale (interview, fortællinger) 

• Databearbejdning (fra overfladetolkning til dybdetolkning) 

• Analysemetode (teksttolkende analysemetode) 

• Diskussion (teori sættes i spil) 

• Konklusion (ny viden) 

• Perspektivering (anvendelse af ny viden) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 1: Projektets design og metode (egen model) 
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2.2 Datamaterialet 

Da formålet med projektet er at undersøge henholdsvis pårørendes og sygeplejerskers 

oplevelser fra klinisk praksis, er det en forudsætning for undersøgelsen, at der blandt 

informanterne både var sygeplejersker og pårørende. På baggrund af udleveret 

informationsmateriale til hospitalsafdelinger og Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling, 

var der fem informanter der henvendte sig og med ønske om at lade sig interviewe; tre 

sygeplejersker og to pårørende. Der er ikke foretaget en selektering af fortællingerne, 

hvilket vil sige, at samtlige informanters fortællinger er inddragede i undersøgelsen. 

Blandt informanterne, var der ingen af fortællingerne, der indeholdt oplevelser fra 

samme afdeling. 

De fem fortællinger blev umiddelbart efter interviewsituationerne transskriberet.  

 

 

2.2.1 Inklusions- og eksklusionskriterier 

For at sygeplejersker kunne indgå som informanter i projektet, var det et 

inklusionskriterium, at vedkommende havde mindst to års praksiserfaring fra én eller 

flere vilkårlige afdelinger. Dette kriterium blev sat ud fra en forestilling om, at 

nyuddannede sygeplejersker forventeligt besidder en vis form for uerfarenhed og 

usikkerhed, som kunne åbne for andre perspektiver end hvad hensigten var med dette 

projekt. Et andet inklusionskriterium var, at sygeplejerskerne havde erfaring med 

hensyn til pleje af terminale patienter.  

For at pårørende kunne indgå som informanter i projektet, var det et 

inklusionskriterium, at de var ”nærmeste pårørende”, det vil sige ægtefælle, voksent 

barn, søskende eller forældre til en terminal cancerpatient. Endvidere var der et 

inklusionskriterium til de pårørende om, at det syge familiemedlem havde haft et 

indlæggelsesforløb i en sengeafdeling eller havde haft en kontinuerlig kontakt til et 

pleje- og behandlings-dagafsnit.  

For både pårørende og sygeplejersker var det et inklusionskriterium, at deres 

fortællinger omhandlede oplevelser fra terminale forløb, og ligeledes, at oplevelserne 

ikke lå længere end ét år tilbage i tiden. Endvidere var der til alle informanter et krav 

om at de kunne tale og forstå dansk.  

Der blev fastsat et eksklusionskriterium om, at cancerpatienters børn < 25 år, ikke 

kunne indgå som informanter i undersøgelsen, da det ville kunne forventes at åbne for 
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perspektiver indenfor problematikken om børn og unge der mister forældre, hvilket 

ikke var hensigten med dette projekt. 

Endvidere var det et eksklusionskriterium, hvis den pårørende havde en 

kulturbaggrund der adskilte sig væsentligt fra den europæiske kultur, da det 

formodedes at kunne åbne for et perspektiv der ville omhandle mødet med fremmede 

kulturer i det danske sundhedsvæsen, hvilket ikke var hensigten i indeværende 

projektet. 

 

 

2.2.2 Informanterne 

De interviewede sygeplejersker var alle kvinder og mellem 43 år og 55 år. De har 

mellem ti og tredive års erfaring fra klinisk praksis og oplevelserne der blev fortalt om 

fandt sted fra tre til otte uger før interviewtidspunktet. 

 

Data om informanterne (sygeplejerskerne) er vist i følgende figur 2: 

 
 
 
        

      Køn 
 

       
     Alder 

     
Klinisk 
sygeplejeerfaring

 
Tidshorisonten fra 
oplevelse til 
interviewtidspunkt

 
Fortælling 1 
 

      
     Kvinde 

                       
      55 år 

       
      30 år 

      
      3-4 uger 

 
Fortælling 2 
 

     
     Kvinde 

       
      45 år 

       
      17 år 

       
         3 uger 

 
Fortælling 3 
 

    
     Kvinde 
 

      
      43 år 

       
      10 år 

      
         8 uger 

 
Figur 2: Fortællingernes fordeling med hensyn til sygeplejerskernes køn, alder, 
erfaring, samt tidshorisonten fra oplevelse til interviewtidspunkt.  
 
 

 

Den første pårørende der blev interviewet var en 60-årig kvinde, der et halvt år før 

interviewtidspunktet mistede sin mand af kræft efter at han havde været syg i ca. et år. 

Manden døde på hospitalet. 
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Den anden pårørende, der blev interviewet, var en 62-årig mand, hvis hustru fik 

konstateret dissemineret mammacancer med spredning til lever, lunger og skelettet, 

syv måneder før interviewtidspunktet. Hustruen har flere gange været indlagt, men er 

aktuelt i palliativ behandling på afdelingens dagafsnit. Den pårørende valgte at 

fortælle om oplevelser fra pleje- og behandlings-dagafsnittet. 

 

Data om informanterne (pårørende) er vist i figur 3: 

 
 
 
 
 

 
      Køn 

 
     Alder 

 
Fortællingens 
kontekst 

 
Tidshorisonten fra 
oplevelse til 
interviewtidspunkt

 
Fortælling 4 
 

 
     Kvinde 

 
      60 år 

 
 Indlæggelses- 
 forløb 

 
   6-7 måneder 

 
Fortælling 5 
 

 
     Mand 

 
      62 år 

 
 Ambulant- 
 forløb 

 
   2-3 uger 

 

Figur 3: Fortællingernes fordeling med hensyn til pårørendes køn, alder, 
fortællingens kontekst, samt tidshorisonten fra oplevelse til interviewtidspunkt.  
 

 

 

2.3 Dataindsamlingen 

 
2.3.1 Kontakten til informanterne 

Kræftens Bekæmpelse i København blev kontaktet med henblik på hjælp til etablering 

af kontakt til pårørende til kræftpatienter. De kunne imidlertid ikke være behjælpelige 

da de havde mange henvendelser fra specialestuderende.  

Der blev i stedet taget telefonisk kontakt til én af Kræftens Bekæmpelses 

lokalafdelinger, der stillede sig positive overfor, at informere og udlevere 

informationsmateriale til pårørende de havde kontakt med i lokalafdelingen. 

Lederen af lokalafdelingen blev ved den første telefoniske kontakt informeret om 

projektet og umiddelbart efter blev der fremsendt lokalafdelingen skriftligt 

orienterende materiale (bilag I), samt informationsmateriale til udlevering til 

interesserede pårørende (bilag II). I den periode der blev søgt pårørende blev der holdt 
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en personlig kontakt til lederen af Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling, både 

telefonisk og ved personligt fremmøde, for at projektet ikke skulle blive ”glemt”. 

Etablering af kontakt til pårørende blev også forsøgt ved skriftlig henvendelse og 

senere telefonisk kontakt, til overlæger og administrerende overlæge (bilag III) for en 

onkologisk afdeling på et universitetshospital. Afdelingsledelsen blev det pågældende 

sted orienteret af den ene af overlægerne. Der blev fremsendt informationsmateriale 

til samtlige overlæger om projektet, samt informationsmateriale, der kunne udleveres 

til interesserede pårørende. Samtlige overlæger ville gerne være behjælpelige med at 

informere pårørende om indeværende projekt. I den periode der søgtes pårørende, var 

der planlagt at tage telefonisk kontakt med den onkologiske afdeling med jævne 

mellemrum. Det viste sig ikke at være nødvendigt, da den ene af overlægerne holdt 

mig løbende orienteret om pårørendes interesse for projektet.  

Kontakten til den onkologiske afdeling og Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling, 

resulterede i at jeg blev kontaktet af to pårørende, der gerne ville lade sig interviewe. 

Den første kontakt med de pårørende foregik telefonisk, hvor de blev yderligere 

informeret om projektet og dets formål, og begge pårørende ønskede ved samme 

lejlighed at aftale tidspunkt for interview. Begge pårørende ytrede ønske om at få 

tilsendt materiale med angivelser for hvilke ”emner” de skulle komme omkring i 

interviewsituationen. Da dette blev vurderet som foreneligt med den valgte 

interviewform (beskrives nærmere på side 14), det narrative interview, blev der forud 

for interviewet tilsendt de pårørende en interviewguide (se denne på side 16 under 

Interviewguide). 

Kontakt til sygeplejersker, der ville lade sig interviewe, blev søgt på samme 

universitetshospital. Informationsmateriale blev fremsendt, efter forudgående 

telefonisk kontakt, til oversygeplejersker (bilag IV), afdelingssygeplejersker og 

souschefer (bilag V) for seks afdelinger, heraf to medicinske, en onkologisk og tre 

kirurgiske afdelinger. Afdelingssygeplejerskerne og souscheferne informerede 

sygeplejerskerne om projektet og udleverede informationsmaterialet (bilag VI). 

Efterfølgende blev jeg kontaktet af tre sygeplejersker, der gerne ville lade sig 

interviewe efter at have læst det informationsmateriale, der var blevet udleveret i 

afdelingen. Sygeplejerskerne blev, som de pårørende, informeret yderligere om 

projektets formål ved den første telefoniske kontakt, hvor der samtidigt blev aftalt et 

interviewtidspunkt. Den første sygeplejerske jeg talte med, ønskede som de 

pårørende, at få tilsendt en interviewguide (se denne på side 16 under Interviewguide) 
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forud for interviewet. Da jeg ønskede at informanterne havde samme ”betingelser” for 

interviewene, aftalte jeg med de to andre sygeplejersker, jeg efterfølgende fik kontakt 

med, at de ligeledes fik tilsendt en temaguide. 

 
 
2.3.2 Interviewform 

I projektet er den valgte interviewform Det narrative interview der er et interview af 

mindre standardiseret karakter (Knizek 1998). I denne interviewform ligger en 

antagelse om, at alle mennesker, qua den socialisering der foregår i den enkeltes 

udvikling, besidder en fortællekompetence. Denne udviklede evne til at fortælle 

udnyttes i den narrative interviewform, idet der i fortællingerne søges at indfange 

subjektive betydningsstrukturer. De udtrykte betydningsstrukturer er ikke på 

baggrund af interviewerens spørgsmål (eller intentioner), men træder frem af 

informantens associationer i interviewsituationen (ibid.). 

Den narrative interviewform er karakteriseret ved, at der ikke forud for 

interviewsituationen er fastlagte spørgsmål. Derimod er interviewet forinden 

tematiseret ved hjælp af en interviewguide for at intervieweren opnår konsensus med 

informanten om fortællingens temaer (Fog 1994).  

Denne interviewform vurderes at være velegnet, når interviewet omhandler fortroligt 

og personligt materiale, som er gældende for denne undersøgelse af pårørendes og 

sygeplejerskers oplevelser fra terminale forløb, men mindre velegnet når der er tale 

om indsamling af ”hårde data”, som eksempelvis interviewpersoners alder, erhverv, 

uddannelse, socialbaggrund etc.  

I det narrative interview bliver informanterne bedt om at fortælle frit. Da der i dette 

projekt ønskes at undersøge informanters oplevelser, som kan siges at være en 

udforskning af betydningsfulde fænomener i menneskers livsverden, blev denne 

interviewform fundet velegnet og hensigtsmæssig for undersøgelsen. 

En på forhånd aftalt tematisering med informanten, betyder, at intervieweren 

overordnet er styrende i den narrative interviewform, men styringen er med henblik 

på at opretholde den narrative struktur i interviewet. Det er dermed ikke en styring af 

fortællingens indhold. Bag denne interviewform ligger en antagelse om, at en frit 

associerende fortælling kan ”trække” ellers uopnåeligt materiale op til overfladen, 

hvorved betydningsstrukturer kan afdækkes og synliggøres (Knizek 1998).   
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Det narrative interviews aktivitetsniveau indeholder tre faser, indledning, fortællefase 

og spørgefase (ibid.).  

I indledningsfasen aftaler intervieweren og informanten interviewets temaer, så der 

dannes en overordnet struktur, for at sikre at undersøgelsens fokus opretholdes. Det er 

i denne fase at intervieweren aktivt er styrende, for at opnå konsensus med 

informanten om fortællingens overordnede temaer. 

Indledningsfasen i det narrative interview blev i projektet effektueret ved, at 

informanterne fik udleveret informationsmateriale om undersøgelsen og tilsendt en 

interviewguide. Desuden blev der ved den telefoniske kontakt med informanterne, talt 

om undersøgelsens formål og interviewets temaer, hvilket i interviewsituationen blev 

gentaget umiddelbart inden at interviewet blev initieret. 

I den anden fase i det narrative interview, fortællefasen, er det pålagt intervieweren, 

ikke at intervenere undervejs. Formålet med dette er at undgå at ”forstyrre” eller 

”styre” informantens fortælling. Afbrydes informanten i denne fase, er der risiko for, 

at informanten fratages muligheden for at associere og fordybe sig i sin fortælling, 

hvorved betydningsstrukturer kan gå tabt. Signaler til informanten, for at stimulere 

vedkommende til at fortælle, må da være af nonverbal karakter. Derfor blev 

informanterne undervejs i interviewet stimuleret til at fortælle med ”nik”, ”små smil”, 

øjenkontakt og lyde som ”hmm” blev anvendt, for at vise interviewerens nærvær og 

tilstedeværelse.  

I det narrative interviews tredje fase, spørgefasen, er der mulighed for at 

intervieweren kan stille spørgsmål til informanten, hvis noget i fortællingen er uklart 

for intervieweren. Denne mulighed blev ikke fundet nødvendig at anvende. 

 

2.3.3 Interviewguide 

Alle informanter underskrev en samtykkeerklæring (bilag VII & VIII) umiddelbart 

inden interviewene blev initierede og informanterne gav samtidigt deres accept af, at 

interviewet blev optaget på bånd. Interviewene blev efterfølgende udskrevet ordret. 

Både pårørende og sygeplejersker fik, som tidligere nævnt, tilsendt en interviewguide. 

Den skulle fungere som ”inspiration” til deres fortælling og fungerede samtidig som 

markering og afgrænsning af interviewets temaer, så undersøgelsens fokus på 

pårørende i terminale forløb blev opretholdt. Interviewguiden, der blev tilsendt 

pårørende var forskellig fra den der blev tilsendt sygeplejersker, hvad angår temaer. 
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Interviewguiden for pårørende indeholdt følgende: 

Fortæl om en oplevelse som pårørende og berør gerne følgende punkter: 

• Hvordan er det at være pårørende til en kræftpatient? 

• Hvad oplever du at der forventes af dig som pårørende? 

• Hvad ser du selv din rolle er som pårørende? 

• Hvad mener du personalet kan hjælpe dig med? 

• Hvilke erfaringer har du med kontakten til personalet? 

• Hvad finder du som pårørende betydningsfuldt i din kontakt med 

plejepersonalet? 

Interviewene med de pårørende blev åbnet med følgende spørgsmål: 

” Fortæl hvordan du har oplevet det at være pårørende”. 

 

 

Interviewguiden for sygeplejerskerne indeholdt følgende: 

Fortæl om en oplevelse med pårørende og berør gerne følgende punkter: 

• Hvordan oplevede du forløbet med den pårørende? 

• Hvad fandt du betydningsfuldt i relationen med den pårørende? 

• Hvilke overvejelser har du om den pårørendes rolle i forløbet? 

• Hvad oplever du kan være svært i forhold til den pårørende? 

• Hvor meget synes du den pårørende skal være til stede og være med i plejen?  

• Hvad er for dig vigtigt i forhold til den pårørende? 

• Hvad vægter du højt i kontakten med den pårørende? 

• Hvilken støtte og omsorg yder du den pårørende? 

Interviewene med sygeplejerskerne blev åbnet med følgende spørgsmål: 

” Fortæl om en oplevelse du har haft med en pårørende i et terminalt forløb”. 

 

 

2.4 Databearbejdningen 

Der er valgt en teksttolkende tilgang i projektet, hvor grundlaget for fortolkning er 

fortællinger af sygeplejersker og pårørende, om deres oplevelser fra terminale forløb. 

På antagelsen om, at en fortælling er ”et talerør fra en skjult verden”, hvis 

dimensioner synliggøres ved analyse (Ricoeur 1973), er der i projektet valgt en 

sprogteoretisk analysemetode, som den teoretiske ramme for analysen. Metoden er 
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inspireret af Ricoeurs sprogteori, og Pedersens sprogteoretiske arbejder der omhandler 

udforskning af sygeplejen ved hjælp af fortællinger. 

Databearbejdningen vil implicere en proces fra en overfladefortolkning til en 

dybdefortolkning. Ifølge Ricoeur, indbefatter en tolkningsproces tre niveauer (1973, 

2002). Inspireret af Ricoeur, har Pedersen i hendes Ph.d.-afhandling beskrevet og 

anvendt tolkningsprocessens tre niveauer, som omhandler naiv læsning, 

strukturanalyse og kritisk fortolkning (Pedersen 1999).  Disse tre niveauer er valgt 

anvendt i dette projekts tolkningsproces. 

Ved bearbejdning af en fortælling er processens første niveau den naive læsning, hvor 

der søges at åbne for en helhedsforståelse for, hvad teksten overordnet handler om. 

Undervejs i læsefasen skabes gisninger om teksternes betydningsfulde enheder. 

Betydningsenhederne er citater fra fortællingerne, og er således ”bærere” af 

fortællingernes budskab. 

Det andet niveau i bearbejdningen af en fortælling er strukturanalyse, hvis funktion 

ifølge Ricoeur, er at føre fra en overfladefortolkning til en dybdefortolkning (ibid.). I 

strukturanalysen undersøges strukturen i betydningsenheder, hvorved det der tales om 

træder frem af det der siges. Og ifølge Ricoeur, er det sprogteoriens kernepunkt, at 

søge belyst det der tales om (fortællingernes temaer), frem for det der siges (Ricoeur 

2002).  

I databearbejdningens tredje niveau vil de udfoldede temaer blive fortolket og 

diskuteret. Fortolkningen af en tekst er et dybdefortolkningsniveau, hvor tekstens sag 

afklares.  

 
 

2.5 Etiske overvejelser 

 

2.5.1 Formelle etiske overvejelser 

Ved opstart af dette projekt blev der i Den Videnskabsetiske Komité indhentet 

telefonisk bekræftelse på, at et pilotstudie, som der er tale om i dette projekt, ikke er 

anmeldelsespligtigt efter Den Videnskabsetiske Komités gældende regler, selvom der 

er søgt kontakt til pårørende. Der er anmeldelsespligt overfor komitéen ved 

biomedicinske forskningsprojekter. 
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2.5.2 Etiske overvejelser i relation til den konkrete undersøgelse 

I forbindelse med min kontakt til lederen af Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling, 

blev jeg tilbudt at låne et lokale, hvori jeg kunne udføre interviewene. Informanterne 

kunne således frit vælge, om de ville interviewes på ”neutral grund” i Kræftens 

Bekæmpelses lokalafdeling, eller under private forhold hos mig eller hos 

informanterne. Den ene af de kontaktede afdelinger tilbød ligeledes at stille et rum til 

rådighed til interview af sygeplejersker fra deres afdeling. Dette blev dog fravalgt, da 

det skønnedes at indebære en risiko for, at sygeplejerskernes anonymitet ikke kunne 

opretholdes. 

Begge pårørende ønskede, at jeg kom hjem til dem. To af sygeplejerskerne ønskede 

ligeledes at jeg kom hjem til dem og én af sygeplejerskerne valgte at komme hjem til 

mig. Samtlige fem interviews blev indledt med en kop kaffe og en løs snak om ”vind 

og vejr”, hvilket havde en positiv virkning på den lette nervøsitet, der var at anspore 

hos informanterne, over det uvante med at skulle interviewes. At interviewene foregik 

i private omgivelser forstærkede stemningen, der havde karakter af ”fortrolig 

samtale”, hvor informanterne fortæller noget der er betydningsfuldt til intervieweren, 

fordi intervieweren er interesseret i det informanterne har at fortælle (Fog 1994). 

Alle fem informanter accepterede at interviewet blev optaget på båndoptager. Ved 

selve interviewsituationen, blev projektets formål gentaget og der blev atter 

understreget frivilligheden i at deltage i projektet. Der blev overfor informanterne 

udtrykt tydeligt, at der var fuld fortrydelsesret over de fortællinger, de havde 

fremkommet med. Ligeledes blev det understreget overfor informanterne, at de var 

anonyme i projektet.  

For at sikre informanternes anonymitet er der i projektet ikke opgivet navn på det 

kontaktede universitetshospital, eller navne på overlæger, oversygeplejersker, etc. 

Ligeledes er det ikke nærmere opgivet, hvilke hospitalsafdelinger der har været taget 

kontakt til og heller ikke hvilken lokalafdeling under Kræftens Bekæmpelse, der har 

været kontakt til. De sygeplejersker der blev interviewede, blev anbefalet at de ikke 

fortalte deres kolleger og ledere det. Baggrunden for dette er en potentiel risiko for, at 

sygeplejerskerne ”genkendes” af deres kollegaer på baggrund af deres fortællinger. 

De ledende sygeplejersker fik efter aftale ingen oplysninger om, hvem der havde valgt 

at lade sig interviewe blandt afdelingens sygeplejersker.  

Forud for interviewene blev det aftalt med informanterne, at de ikke oplyste navne på 

de personer der indgik i deres fortællinger, både for at beskytte de personer der blev 
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fortalt om, men også for at informanterne ikke skulle kunne identificeres. I den 

udstrækning der i interviewene alligevel blev nævnt navne er navnene ikke 

transskriberet.  

Når man indtræder i et undersøgelsesfelt der omhandler en sårbar gruppe som 

pårørende, er det vigtigt at man på forhånd gør sig klart, at pårørende som informanter 

må have en ”nødudgang”. Med dette forstås, at det var særdeles vigtigt, at den 

pårørende var fuldt orienteret om, at vedkommende til enhver tid kunne fortryde at 

være informant, både under og efter interviewet, og de i så fald ville få udleveret 

båndet med interviewet. For at være forberedt på en sådan situation, blev der kun 

optaget ét interview på hvert bånd. Det blev ligeledes understreget kraftigt overfor de 

pårørende, at hvis de efterfølgende fortrød at være informanter, var det fuldt 

forståeligt og at de i så fald ikke måtte have en følelse af at have ”spoleret” projektet. 

Ud fra en forventning om at når pårørende fortæller om deres oplevelser og erfaringer, 

kan der blive berørt dybere personlige og psykologiske aspekter, som kunne betyde at 

interviewsituationen blev fundet for psykisk belastende. Det blev derfor, ud fra etiske 

overvejelser, fundet korrekt at aftale med de pårørende, at de i så fald sagde stop 

undervejs i interviewsituationen.  

Ved begge interviews af pårørende blev der ínterveneret én gang. Det var i begge 

situationer, hvor den pårørende begyndte at fælde tårer. Det blev i situationen fundet 

etisk korrekt, at tilbyde informanten at afslutte interviewet. Det ønskede ingen af dem. 

Ved at vælge Det narrative interview som interviewform vurderes det ud fra et etisk 

perspektiv, at informanterne dermed ikke risikerede at skulle svare på spørgsmål der 

”gik for tæt på”, idet informanterne i interviewsituationen selv har ”føringen” om 

hvad der fortælles. 

I samtlige interviewsituationer har der været tilstræbt at udvise informanterne 

forståelse og respekt.  
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3.0 Fortælling som nøgle til en dybere forståelse 

I denne teoretiske del af projektet, vil de teorier, der overvejende danner 

baggrundsforståelse og ramme for projektet, blive præsenteret. Teorierne omhandler 

flere aspekter, der er fundet relevante for projektet. Eksempelvis hermeneutik, 

Ricoeurs tænkning, sprog, fortællinger og sygepleje. 

 

3.1 Mening og fortolkning - centrale begreber inden for hermeneutikken. 

Meningsforståelse, som genstandsfelt for forskning, er et omdrejningspunkt inden for 

videnskabsteori (Jensen 1995). Med dette afsæt kan siges, at humanvidenskab er en 

videnskab, der søger erkendelse om meningsfulde fænomener.  

Det er ligeledes kendetegnende for humanvidenskaben, at den beskæftiger sig med 

mennesker og ser mennesket, som et subjekt der tænker og handler kommunikativt 

(Collin & Køppe 1995). På baggrund af at der inden for humanvidenskab søges 

erkendelse gennem tolkning af meningsfulde fænomener, angiver Kjørup 

humanvidenskabens erkendelsesinteresse som hermeneutisk (tolkende) (Kjørup 

1985). Således er fortolkning og mening centrale begreber inden for hermeneutikken. 

Efter reformationen (1539) begyndte man at dyrke hermeneutik som 

fortolkningskunst af teologiske og juridiske tekster (Pahuus 1995). Hermeneutik som 

videnskab, udviklede sig i løbet af oplysningstiden, en tid der var præget af 

sekularisering og hvor rationalismen vandt indpas. Der var en tendens til at forholde 

sig kritisk til alt og lade fornuften råde. Man blev mere og mere bevidst om historiens 

betydning for kulturen og tænkemåder, og det satte sig sine spor på hermeneutikken, 

som blev “udvidet”. Tidligere var det udelukkende tekster man ønskede at fortolke, 

men snart blev det også teksternes ophavsmænd og deres ”menen”, ”kunnen” og 

”villen”. 

Moderne hermeneutikere, som Heidegger, Lipps, Gadamer, udformede i det tyvende 

århundrede, en ny opfattelse af hermeneutikken (Lübcke 1985). De mente, at det 

erkendende menneske hidtil havde været betragtet som et passivt og iagttagende 

subjekt, hvor de derimod opfattede mennesket som et foretagsomt individ, der som 

levende væsen måtte forholde sig til omverdenen. I særlig grad har Gadamer præget 

hermeneutikken. Han mener, at når man ønsker at forstå et andet menneske og dets 

handlinger (som er et udtryk for, hvordan det menneske forstår sig selv), må det gøres 

ud fra, hvordan man forstår sig selv og sin egen verden. At forstå sig selv, sit liv og 

sin verden, beskriver Gadamer, som menneskets personlige forståelseshorisont 
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(forforståelse). Søges forståelse for et andet menneskets handlinger, forudsættes et 

”fællesskab” med det andet individs forståelseshorisont (Pahuus 1995).  

Inden for hermeneutik er den hermeneutiske cirkel et centralt begreb. Den er et udtryk 

for en løbende proces, der foregår ved læsning, forståelse og tolkning af en tekst. Den 

illustrerer at forståelse og fortolkning sker i en cirkelbevægelse, mellem det at forstå 

de enkelte dele og forstå helheden af en tekst. Der stilles spørgsmål til teksten, 

efterfølgende får man svar- men det skaber nye spørgsmål til teksten, og så videre. 

 

3.2 Ricoeurs tænkning - i et videnskabsteoretisk perspektiv 

Når Ricoeurs tænkning belyses i et videnskabsteoretisk perspektiv, viser det sig, at 

”Ricoeurs hermeneutik” beskrives nuanceret af forskellige teoretikere, hvilket er i 

overensstemmelse med, at Ricoeur forsøger at bygge bro mellem forskellige 

opfattelser af hermeneutikken (Jacobsen, Schnack et al.1999). Eksempelvis viser 

Hermansen & Rendtorp, at Ricoeurs tænkning er blevet betegnet som ”kritisk 

hermeneutik”, hvor ”det hermeneutiske projekt” er sammenkoblet med den 

fænomenologiske filosofi (Hermansen & Rendtorp 2002). Andetsteds beskrives 

Ricoeurs hermeneutik som ”teksthermeneutik”, “refleksionshermeneutik”, 

“kommunikationshermeneutik”, distanceringshermeneutik” (ibid.), og fænomeno-

logisk hermeneutik (Pedersen 1999). 

I dette projekt vil der ikke blive anvendt en ”bestemt betegnelse” for Ricoeurs 

hermeneutik. Det er på baggrund af en antagelse om, at nævnte begreber som 

refleksion, distance, tekst, kommunikation, ”kritisk” og ” fænomenologisk”, er 

implicitte begreber, når hermeneutik skal anskues ud fra Ricoeurs tænkning. 

Begreberne kan opfattes som enkeltdele, der danner en helhed, og helheden forstås på 

baggrund af enkeltdelene.  

Ricoeur adskiller sig væsentligt fra andre hermeneutikere på opfattelsen af 

distanceringens betydning for fortolkning af en tekst. Eksempelvis finder Gadamer, at 

forståelse for et andet menneskets handlinger forudsætter et fællesskab med den 

andens forståelseshorisont (horisont-sammensmeltning), hvis en fortolkning skal være 

adækvat (Pahuus 1995). Derimod mener Ricoeur at en distancering er en 

hermeneutisk funktion, idet distanceringen er nødvendig for forståelsen og tolkningen 

af en teksts budskab (Ricoeur 1986). Når der arbejdes med fortællinger, som i denne 

undersøgelse, vil der, når interviewet er konverteret til en tekst, være foretaget en 

distancering, idet teksten da er løsrevet fra forfatterens kontekst. Dermed er teksten 
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løsrevet fra de ostensive referencer, og det er ifølge Ricoeur nødvendigt, hvis en tekst 

gennem fortolkning skal åbne for en ny forståelse, da det ikke er tilstrækkeligt at søge 

hensigten bag en tekst. Det er langt vigtigere at åbne for den verden der er foran 

teksten (ibid.). 

 

3.3 Fortællingens dimensioner 

En væsentlig dimension i en fortælling er dens kommunikative funktion, idet 

fortællingen kan siges at være ” et talerør fra en skjult verden”, da fortællinger i et 

kommunikativt perspektiv formidler betydningsfulde begivenheder og 

handlingsforløb og kan betegnes som narrativ kommunikation (Ricoeur 1973). Ud fra 

den betragtning må fortællinger om oplevelser fra terminale forløb, således kunne 

formidle det betydningsfulde i sådanne situationer. Denne antagelse kan siges at blive 

bekræftet af, at Ricoeur påpeger, at det ikke kommunikation som handling, der er det 

centrale, men dét som den fortællende kommunikation åbner op for1. Det er 

talebegivenhedens mening, ikke begivenheden som begivenhed, der har betydning 

(Ricoeur 1973). Det overordnede kommunikation-hermeneutiske perspektiv, Ricoeur 

har i sin teori, implicerer et ønske om at forstå et andet menneskes livsverden og 

denne livsverden, kan der åbnes for ved at se på de kommunikative symboler.  

Eksempelvis ved at analysere og fortolke fortællinger. At opnå forståelse for 

menneskers livsverden, kan i denne undersøgelses sammenhæng, betyde erkendelse 

om de faktorer, der har betydning for støtte og omsorg til pårørende.  

Sprog er en forudsætning for kommunikation, men det er sprogets symbolfunktion, 

der skaber virkeligheden i diskursen og hvor budskaber udveksles og en fortælling 

kan dermed siges at være ”budbringer” om det betydningsfulde (Hermansen & 

Rentorff 2002). For ifølge Ricoeur, er sprogets funktion i en fortælling en form for 

”livsorientering”, hvor man kan sige, at fortællingen er en mimesis (efterligning) af et 

handlingsbillede, som i fortællingen iscenesættes for at fortælle os noget om livet 

(Nerheim 1996). Pårørendes og sygeplejerskers fortællinger er således et efterlignet 

handlingsbillede, som indeholder et budskab om det betydningsfulde. 

Ricoeurs tanker om fortællingen som en meningsskabende efterligning (mimesis), 

indbefatter en proces der foregår i tre faser; prefigurering, konfigurering og 

refigurering (Kemp 1999). Faserne beskrives også som mimesis I, II & III. Ifølge 

                                                 
1 Omtales ofte som “Ricoeurs kommunikationshermeneutik” 
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Ricoeurs teori kan mimesis opfattes som produktion af sammenhænge fyldt af 

mening, som menneskelige handlinger er af - og vurderes ud fra, og som afføder 

erkendelse om det betydningsfulde i menneskers livs- og handlingsverden (Pedersen 

1999). 

Fortællingens første fase – prefigurationen - indeholder den virkelighed, oplevelse, 

hændelse eller handling, som ”efterlignes” i fortællingen. En virkelighed som kan 

siges at være ”en model for”, eller ”årsag til”, fortællingen. De pårørende og 

sygeplejersker der blev interviewet i denne her undersøgelse har således oplevelser fra 

terminale forløb, som danner baggrunden for deres fortællinger. Kemp udtrykker 

fortællingens prefiguration som det handlingsliv fortællingen forudsætter (1999). 

Ifølge Pedersen rummer prefigurering en åbning til forståelse af sammenhængen 

mellem fortid, nutid og fremtid (Pedersen 1999). Sagt på anden måde, forudsætter 

fortællingen noget før-hændt (prefigurationen), som kan sammenlignes med ”en dør 

der åbnes”.  

I fortællingens anden fase – konfigurationen – konstrueres selve handlingen i 

fortællingen. Der er her vi præsenteres for fortællingen og hvor handlingen 

iscenesættes og tager form som den fortælling, der udtrykkes sprogligt (Kemp 1999). 

Fortællingen er indeholdt virkelighedens, oplevelsens, hændelsens eller handlingens 

betydningsfulde tema, som Pedersen beskriver som fortællingens idé, pointe eller 

plottet i fortællingen (Pedersen 1999). 

Med konfigurationen kan man sige, at vi har bevæget os ind i det rum, fortællingens 

handlingsrum, som prefigurationen åbnede døren til. Her skabes de pårørendes og 

sygeplejerskernes fortællinger om det oplevede og oplevelserne er ”indpakkede” i 

fortællingerne.  

Fortællingens tredje fase – refigurationen – er den fase der omhandler virkningen af 

den fortælling, i form af tekst, vi har tildrages os. Det er den viden og de handlinger, 

der følger efter at have erfaret fortællingen, der er refigurationen. (Kemp 1999). 

Pedersen viser, at det er selve læsningen af fortællingen som tekst, der skaber 

overgangen mellem konfiguration og refiguration, hvor modtagelsen af teksten åbner 

for en verden der er fortællingens horisont (Pedersen 1999). Fortællingen får dermed, 

ifølge Ricoeurs teori, en ny reference, som er det der ligger foran teksten (ibid.). Det 

er således erfaringer fra fortiden, der berettes om og formidles gennem fortællingen, 

og efterfølgende skaber erkendelse om det meningsfyldte, der har betydning for 

fremtiden. Det skulle dermed være muligt, med analyse og fortolkning af pårørendes 
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og sygeplejerskers fortællinger, at opnå erkendelse om betydningen af den pårørendes 

position i et terminalt forløb, så sygeplejen til pårørende kan optimeres. 

Fortællingens meningsskabende proces kan billedligt set sammenlignes med en 

vandring, gennem en dør der bliver åbnet ind til et meningsbærende rum, som 

efterfølgende forlades for at bringe erkendelsen om det meningsfyldte videre ud i en 

ny handlingsverden.  

 

Fortællingens meningsskabende proces, prefigureringen (mimesis I), konfigureringen 

(mimesis II) og refigureringen (mimesis III), og hvilke funktioner de tre faser har, er 

illustreret i nedenstående figur 7. 

 

 
       Prefiguration 
        (Mimesis I) 
 

 
       Konfiguration 
        (Mimesis II)    

 
         Refiguration 
          (Mimesis) 

 
For-forståelse, dét der er 
forud for fortællingen. 
 
 
(Fortællingens ”årsag”). 
 

 
Fortællingens handling 
konstrueres og udtrykkes 
sprogligt. 
 
(Indeholder plottet, det 
”betydningsfulde tema”). 

 
Fortællingens nye dimen-
sioner.  
 
 
(Efter bearbejdning af 
fortællingen). 

 
Figur 7: Fortællingens meningsskabende proces (egen model.)  
 

 

3.4 Fortællingens sag 

Ifølge Ricoeurs teori, bliver en fortælling som tekst noget andet end det, det 

oprindeligt var, i og med, at teksten er løsrevet fra forfatteren kontekst. Derved er der 

skabt en distance til fortællingen, som ifølge Ricoeurs teori er hensigtsmæssig, eller 

rettere sagt er en betingelse for den videre fortolkning (Hermansen & Rendtorff 2002, 

Nerheim 1996). I ”distancens rum” er det muligt med refleksion at skabe forståelse 

for sagen idet fortællingen afkronologiseres i distancens rum. Dermed synliggøres 

den fortællingsmæssige, narrative logik der gemmer sig bag fortællingen (Ricoeur 

1973). Derved frigøres fortællingens mening fra begivenheden, da det er 

talebegivenhedens mening, ikke begivenhed som begivenhed, der må søges 

erkendelse om (talens noema), hvilket er et væsentligt omdrejningspunkt i Ricoeurs 
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teori (Ricoeur 1979). Det er ikke hvad der siges, men sagen der siges noget om, der er 

af betydning (Ricoeur 1973). Hertil knytter Ricoeur diskursbegrebet i hvilket han 

forstår at: Nogen siger noget til nogen om noget (Pedersen 1999). I teksten er 

diskursens intention konstitueret hvorved diskursen sigte - sagen - er nedfældet 

(Ricoeur 1973). 

I denne undersøgelses fortællinger ligger således en diskurs. Sygeplejerskerne og de 

pårørende fremkommer med fortællinger om oplevelser fra terminale forløb, og siger 

dermed noget til nogen om noget. Man kan sige, at der i deres fortællinger er en 

diskurs, som indeholder hvad fortællingerne egentlig handler om. Eksempelvis 

hvilken betydning samspillet har, mellem sygeplejersker og pårørende, i et terminal 

forløb, hvilke faktorer der har betydning for sygeplejen til pårørende og hvordan 

sygeplejersker og pårørende opfatter pårørendes position i et terminalt forløb.  

Når diskursen distanceres fra forfatterens intention, hvilket er nødvendigt idet 

distancen skaber sagen, så åbnes og synliggøres diskursen for fortolkning ud fra andre 

horisonter end fortællingens oprindelige kontekst.  Først da kan den hermeneutiske 

opgave - fortolkningen – opfyldes (Ricoeur 1979). Ifølge Ricoeur, har en tekst ikke 

haft nogen virkning før fortolkningen af den er blevet inddraget i en refleksiv 

distance, som kan betegnes som ”et åbent spillerum (Ricoeur 1973).  

Fortællingens oprindelige kontekst forlades, så fortællingen frigøres for dens 

ostensive referencer, altså de referencer forfatteren har anvendt i fortællingen. For det 

handler ikke om hvad forfatteren vil sige, men hvad teksten handler om. Det er 

fortællingens sag, der søges forståelse for. Det kan opnås ved ikke-ostensive 

referencer, som er den viden og for-forståelse fortolkeren har og de teorier fortolkeren 

anvender og sætter i spil, for at forstå og erkende fortællingens sag. Med ikke-

ostensive referencer afdækkes således nye måder at erkende verden på (Nerheim 

1996).  

Sammenfattende kan det siges, at Ricoeur ser fortællinger som ”talerør fra en skjult 

verden”, hvor distance til fortællingerne åbner for analyse og refleksion, og med ikke-

ostensive referencer sat i spil i fortolkningen, udfoldes og erkendes fortællingens sag, 

hvorved der opnås erkendelse om meningsbærende og betydningsfulde dimensioner i 

menneskers livsverden.  
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3.5 Fortællinger og sygepleje 

Hvad fortællinger kan bibringe sygeplejepraksis har gennem årene været 

omdiskuteret. Diskussionen har overvejende handlet om, hvorvidt fortællinger skaber 

erkendelse om moralsk praksis i sygeplejen, om fortællinger synliggør sygeplejerskers 

”tavse viden” og om fortællinger kan afføde erkendelse om det betydningsfulde i 

menneskers livsverden eller om fortællinger bare er ”gode historier”. 

Forskellige teorier om fortællingers anvendelse i forhold til sygepleje vil i følgende 

afsnit anskues fra forskellige vinkler.  

Fortællinger fra sygeplejepraksis formidler kundskab og indsigt. Således viser 

Kirkevold, at fortællinger har en plads i sygeplejen, idet der med fortællinger opnås 

en narrativ forståelse af det betydningsfulde (Kirkevold 1993). Fortællinger formidler 

erfaringer, men skaber også refleksion over erfaringerne, og refleksionen giver 

indsigt, der har betydning for udformning af meningsfulde plejesituationer (ibid.). 

Ifølge Kirkevold, er udøvelse af pleje og omsorg menneskelige hændelser, som 

påvirker og forandrer de implicerede, hvis meningen og betydningen i hændelserne er 

synliggjort ved analyse af det endelige hændelsesforløb (ibid.). En narrativ forståelse 

er således en forudsætning for at opnå indsigt i, hvordan pleje og omsorg, sygdom og 

lidelse influerer på menneskers liv.  

Selvom menneskers erfaring er særegen for den enkelte, vil der ifølge Kirkevold altid 

være fælles elementer med andre menneskers erfaringer, på baggrund af det fælles 

samfund, den fælles historie og den kulturelle arv vi deles om (ibid.). Mennesker vil 

således altid indgå i en form for fællesskab, som skabes ved at dele og udveksle 

erfaringer. Kirkevold ser det som noget fundamentalt for menneskers sameksistens, at 

mennesker deler og udveksler erfaringer, idet formidling af egne erfaringer og 

forståelse af andres erfaringer, er en betingelse for handlinger i et fællesskab. 

Erfaringer er, ifølge Kirkevold, meningsbærende oplevelser. Erfaringer om disse 

meningsbærende oplevelser, formidles gennem fortælling, som således er ”bærer” af 

indirekte erfaringer, ved at fortællingen formidler erfaringen til nogen, som ikke selv 

har den, eller har oplevet den gennem handling (ibid.).  

Kirkevolds tilgang til fortællinger i sygeplejen er vidtrækkende, idet hun ser 

fortællingers anvendelighed i form af at kunne synliggøre sygeplejerskers ”tavse 

viden”, og også at fortællinger kan afføde erkendelse om det betydningsfulde i 

menneskers livsverden, og ligeledes, at fortællinger har betydning for erkendelse om 

moralsk praksis i sygeplejen. 
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Harder omtaler fortællinger/narrativer som ”praksisbeskrivelser” og angiver derved, 

tilsvarende Kirkevold, at der i fortællinger sker en afspejling af sygeplejepraksis 

(Harder 1993). Trods anvendelsen af ordet ”praksisbeskrivelser”, ser Harder ikke 

fortælling som en direkte beskrivelse af en praksissituation i form af et ”referat” af en 

hændelse, men som en genfortælling af konkret erfarede hændelser. Derved kan 

fortællinger synliggøre det grundlag, der er fundamentet for sygeplejepraksis, idet 

fortællinger rummer mening og begivenheder med betydningsindhold. 

Harder ser også, at der med narrativer er mulighed for, at sygeplejersker indbyrdes 

kan udveksle praksiskundskaber, hvilket kan sidestilles med synliggørelse af “tavs 

viden”(ibid.). Der ligger i dette, en opfattelse af fortællingen som middel til at 

indfange og eksplicere den viden, der er indlejret i hændelsen, der fortælles om. Med 

narrativer kan viden om faglært involvering synliggøres og bevares. Ifølge Harder 

indeholder fortællinger et stort potentiale for vidensudvikling i sygeplejen, idet der 

gives udtryk for, at fortællinger muligvis er den stærkest virkende formidling af viden 

i sygeplejepraksis. Når Harder giver udtryk for, at kvaliteten af sygeplejepraksis kan 

vurderes gennem narrativer, idet de kan siges at være ”et talerør” for praksis, 

tillægges fortællinger et etisk og moralsk perspektiv (ibid.). Ligeledes siger Harder, at 

fortællinger kan være vejledende for sygeplejerskers reaktioner og handlingstiltag i 

nye situationer. For det særlige ved narrativer er, at de indfanger det komplekse i 

konkret praksis, herunder etiske og kliniske vurderinger (ibid.). Harder beskriver 

narrativer, der handler om involvering i lidelse og død, som værende udtryk for 

(talerør for) sygeplejerskers konfrontation med egen usikkerhed og angst over for 

lidelse og død. Den form for narrativer rummer også betydningsfulde temaer som 

nærvær, intimitet, berøring, ritualer og lignende. Ifølge Harder, har den type narrativer 

betydning for sygeplejepraksis, idet de skaber forståelse for menneskers lidelse og 

død, og forståelsen giver mulighed for handling (ibid.). 

Anvendelse af fortællinger i sygeplejen bliver også mødt med skepsis. Eksempelvis 

har Hansen i sin artikel Forførende fortællinger forholdt sig kritisk til, hvorvidt 

fortællinger kan bibringe sygeplejepraksis andet end forførende, rørende og 

bevægende historier, som sygeplejersker kan identificere sig med (Hansen 1993).  

I sin kritik om anvendelse af fortællinger slår Hansen ned på det faktum, at en fortalt 

hændelse aldrig vil være fuldstændig lig med den konkrete hændelse, hvilket svarer til 

Harders opfattelse af narrativ som en ”genfortælling” (Harder (1993). I og med at 

fortællinger ikke er en nøjagtig gengivelse af en virkelig hændelse, tilføjes 
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fortællinger, ifølge Hansen, et forførende element (Hansen 1993). Noget tyder det på, 

at det selv samme element af “genfortælling” der er i narrativer, afstedkommer 

divergerende opfattelser af narrativers validitet i forhold til vidensudvikling.  

Fra et licentiat-projekt der bygger på feltstudier2, har Hansen erfaret, at der kan 

forekomme divergens mellem det sygeplejersker fortæller de gør, og det de rent 

faktisk gør, hvilket hun finder er et argument for, at fortællinger ikke har 

vidensudviklende værdi (Hansen 1993). Hansen fandt, at det ikke handlede om at 

sygeplejerskerne ikke ville fortælle sandheden, men at det ud fra et 

erkendelsesteoretisk perspektiv handlede om forholdet mellem ”at deltage (nærhed)” 

og ”at observere (afstand)”, hvor begge faktorer er til stede, når sygeplejersker 

fortæller om oplevet praksis (ibid.).  

Med fortællinger kommunikeres og henvises til en virkelighed, der er uden for 

historierne. Således sammenligner Hansen fortællinger med en form for meta-

kommunikation, det vil sige, ”kommunikation om kommunikation”, hvormed 

fortællingen rent kommunikativt må opfattes at have en henvisende karakter. Hansen 

ser fortællinger som en sprogliggørelse af praksis, men den praksis de henviser til, er 

ikke nødvendigvis en virkelig praksis (ibid.). Ifølge Hansen henviser fortællingerne 

først og fremmest til det unikke og enestående i sociale relationer mellem patient og 

sygeplejerske, og hvad sygeplejerskerne finder af betydning i den henseende (Hansen 

1994), hvilket Hansen andetsteds giver udtryk for, at hun ser som fortællingernes 

værdi (Hansen 1995). Hun mener at fortællingerne fungerer som bro mellem idealet 

om den totale sygepleje og den i praksis udførte sygepleje. Hansen finder at 

fortællinger har karakter af at være en form for ”kommenterende virksomhed” i 

forbindelse med sygeplejeadfærd, hvor ideal og virkelighed knyttes sammen (Hansen 

1995).   

Såvel Martinsen som Scheel ser, at fortællinger har værdi i form af vidensudvikling 

og i forhold til erkendelse af moralsk praksis i sygeplejen (Martinsen 1993, Scheel 

1994). Ifølge Martinsen kan kundskaber i praksis, i form af ”tavs viden”, afdækkes og 

synliggøres gennem fortællinger, idet der i fortalte sygeplejesituationer, er indeholdt 

erfaringer, normer, teorier og strukturer (Martinsen1993). Martinsen ser fortællinger 

som af betydning for sygeplejen, idet fortællinger berører os og giver os indsigt i 

omsorgens handlingsliv og i moralsk praksis (ibid.). Fortællinger kan med 
                                                 
2 Helle Ploug Hansen blev i 1993 færdig med sit projekt med titlen: I grænsefladen mellem liv og død. 
Projektet blev udgivet på Munksgaard Forlag i 1995.   
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situationsbeskrivelser fra sygeplejepraksis, sammenlignes med eksempellæring, men 

for at forstå fortællingerne, må der ifølge Martinsen reflekteres over dem, idet 

refleksionen er en forpligtende begrundelse for sygepleje i handling og ord (ibid.).  

Scheel ser fortællinger, som en erfaringsbaseret metode til at forstå og erkende verden 

på (Scheel 1994). I dette ligger en opfattelse af, at der i fortællinger er integreret 

kendsgerninger og værdier, der er ”afhængige” af at blive fortalt. Uden fortælling, vil 

de ifølge Scheel gå til grunde. Scheel skelner imellem oplevelser og erfaring i 

forbindelse med fortællinger. Oplevelser er det hændte, hvor erfaring først opnås efter 

refleksion af oplevelserne, hvorimod fortællinger, ifølge Scheel, har den funktion, at 

de skaber mening, forståelse og sammenhæng i oplevelser. I fortællingen udtrykkes 

det betydningsfulde i en ny sammenhæng, og er således adskilt fra den oprindelige 

oplevelses kontekst, hvilket Scheel finder har den konsekvens, at det betydningsfulde 

får egen identitet og danner erfaring for sygeplejepraksis (ibid.). Martinsens og 

Scheels teorier sat i relation til dette projekt afstedkommer en opfattelse af, at de 

fortællinger, om pårørendes og sygeplejerskers oplevelser fra terminale forløb, der 

indgår i denne undersøgelse kan skabe erkendelse om det betydningsfulde i 

sygeplejepraksis.  

Bjerrum & Ramhøj har en anden videnskabelig tilgang til fortællinger i sygeplejen, 

idet de ser anvendelsen af fortællinger som en potentiel forskningsmetode til 

sundhedsforskning (Bjerrum & Ramhøj 1995). De finder fire overordnede formål med 

fortællinger; bekræfte, regulere samt give mulighed for at sige fra og forandre.  Ifølge 

Bjerrum & Ramhøj skaber fortællinger ”scenarier” (fortællinger om begivenheder), 

som giver os overblik over handlinger og beslutninger i sygeplejepraksis. Integreret i 

fortællinger er en produktion af meningsfulde erfaringer, ved det at handlinger og 

begivenheder er sammenkædede i mønstre, der kan øge forståelsen. En fortælling 

bliver, ifølge Bjerrum & Ramhøj, meningsfuld og perspektivrig, hvis der gennem 

analyse og fortolkning, tilstræbes at indkredse det generelle i det universelle (ibid.). 

Derved finder de, at fortællinger bliver forskningsmæssigt gangbare, hvorved der 

skabes mulighed for teorigenerering på baggrund af fortællingen (ibid.). 

Ifølge Kolbæk kan fortællinger være ”ideologisk utopi”, på grund af den konstruerede 

struktur der er i fortællinger (Kolbæk 1999). Men det handler tilsyneladende kun om 

de såkaldte ”gode historier”, der på idylliserende vis fremhæver sygeplejerskerne som 

helte i fortællingerne.  
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Kolbæks sammenligning af fortællinger med ”ideologisk utopi” rejser spørgsmålet, 

om en fortællings gyldighed er afhængig af, om den handler om ”god sygepleje” eller 

om ”dårlig sygepleje”? Set i relation til denne undersøgelse vil opkomsten at begge 

typer fortællinger, vurderes at kunne anvendes til udforskning af sygeplejepraksis og 

begge typer fortællinger vurderes at kunne være katalysatorer for refleksion.  

Når Pedersen mener, at fortællinger som sprogform kan anvendes til udforskning af 

sygeplejepraksis, er det ud fra en synsvinkel om, at en fortælling kan være en vigtig 

kilde til at opnå en øget erkendelse ”af” sygeplejepraksis og ”for” sygeplejepraksis 

(Pedersen 1993). Pedersen giver udtryk for, at hun betragter fortællinger som et 

bidrag til fagets udvikling, og i særlig grad, til at komme nærmere sygeplejens ”tavse 

viden”, eksempelvis omkring omsorg, som kan være vanskelig at eksplicere. Med 

fortællinger kan der, ifølge Pedersen, åbnes for betydningshorisonter og en 

helhedsforståelse, som på baggrund af refleksion kan give indsigt og dermed få 

betydning for handling i sygeplejepraksis (ibid.). Pedersen ser således flere 

anvendelsesmuligheder i at anvende teksttolkning af fortællinger som en metode til at 

erfare og erkende en ny virkelighed. Blandt andet i form af formidling af 

sygeplejepraksis og sygeplejens mangfoldighed og i uddannelsessammenhænge og i 

forbindelse med sygeplejeforskning (Pedersen 1993).  

Ud fra dette må det antages, at det ved analyse og fortolkning af denne undersøgelses 

fortællinger, er muligt at opnå erkendelse om hvilke faktorer, i samspillet mellem 

sygeplejerske og pårørende, der har betydning for den pårørendes position i et 

terminalt forløb. Ligeledes hvilken betydning den pårørendes position i det terminale 

forløb har for den sygepleje der ydes den pårørende og en sådan erkendelse kan få 

betydning for handlinger i sygeplejepraksis. 

 

 

4.0 Analyse af fortællingerne 

 

4.1 Naiv læsning 

Det første niveau i analysen er den første naive læsning, hvor der, ifølge Ricoeur, sker 

en naiv fatten af tekstens mening (1979). Af det første niveau fremkommer gisninger 

om tekstens mening, som kan siges at være en tilnærmelse til de betydningsenheder 

teksten rummer. Gisningerne om betydningsenhederne søges bekræftet ved den anden 
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naive læsning, som åbner for helhedsforståelsen for tekstens meningsbærende 

strukturer. 

Denne del af analyseprocessen er en overfladefortolkning, som er nødvendig for en 

åbning af tekstens egentlige anliggende. Dette afdækkes yderligere i den videre 

analyseproces ved hjælp af strukturanalyse, hvilket, ifølge Ricoeur, er 

strukturanalysens funktion (Ricoeur 1973). Formålet med analyseprocessens første 

niveau, den naive læsning, er at klarlægge hvad der siges, hvilket udgør tekstens 

betydningsenheder, se figur 8. 

 

 

 

                     Naiv læsning af teksten: 

        

          Hvad der siges (betydningsenheder)   

 
 
Figur 8: Ved den naive læsning klarlægges ”Hvad der siges” (tekstens 
betydningsenheder) (egen model).  
 

 

Som det fremgår af figur 8, skabes der med den naive læsning, en formodning om de 

betydningsenheder, der er ”budbringere” for, hvad teksterne handler om. 

 

Ved den naive læsning af fortællingerne, blev de dele af teksterne der virkede centrale 

og meningsbærende udtaget til videre analyse. Segmenteringen resulterede i en 

omstrukturering af teksterne og forkortelse af fortællingerne (bilag IX-XIII).  

Når der i fortællingerne er frasegmenteret tekstdele er det angivet med følgende 

symbol: (---). Pauser og ophold i fortællingerne angives med følgende symbol: ... 

Forfatternes ord og formuleringer er fastholdt.  

 

Resultatet af den naive læsning afstedkom en række fund af betydningsenheder, der 

efter gentagne læsninger fremstod som betydningsfulde og meningsbærende på tværs 

af fortællingerne. Eksempelvis var der noget der talte for, ved den naive læsning af 

fortællingerne, at følgende citat kan opfattes som en betydningsenhed: 
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”Han sagde ikke med et ord at han var bange for at være der, men det var så 
tydeligt...” (Fortælling 1: sygeplejerske) 
 
Af citatet fremgår det, at lydhørhed over for pårørendes nonverbale udtryk, opleves 

som betydningsfuldt for sygeplejerskens handlinger. 

Endvidere træder det ved den naive læsning frem at ”nærvær” opleves som noget 

enkelt og betydningsfuldt i kontakten med den pårørende, hvorfor følgende citat blev 

opfattet som en betydningsenhed: 

 
 ”Det var egentlig ikke så meget der skulle til... Det var bare det der 
nærvær...”(Fortælling 2: sygeplejerske) 
 

Desuden afstedkom den naive læsning en fornemmelse af, at kommunikation kan 

være betydningsfuldt for samspillet mellem sygeplejerske og pårørende, hvorfor 

følgende blev opfattet som en betydningsenhed: 

 
”Hold så kæft, når jeg har bedt dig om det fire gang. Nu holder du kæft...” 
(Fortælling 3: sygeplejerske) 
 

Ligeledes blev følgende citat opfattes som en betydningsenhed:  

 

” Jeg vil meget gerne være deltagende så langt jeg overhovedet kunne og det var 
dejligt når jeg fik lov til det. Det betød så meget for mig”. (Fortælling 4: pårørende) 
 

Af citatet fremgår det, at det kan være betydningsfuldt for pårørende at blive 

inddraget i den terminale pleje.  

Ved den naive læsning opstod ligeledes en gisning om, at følgende citat kan opfattes 

som en betydningsenhed: 

 
”Når man er med, så bliver man betragtet som en del af patienten” (Fortælling 5: 
pårørende) 
 

Af betydningsenheden fremgår det, at når professionelle møder den pårørende som 

”en del af patienten”, kan det betyde, at den pårørende føler sig set og imødekommet 

og inddraget som deltager. 

Ovennævnte betydningsenheder vil med øvrige fund af betydningsenheder i 

fortællingerne, danne grundlag for den videre analyseproces, strukturanalysen.  
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4.2 Strukturanalyse 

Strukturanalysen udgør det andet niveau i analyseprocessen. Naiv læsning og 

strukturanalyse er tekstbearbejdning på et overfladetolknings niveau, men 

strukturanalysen kan ses som en aktion, der fører analysen mod et 

dybdetolkningsniveau i tekstbearbejdningen. Det er den vej analysen må gå, for ifølge 

Ricoeur, er det ikke dét, der ligger bag teksten, der søges forståelse for, men dét 

teksten åbner for (Ricoeur 1973). I strukturanalysen opløses fortællingerne til 

meningsbærende tekstdele, indeholdende betydningsenheder, som analyseres og 

struktureres i temaer. Strukturanalysen formidler således hvad der tales om (temaer) 

på baggrund af hvad der siges (betydningsenheder), som illustreret i følgende figur 9.    

 

 

 

     Naiv læsning:                           ⇒                    Strukturanalyse: 

        

     Hvad der siges                         ⇒                    Hvad der tales om 
 (betydningsenheder)                                                                (temaer)  
 

 
Figur 9: Bevægelsen i analyseprocessens første to niveauer (egen model).   
 

 

De fundne betydningsenheder, inddeles i strukturanalysen i overordnede 

temaområder, hovedtemaer, ud fra en sammenhæng mellem betydningsenheders 

temaer, fremkommet ved læsning på tværs af fortællingerne. 

Som redskab for strukturanalysen vil anvendes et skema (egen model), indeholdende 

tre kolonner. Kolonnerne vil have overskrifterne Betydningsenheder, Temaer og 

Hovedtemaer, se figur 10. 

 

 

   

 

      Hovedtemaer              Temaer 
     (Hvad der tales om) 

    Betydningsenheder 
      (hvad der siges)          

 
Figur 10: Som redskab for strukturanalysen anvendes et skema med tre kolonner med 
ovennævnte overskrifter. 
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For at eksemplificere hvordan der i projektet er arbejdet med strukturanalyse, vil en 

række udvalgte betydningsenheder fremvises i de fire følgende skemaer (figur 11-13), 

hvor hvert skema dækker et hovedtema. Hovedtemaerne er ikke hierarkisk fremstillet. 

 

 

 

Figur 11: Inddragelse af den pårørende 
 

 
 
 
” (---) Han havde faktisk 
været ved at gå og blev så 
overtalt til at blive der og 
havde fået en seng ind”. 
(fortælling 1: sygeplejerske)  
 
 
”(---) han sagde ikke med 
et ord, at han var bange for 
at være der, men det var så 
tydeligt (---) Så tog jeg 
simpelthen en stol, satte 
mig ned og holdt den der  
dame i hånden og sagde til 
ham: ” Ved du hvad, jeg 
bliver hernede på stuen”. 
(fortælling 1: sygeplejerske) 
 
 
”(---) han ville godt sidde 
ved hende og vi tager jo os 
den frihed at vi serverer jo 
bare mad, ikke? Vi havde 
lidt julevin og portvin, som 
han fik, for det trængte han 
til ... alle de der små ting, 
der gør at man kan være til 
... at der er nogen der har 
lidt omsorg for én og det 
var egentlig ikke så meget 
der skulle til ...det var bare 
det der nærvær...”                 
(fortælling 2: sygeplejerske) 
 
 
”(---) det er et stort 

 
 
 
Pårørendes tilstedeværelse
 
 
 
 
 
 
 
Pårørendes tilstedeværelse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pårørendes tilstedeværelse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Inddragelse af 
      pårørende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Hovedtemaer              Temaer 
     (Hvad der tales om) 

    Betydningsenheder 
      (hvad der siges)          
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problem nede på den 
stue… fordi at konen vil 
være der hele tiden. Hun er 
der døgnet rundt ... hun vil 
også være med når vi 
plejer og passer ham (---)”  
(fortælling 3: sygeplejerske) 

 
”(---) Det var frustrerende 
for mig at blive sat udenfor 
og jeg kunne godt tænke 
mig at man spurgte: ”Har 
du selv lyst til at være med 
i det her forløb, har du selv 
lyst til at gøre nogen ting”. 
(---) Jeg er der jo også, 
som et appendiks til min 
mand... vi var sammen-
tømrede i den grad – det er 
svært at blive skilt fra på 
den på måde ... ” 
(fortælling 4:pårørende) 
 
”(---) … Det er vigtigt at 
foretage sig noget, synes  
jeg, for mig var det 
vigtigt... så fik jeg det 
sådan, at det var godt, at 
her kunne jeg hjælpe… 
ellers var man sådan 
fuldstændig på ”Herrens 
mark” og bare er sådan en 
person der kommer og 
går... (---) jeg vil meget 
gerne være deltagende så 
langt jeg overhovedet kun-
ne og det var dejligt når 
jeg fik lov til det”. 
(fortælling 4: pårørende) 
 
 
”(---) det betød meget for 
mig, for det var den måde 
jeg kunne være sammen 
med min mand på, det var 
den måde jeg kunne 
hjælpe ham på. Ellers 
skulle jeg bare sidde på 
sengekanten og græde 
sammen med ham …(---) 
Jeg tror på en måde det 

At være med som 
pårørende 
 
 
 
 
 
 
 
 
At være med som 
pårørende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At udfylde en rolle som 
pårørende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At udfylde en rolle som 
pårørende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortsat: 
 
      Inddragelse af 
      pårørende  
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ville være rart for de fleste 
for så har man dog en 
”mission” end bare sidde 
der ved siden af og holde i 
hånden...”  
(fortælling 4: pårørende) 
 
 
”(---) de har ikke stillet 
krav til mig… de har altid 
været flinke og rare ved 
mig…”  
(fortælling 5: pårørende) 
 
 
”(---) hun fik en del 
smerte-stillende og det var 
på mandens, sådan set, 
foranledning, han havde 
det sådan at han, altså, hvis 
det ændrede sig en smule: 
”Hun må have ondt nu, nu 
må hun have ondt”.  
(fortælling 1: sygeplejerske) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
At udfylde en rolle som 
pårørende 
 
 
 
 
 
 
At imødekomme den 
pårørendes oplevelser  
 
 
 
 
 
 

 
Fortsat: 
 
      Inddragelse af 
      pårørende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 12: At tage vare på den pårørende 
 
 
 
 
 
”(---) hun sløjede så meget 
af ...så kunne man godt 
mærke ... at han slet ikke 
kunne slappe af ... han 
vågede simpelthen over 
hende ... og han var jo 
også en gammel mand, 
ikke? Han begyndte at se 
bleg ud (---) vi havde lidt 
julevin og portvin som han 
fik, for det trængte han 
til...” 
(fortælling 2: sygeplejerske) 
 
 

 
 
 
 
 
At vise den pårørende 
opmærksomhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

At tage vare på den 
pårørende              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Hovedtemaer              Temaer 
     (Hvad der tales om) 

    Betydningsenheder 
      (hvad der siges)          
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”(---) hvis vi er der 
omkring frokosttid så 
bliver der uddelt de der 
sandwich og jeg får da 
også en, selvom.. det har 
jeg da hverken krav eller 
noget som helst på; de 
tænker da på den 
pårørende også… de 
spørger pænt om man har 
lyst til en også og spørger 
pænt om man har lyst til 
noget at drikke også, 
selvom jeg udmærket selv 
kan gå ud på gangen og 
hente mig noget… men, de 
er opmærksomme på at 
man er der og det sætter 
jeg stor pris på…” 
(fortælling 5: pårørende) 
 
 
”(---) der bliver hele tiden 
”set til én” på stuen… det 
gør at man føler sig tryg… 
også at sygeplejerskerne er 
rare og omgængelige og 
prøver på at tage sig den 
tid der nu skal til (---) så er 
jeg tryg ved … så er be- 
 
 
handlingen nok som den 
skal være… det har jeg 
tillid til…” 
(fortælling 5:pårørende) 
 
 
”(---) det har betydet noget 
for mig om syge-
plejerskerne møder med 
venlighed og med et smil 
på læben, selv i en så 
vanskelig situation, som 
man er i… og at de er 
hjælpsomme med at sige 
”sidder du nu godt” 
o.s.v.…” 
(fortælling 5: pårørende) 
 
 
 

 
At vise den pårørende 
opmærksomhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At vise den pårørende 
opmærksomhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At vise den pårørende 
opmærksomhed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortsat: 
 
At tage vare på den 
pårørende              
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” (---) men jeg får også at 
vide at hun har ligget og 
sovet på gulvet oven på 
hans dyne (---) det kan 
godt være vi ikke mener at 
der er et behov og det kan 
godt være vi ikke mener, 
at han ikke er lige ved at 
dø, men hvis hun skal 
være hos ham om natten, 
så skal der stå en seng til 
hende”.  
(fortælling 3: sygeplejerske) 
 
 
”(---) Det var ikke så tit at 
personalet kom hen til mig 
og spurgte til hvordan jeg 
havde det... men det 
betyder meget, fordi, for et 
eller andet sted er du lige 
så syg som den syge, 
selvfølgelig på en anden 
måde og du har så meget 
brug for omsorg, så meget 
brug for omsorg... (---) på 
en måde var man jo selv 
syg, om end ikke fysisk så 
psykisk... det gør ondt helt 
ind i sjælen og stå 
magtesløs med uhel-
bredelig sygdom hos ens 
nærmeste pårørende...”  
(fortælling 4:pårørende) 
 
 
”(---) Og udover at være 
omsorgsfulde for den syge, 
må de også godt være 
omsorgsfulde overfor den 
pårørende... vise lidt del-
tagelse overfor mig, de kan 
vise det ved at ... ” Nå, 
hej..”  
(fortælling 4: pårørende) 
 
 
”(---) han var sådan en 
type der... altså, hun 
rallede og var blevet så 
dårlig og det kunne han 

 
Sansning af pårørendes 
følelser og behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sansning af pårørendes 
følelser og behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sansning af pårørendes 
følelser og behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sansning af pårørendes 
følelser og behov. 
 

 
Fortsat: 
 
At tage vare på den 
pårørende              
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ikke lide, men altså, det 
kan man jo godt forstå (---) 
det var tydeligt for mig at 
han ikke kunne lide at 
være dernede på den stue, 
han havde så mange 
ærinder (---)” 
(fortælling 1: sygeplejerske) 
 

 
Fortsat: 
 
At tage vare på den 
pårørende              
 
 

 
 
 
 
 
Figur 13: Relationen mellem sygeplejerske og pårørende 

 

 
 
”(---) der var en god 
stemning ... de var utrolig 
flinke ... (---) der er også 
tid til ”tant og fjas”, 
indimellem ...” 
(fortælling 5:pårørende) 
 
 
 ”(---) det er sådan meget 
sjovt, fordi – det er sådan 
blevet et fast ritual 
sygeplejersken (nævnt ved  
navn) og jeg vi hygger os 
med og ajourføre 
bogholderiet, altså at få 
noteret de sidste 
blodprøver i ”patientens 
bog”… jo, jo, det hygger 
sygeplejersken (samme 
sygeplejerske, nævnt ved 
navn) og jeg os med…” 
(fortælling 5:pårørende) 
 
 
”(---) og i det hele taget 
det ”spil” der kan være  
med sygeplejersken, om 
det skal være ”på den ene 
eller anden måde”… i det 
hele taget en god 
atmosfære…” 
(fortælling 5:pårørende) 

 
 
Mødet mellem syge-
plejerske og pårørende 
 
 
 
 
 

Mødet mellem syge-
plejerske og pårørende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet mellem syge-
plejerske og pårørende 
 
 
 
 
 
 

 
Relationen mellem syge-
plejerske og pårørende 
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     (Hvad der tales om) 

    Betydningsenheder 
      (hvad der siges)          
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”(---) faglig distance og alt 
muligt andet, det er noget 
helt andet – her taler vi om 
mennesker ... at de tager 
”kasketten” af ...” 
(fortælling 4:pårørende) 
 
 
 ”(---) men jeg forventer 
også de har respekt for mig 
og mine ønsker ... for det 
er min ægtefælle der er syg 
og det rammer også mig 
meget hårdt ...” 
(fortælling 4:pårørende) 
 
 
”(---) at det for mig at se, 
middelbart, er en lidt svær 
opgave, hvor det er svært 
at komme til patienten, 
fordi der står en kone som 
en mur foran ham (---)” 
(fortælling 3: sygeplejerske) 
 
 
 
”(---) når man er med så 
bliver man betragtet som 
en del af patienten”. 
(fortælling 5: pårørende) 
 
 
”(---) for mit vedkom-
mende ville det have været 
af utrolig stor betydning at 
jeg havde fået noget pleje, 
for det havde jeg i hvert 
fald i allerhøjeste grad 
brug for .... Det kunne 
være samtaler... (---) alle 
de der ting man så bagefter 
skal til at bearbejde .... det 
er lidt bedre at få dem 
bearbejdet undervejs og få 
”ryddet op” undervejs”. 
(fortælling 4:pårørende) 
 
 
”(---) hvis sygeplejer-
skerne er venlige og i 

 
 
 
Mødet mellem syge-
plejerske og pårørende 
 
 
 
 
 
 
Mødet mellem syge-
plejerske og pårørende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet mellem syge-
plejerske og pårørende 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mødet mellem syge-
plejerske og pårørende 
 
 
 
 
 
Kommunikation mellem 
sygeplejerske og pårø-
rende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation mellem 

 
Fortsat: 
 
Relationen mellem syge-
plejerske og pårørende 
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møde-kommende og tager 
sig tid til at veksle et par 
ord, så giver det også mig 
tillid til at det er 
professionelle mennesker, 
der ved hvad de har med at 
gøre (---)” 
(fortælling 5:pårørende) 
 
 
”(---) hvis vi har 
spørgsmål så synes jeg de 
er gode til at forklare… 
også når der støder noget 
nyt til…” 
(fortælling 5:pårørende) 
 
 
”(---) Og det var vigtigt at 
personalet var meget ærligt  
overfor mig (---) jeg godt 
lide ærligheden omkring 
hvordan min mand havde 
det.. det bad jeg jo også 
selv om (---)så skal man 
ikke bare have at vide:” 
Ah, det er bare... det går 
over i morgen, det er 
meget bedre i morgen...”. 
Det skal man ikke have at 
vide. Fordi, så stoler du 
ikke rigtig på dem (---)” 
(fortælling 4:pårørende) 
 
 
”(---) informationen bety-
der meget for mig, og 
sygeplejersken (nævnt ved 
navn) prøver altid at give 
mig et svar man kan forstå 
(---) Åben og ærlig snak – 
det er for mig meget 
vigtigt i omgangen med 
personalet”. 
(fortælling 5:pårørende 
 
 
”(---) min stemmeføring 
bliver højere og højere og 
hendes stemme er kom-
manderende: ”Giv ham det 
glas. Jeg har været gift 

sygeplejerske og pårø-
rende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation mellem 
sygeplejerske og pårø-
rende  
 
 
 
 
 
 
Kommunikation mellem 
sygeplejerske og pårø-
rende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation mellem 
sygeplejerske og pårø-
rende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation mellem 
sygeplejerske og pårø-
rende  
 
 

 
Fortsat: 
 
Relationen mellem syge-
plejerske og pårørende 
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med ham i 25 år og jeg 
kender alt til hvad han kan 
og ikke kan. (---) Og jeg 
prøver så fjerde eller femte 
gang at forklare at det nok 
skal gå (---)” 
( Fortælling 3: sygeplejerske) 
 
 
”Det var mig faktisk 
fuldstændig umulig og 
trænge igennem, jeg 
møder, kan man sige, i 
bogstaveligste forstand en 
mur af verbalt ordflod fra 
konen, sådan vil jeg kalde 
det… jeg kan slet ikke 
finde ud af hoved eller 
hale på alt det der bliver 
sagt … konen sætter i med 
hvad hun mener hun har at 
skulle sige til hele 
situationen og hvad der 
skal ske som det 
allerførste...(---) så ender 
jeg ud med at sige til 
hende:” Hold så kæft, når 
jeg nu har bedt dig om det 
fire gange. Nu holder du 
kæft”. (---)Det handler nok 
dybest set om kommu-
nikation. (---) Jeg har siden 
hen tænkt meget på den 
situation, for på en eller 
anden led, ville jeg selv 
føle det som et overgreb 
hvis nogen bad mig om at 
holde kæft”. 
( Fortælling 3: sygeplejerske) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation mellem 
sygeplejerske og pårø-
rende  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fortsat: 
 
Relationen mellem syge-
plejerske og pårørende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.3 Sammenfatning 

Udvalgte betydningsenheder fra fortællingerne har dannet baggrund for en 

tematisering og en opdeling af temaerne i tre hovedområder (hovedtemaer). Dermed 

er der i strukturanalysen sket en bevægelse i analyseprocessen fra dét der siges til dét 
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der tales om. Resultatet af strukturanalysen, er således de ved analysen 

fremkommende temaer og hovedtemaer, som viste sig at være følgende (figur 14-16): 

 

 

Inddragelse af den pårørende 
 

• Pårørendes tilstedeværelse 
• At være med som pårørende 
• At udfylde en rolle som pårørende 
• At imødekomme den pårørendes oplevelser  

 

 

 

 

 

 
Figur 14: Temaer, der er omfattet af hovedtemaet: Inddragelse af den pårørende.  

 

 

 
At tage vare på den pårørende  

 
• At vise den pårørende opmærksomhed  
• Sansning af pårørendes følelser og behov. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Temaer, der er omfattet af hovedtemaet: At tage vare på den pårørende.  
 

 

 

 
Relationen mellem sygeplejerske og pårørende  
 
• Mødet mellem sygeplejerske og pårørende 
• Kommunikationen mellem sygeplejerske og pårørende 
  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 16: Temaer, der er omfattet af hovedtemaet: Relationen mellem sygeplejerske 
og pårørende.  
 

 

Ovennævnte analysefund af temaer og hovedtemaer, vil danne grundlag for den 

videre analyseproces, kritisk fortolkning og diskussion.  
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5.0 Kritisk fortolkning og diskussion 

Kritisk fortolkning udgør det tredje og sidste niveau i analyseprocessen. Hvor den 

naive læsning og strukturanalysen afdækker fortællingernes betydningsenheder og 

temaer, vil kritisk fortolkning og diskussion åbne for fortællingernes sag, hvilket, 

ifølge Ricoeur, er hensigten med analysen (Ricoeur 1973). Det er det ikke hvad der 

siges, men sagen der siges noget om, der har betydning og kan åbne for en erkendelse 

om meningsbærende og betydningsfulde dimensioner i menneskers livsverden (ibid.). 

Analyseprocessens tre niveauer er illustreret i figur 17.  

 

 

 

 Naiv læsning:       ⇒    Strukturanalyse:      ⇒  Kritisk fortolkning: 

        

Hvad der siges      ⇒   Hvad der tales om     ⇒  Fortællingens sag 
(betydningsenheder)                          (temaer)                            (erkendelse om menings- 
                                                                                                     bærende og betydnings- 
                                                                                                     fulde dimensioner) 
                                                                                                                              

 
Figur 17: Bevægelsen i analyseprocessens tre niveauer (egen model).  

  
 

Med den kritiske fortolkning har analysen således bevæget sig fra en 

overfladefortolkning til en dybdefortolkning. En dybdefortolkning i projektet søges 

opnået ved en kritisk fortolkning og diskussion, med inddragelse af relevant teori, af 

de i undersøgelsen fundne temaer og hovedtemaer. Hovedtemaerne og temaerne vil i 

det følgende behandles i særskilte afsnit, hvor hovedtemaerne vil danne overskrifter 

for afsnittene. 

 

 

5.1 Inddragelse af den pårørende 

Ovenstående hovedtema er fremkommet på baggrund af følgende temaer: Pårørendes 

tilstedeværelse, At være med som pårørende, At udfylde en rolle som pårørende og At 

imødekomme den pårørendes oplevelser. Undersøgelsen viste sig at omhandle 

faktorer om Inddragelse af pårørende i klinikken, både ud fra et professionelt 

perspektiv og ud fra et pårørendeperspektiv. 
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5.1.1 Pårørendes tilstedeværelse 

Når døden er meget nærtstående for et kræftsygt menneske, er det oftest ønsket fra 

både de professionelles og fra de pårørendes side, at pårørende er til stede ved den 

døende. Intet menneske skal møde døden alene, hvis det kan undgås, og for den 

døende er det tryggest at have familien omkring sig. For pårørende er det 

betydningsfuldt at være til stede ved den næres døds; at være der i et uigenkaldeligt 

øjeblik og tage afsked med et menneske man elsker. I Faglige retningslinjer for den 

palliative indsats påpeger Sundhedsstyrelsen, at hvordan de pårørende oplever dødens 

indtræden hos det syge familiemedlem, vil være afgørende for den fremtidige 

forståelse for adskillelsens fra den de har mistet (Sundhedsstyrelsen 1999). 

Når sygeplejersken har en fornemmelse af at døden er nærtstående hos en alvorligt 

syg kræftpatient, finder plejepersonalet det betydningsfuldt med den pårørendes 

tilstedeværelse.  Det fremgår af følgende betydningsenhed: 

 
” (---) Han havde faktisk været ved at gå og blev så overtalt til at blive der og havde 
fået en seng ind” 
(fortælling 1: sygeplejerske) 
 

Af citatet tolkes, at den pårørende havde ønsket at forlade afdelingen, men trods den 

pårørendes ønske, fandt sygeplejersken det hensigtsmæssigt at overtale patienten til at 

blive. Ud fra et professionelt perspektiv ser sygeplejersken, at situationen er så 

alvorlig, at det er i den syges, såvel som i den pårørendes tarv, at den pårørende ikke 

forlader afdelingen. Når sygeplejersken, som professionel fagperson, ”overtaler” en 

pårørende til at blive, når vedkommende egentlig ønsker at gå, behøver der ikke at 

være tale om anvendelse af magt. For som Scheel skriver, handler det i en situation 

som ovennævnte, ikke om at overtale med rationelle argumenter eller på anden måde 

fremtvinge konsensus ( Scheel 1999). Det handler i stedet om at sygeplejersken, som 

fagperson, stiller sin opfattelse og faglige viden til rådighed, så der skabes et 

frigørende rum for refleksion for beslutningstageren. Sker en ”overtalelse” på 

baggrund af, at sygeplejersken stiller sig til rådighed med den erfaring og faglige 

viden der vurderes at have betydning for at træffe et valg, vurderes det at handle om at 

”overbevise” og ikke at ”overtale”, hvilket tolkes at være gældende i ovennævnte 

citat. Dermed kan siges, at ”overbevise” må formodes at ske på grundlag af et fagligt 

skøn, som sygeplejersken foretager i situationen og hvor det sygeplejefaglige skøn 
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sker på baggrund af sygeplejerskens tidligere erfaringer, viden, indsigt og forståelse 

for den konkrete situation (Scheel 1994).  

Når sygeplejersken ønsker den pårørendes tilstedeværelse implicerer det et ønske om 

at inddrage den pårørende i afslutningsfasen af det nære familiemedlems terminale 

forløb. At ”overtale”, her forstået som ”at overbevise”, den pårørende til at blive og at 

”sørge for en seng til den pårørende”, er omsorgshandlinger, der understreger 

sygeplejerskens ønske om at inddrage den pårørende. For sygeplejersken har en faglig 

viden om, at det efterfølgende vil føles godt og betydningsfuldt for den pårørende at 

have været inddraget. Ligesom sygeplejersken ved, at dét at have været til stede ved 

den nærtståendes død, at have været til stede i det uigenkaldelige øjeblik og tage 

afsked med den man elsker, vil have betydning for den pårørendes kriseforløb.  

Er man som pårørende ikke til stede når døden indtræder hos den syge, kan tabet af 

den nære og forestillinger om dennes død, resultere i en uforløst sorgfølelse der er 

svær at leve videre med: 

 
”...det er det som plager meg mest... det er noe som du ikke kan gjøre om igjen, ikke 
sant...det er en ganske ekkel tanke at du ikke var der... ” ( fra Hynne 1997) 
 
 

Hynne trækker frem i sin undersøgelse om pårørende i terminale forløb, at 

plejepersonalet har et omsorgsansvar overfor den pårørende, som betyder, at 

personalet må handle på en sådan måde, at de gør deres til, at den pårørende er til 

stede når døden indtræder (Hynne1997). Det indebær at sygeplejersken inddrager den 

pårørende i, hvordan tilstanden hos den syge fra professionel side vurderes at være: 

 
”(---) jeg tænkte, at det her, det varer ikke længe og jeg prøvede sådan at stikke en 
finger i jorden om han også var klar over det (---)” 
(fortælling 1:sygeplejerske) 
 

Af citatet fremgår det, at sygeplejersken ønsker at den pårørende skal vide dét, som 

hun også ved; at døden hos den syge er nærtstående. Det er således af betydning for 

sygeplejersken at den pårørende ”er med” i forløbets udvikling. Sygeplejerskens 

inddragelse af den pårørende giver den pårørende mulighed for at indgå som 

”deltager” i forløbet. Når sygeplejersken ”stikker en finger i jorden for at finde ud af 

(---)” fornemmes sygeplejerskens omsorg for den pårørende, idet metaforen giver 

indtryk af, at sygeplejersken så nænsomt som muligt vil finde ud af om den pårørende 
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er klar over situationens alvor. Dermed har den pårørende mulighed for at blive støttet 

til at være følelsesmæssigt forberedt på den syges forestående død. 

Den pårørende må have viden om situationens alvor, så den pårørende har mulighed 

for at træffe et valg om at være et stede eller ej. En sådan situation indeholder 

overvejelser om kommunikationsfærdigheder og etiske vurderinger, for at processen, 

hvor den syge og den pårørende må tage endelig afsked, bliver på en god måde 

(Solheim 1998). Der må vurderes, hvor meget der skal siges, hvornår det skal siges og 

hvordan det skal siges.  

Informationer fra sygeplejersken til pårørende er et basalt tiltag i en palliativ indsats. 

Om dette siger Sundhedsstyrelsen, at åben og ærlig information om 

sygdomssituationen er et kernepunkt for patienter såvel som for pårørendes 

handlemuligheder (Sundhedsstyrelsen 1999). Det er dog ikke tilstrækkeligt at 

informere, for efterfølgende at lade pårørende træffe et valg, som eksempelvis at være 

til stede eller ej ved dødens indtræden hos den nære. For mange pårørende har ikke 

tidligere været til stede ved dødsfald og har ingen erfaringer med hvordan en sådan 

situation er. Døden er fremmed for mange mennesker og uvisheden om hvordan det 

foregår, kan være så skræmmende at pårørende ikke tør være hos den døende. Det 

handler således ikke kun om at være der eller ikke være der. Det handler i 

særdeleshed også om, hvordan den pårørende har det med at være der. I de tilfælde 

hvor pårørende ønsker at gå, er det vigtigt at afdække hvad der ligger til grund for 

ønsket. Således at den pårørende ikke blot træffer et valg om at gå, fordi 

vedkommende er utryg og bange i situationen. Det forudsætter at sygeplejersken i den 

enkelte situation kan fornemme hvilke følelser der rører sig hos den pårørende. I 

undersøgelsen viste følgende betydningsenhed at være et eksempel på dette: 

 
”(---) han sagde ikke med et ord, at han var bange for at være der, men det var så 
tydeligt (---)” 
 (Fortælling 1:sygeplejerske) 
 

Af citatet fremgår det at sygeplejersken i samspillet med den pårørende oplever, at 

vedkommende nonverbalt udtrykker angst for at være til stede hos den døende. At 

sygeplejersken ser den pårørendes angst på baggrund af tolkning af den pårørendes 

nonverbale udtryk, viser, at der er opmærksomhed på, og indlevelse i, den pårørendes 

situation. En forståelse der giver mulighed for at inddrage den pårørende i det 

terminale forløb. Ikke blot som tilskuer, men hvor de professionelle tildeler den 
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pårørende en position som deltager i forløbet. Den pårørende deltager som et lidende 

menneske, ikke lidende af en fysisk smerte, men lidende at en følelsesmæssig smerte, 

idet angst kan være årsag til lidelse (Eriksson 1994).  

Undersøgelsen viser at sygeplejersken i praksis tager konsekvens af den lidelse, i 

form af angst, hun ser hos den pårørende idet ovennævnte betydningsenhed fortsætter 

som følgende: 

 
”(---) Så tog jeg simpelthen en stol, satte mig ned og holdt den der dame i hånden og 
sagde til ham: ” Ved du hvad, jeg bliver hernede på stuen” 
 (fortælling 1: sygeplejerske). 
 

Af citatet fremgår det at sygeplejersken handler på det hun ser. Hun ser en pårørende 

der er bange for at være til stede hos den døende og vurderer at hun kan støtte ham 

ved at være hos ham på stuen. Dermed har sygeplejersken i sin omsorg for den 

pårørende, ”indbudt” til et fællesskab omkring lidelsen, der indebærer at 

sygeplejersken med sin tilstedeværelse ikke svigter et menneske der har det svært, 

men er til stede for, som Eriksson udtrykker det, at ”dele lidelsens kamp” (Eriksson 

1994). Sygeplejersken har set den pårørendes lidelse og har ladet sig berøre af den. 

Som Martinsen skriver, kan det udtrykkes som, at sygeplejersken forstår smerten og at 

der i situationen er brug for hendes opmærksomhed, medfølelse og handlekraft 

(Martinsen 2001). Sygeplejersken handler på det hun oplever; en pårørende der er 

bange, og omsorgen for den pårørende betyder at hun bliver hos ham for at støtte 

ham, så han kan udholde at være til stede hos den døende. Dermed bliver det på 

baggrund af undersøgelsen meget tydeligt, at omsorgshandlinger fra sygeplejersken 

som ”nærvær”, ”tilstedeværelse” og ”åbenhed”, har fundamentalt betydning for den 

pårørendes muligheder for kunne udholde ”at være” og at være til stede. Noget tyder 

dermed på, at faktorer som sygeplejerskens støtte og omsorg, giver den pårørende 

mulighed for at fremstå som deltager frem for som tilskuer i det terminale forløb. 

Disse faktorers betydning træder ligeledes frem i følgende betydningsenhed:  

 

”(---) han ville godt sidde ved hende og vi tager jo os den frihed at vi serverer jo bare 
mad, ikke? Vi havde lidt julevin og portvin, som han fik, for det trængte han til ... alle 
de der små ting, der gør at man kan være til ... at der er nogen der har lidt omsorg for 
én og det var egentlig ikke så meget der skulle til ...det var bare det der nærvær...”                   
(fortælling 2: sygeplejerske) 
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Også i denne betydningsenhed fornemmes omsorgens betydning for den pårørendes 

position som deltager frem for tilskuer i det terminale forløb. Sygeplejersken har, med 

åbenhed for situationen, fokus på den pårørendes behov og handler ud fra hvad hun 

ser den pårørende har brug for. Sygeplejersken inddrager den pårørende i hendes 

omsorgs- og handlingsfelt, når hun ser og handler på den pårørendes behov. At sørge 

for lidt godt til den pårørende, som ”julevin og portvin”, opfattes af sygeplejersken 

som ”små ting”, men af fundamental betydning for den pårørendes oplevelse af at 

modtage omsorg fra de professionelle. Idet handlingerne symboliserer, at 

sygeplejersken vil gøre noget godt for den pårørende. Og som Ternestedt udtrykker 

det, kan det at byde den pårørende lidt lækker mad og drikke, skabe og understøtte en 

god relation mellem sygeplejerske og pårørende (Ternestedt 1998).  

Med omsorgshandlinger ”fortæller” sygeplejersken den pårørende, at hun ser og 

forstår hvor svært det er for ham at sidde ved den døende.  Med den omsorg hun 

drager for ham, hvilket udtrykkes i de symbolske handlinger hun gør og den nærhed 

hun giver ham, viser sygeplejersken, at hun opfatter den pårørende som deltager i det 

terminale forløb. Noget tyder dermed på, at når den pårørende i samspillet med 

sygeplejersken, træder frem som en deltager med egne behov, er det foranlediget af 

sygeplejerskens fokus på den pårørende og fornemmelsen for den pårørendes behov. 

Et fokus på den pårørende implicerer samtidigt en bekræftelse, overfor den pårørende, 

om at vedkommendes tilstedeværelse ud fra et professionelt perspektiv, vurderes som 

betydningsfuldt.  

 

 

5.1.2 At være med som pårørende 

Undersøgelsen viser, at pårørendes tilstedeværelse ikke altid er ønsket af de 

professionelle og ligeledes, at det heller ikke altid er ønsket fra professionel side, at 

pårørende er med i plejen. Det fremgår af følgende betydningsenhed: 

 
(---) det er et stort problem nede på den stue… fordi at konen vil være der hele tiden. 
Hun er der døgnet rundt ... hun vil også være med når vi plejer og passer ham (---)  
(fortælling 3: sygeplejerske) 

 

Af citatet fremgår det, at det kan opleves som et problem, at den pårørende vil være 

hos den syge hele tiden og ligeledes, at det kan opleves som et problem når der hos 

den pårørende er et ønske om at være med i plejen. Årsagen til, at dette kan opleves 

 55



 

som problematisk kan være forårsaget af en manglende accept hos sygeplejersken af 

den pårørende som en del af situationen, hvorved den pårørende tildeles en rolle som 

”tilskuer” i forløbet. For pårørende kan det opleves som en belastning, når der ikke 

gives anledning til at deltage i plejen af den nærmeste, i den grad det er ønsket 

(Kirkevold 2001). Og en manglende accept af den pårørende som deltager i det 

terminale forløb kan derfor forventes at præge samspillet mellem sygeplejersken og 

den pårørende, idet den pårørende kan opleve at føle sig afvist i forhold til 

vedkommendes egne ønsker, følelser og behov for omsorg. Når sygeplejersken 

ubevidst foretager et fravalg af den pårørende som deltager i forløbet, fratages hun 

muligheden for at kunne afdække og tilgodese den pårørendes omsorgsbehov. 

Dermed er der risiko for at den terminale plejesituation bliver præget af 

sygeplejerskens egne holdninger til hvordan rum og rammerne for den syge og dennes 

nærmeste skal være. At virkeligheden kan være sådan afspejles i følgende 

betydningsenhed: 

 
”(---) jeg har nok selv personligt nogle grænser for, hvor langt jeg synes hun skal 
være der eller jeg skal i hvert fald selv have lov til at finde ud af hvad det drejer sig 
om ...” 
 (fortælling 3:spl.) 
 

Af citatet fremgår det, at sygeplejerskens forestillinger om hvordan det skal være, 

overvejende danner ramme for situationen. Ud fra dette synes at være et manglende 

fokus på den pårørendes ønsker og behov, hvilket kan medføre, at den pårørende 

fratages en mulighed for at indtage en deltagerposition. En manglende forståelse for 

den pårørendes ønsker om at være med i plejen, kan tilligemed have den konsekvens, 

at sygeplejersken afskæres fra en betydningsfuld relation med den pårørende. Og det 

fremgår af flere undersøgelser at mange pårørende har behov for at være med i plejen 

af det syge familiemedlem og en manglende accept af dette fra professionel side kan 

betyde at pårørende kan føle sig ”udenfor” i terminale forløb (Glasdam 1997, 

Kirkevold 2001, Linderoth 2002 & 2003). Sundhedsstyrelsen anbefaler i Faglige 

retningslinjer for den palliative indsats, at det er patienten og de pårørendes 

oplevelser og opfattelser der bliver styrende for personalets tænke- og handlemåder 

(Sundhedsstyrelsen 1999). Med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan det 

således være af betydning i terminale forløb, at de professionelle er sig bevidste om, 
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at det ikke at det er de professionelles personlige grænser og holdninger, der bliver 

afgørende for i hvilken grad den pårørende kan deltage i plejen.  

Der har de senere år vist sig at være en stigende tendens til at pårørende ønsker at 

være med i den terminale pleje (Dalgaard 2001), hvilket der med indførelsen af 

plejeorlovsmulighed er politisk opbakning om (Timm 1999). Også i denne 

undersøgelse, træder pårørendes behov for at være med i plejen tydeligt frem, hvilket 

følgende betydningsenheder viser: 

 
 
” (---) Det var frustrerende for mig at blive sat udenfor og jeg kunne godt tænke mig 
at man spurgte: ”Har du selv lyst til at være med i det her forløb, har du selv lyst til 
at gøre nogen ting”. (---) Jeg er der jo også, som et appendiks til min mand... vi var 
sammentømrede i den grad – det er svært at blive skilt fra på den på måde ...”  
(fortælling 4:pårørende) 
 
 
”(---)… ellers var man sådan fuldstændig på ”Herrens mark” og bare er sådan en 
person der kommer og går... (---) jeg vil meget gerne være deltagende så langt jeg 
overhovedet kunne og det var dejligt når jeg fik lov til det.” 
(fortælling 4: pårørende) 
 

I citaterne tales der om hvor betydningsfuldt det kan være for pårørende at blive 

tilbudt at være med i plejen i det terminale forløb. Hvor betydningsfuldt det er 

understreges af metaforen ”Herrens mark”, der er en billedlig tydeliggørelse af hvad 

der tales om (Pedersen 1999). Ifølge Ricoeur, fortæller en metafor om virkeligheden 

og indeholder dermed en meningsdimension (ibid.). I denne her sammenhæng 

fornemmes ”at være på Herrens mark” som synonymt med eksklusion, isolation, 

håbløshed og opgivelse, hvorimod det at være med i plejen af den syge kan tolkes at 

give en oplevelse af at have en meningsfuld rolle i et forløb, der ellers kan være 

præget af den pårørendes følelse af magtesløshed.  

Den uendelige svære situation, pårørende i et terminalt forløb befinder sig i, hvor de 

inderligt gerne vil støtte og drage omsorg for deres syge nærtstående, samtidig med at 

de selv har det følelsesmæssigt svært, gør at den pårørende er særdeles følsom i 

samspillet med de professionelle. Noget tyder på at hvis den pårørende ikke føler at 

vedkommende ”er med” i plejen, når det ønskes, giver det en følelse af at være ”uden 

for”. Modpoler, som ”at være med” og ”at være uden for”, kan også her 

sammenlignes med den pårørendes rolle ud fra et deltager- eller et tilskuerperspektiv.  
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I betydningsenhederne tales der også om, at oplevelsen af at være ”skilt fra” den nære, 

som man plejer at være ”sammentømret” med, indeholder en følelse af tab som tolkes 

at kunne hænge sammen med den pårørendes tildelte rolle som ”tilskuer” i det 

terminale forløb. Et tabsfølelse opstår, når noget der har værdi for et menneske mistes, 

og der vil ikke altid være nogen sammenhæng mellem en persons subjektive oplevelse 

af et tab og den værdi, som andre tillægger det mistede (Cullberg 1988). Tabet af en 

nærtstående kan opleves allerede før den næres død, idet den pårørende har mistet den 

vanlige nærhed, både en fysiske og psykiske nærhed, med den syge ved indlæggelsen. 

Truslen om tab, tilknytningen til og adskillelsens fra den syge er sammenhængende 

og betydningsfulde faktorer i en kriseproces, der på sigt kan have betydning for 

hvordan den pårørende kommer videre i sit liv efter den næres død (Dalgaard 2001). 

Dette sat i relation til de to ovennævnte citater peger på, at pårørendes følelse af tab, 

eksklusion, isolation, håbløshed og opgivelse, stiller krav til sygeplejersken om at se 

og forstår den pårørendes krise3 og de reaktioner den kan afstedkomme. 

Undersøgelsen viser dermed at den pårørende har brug for sygeplejerskens støtte og 

omsorg, og i særdeleshed omsorg i form af kriseintervention.  Og noget tyder på at 

støtte og omsorg i denne sammenhæng kan være at inddrage den pårørende som 

deltager med egne behov i det terminale forløb, hvilket implicerer et fokus på den 

pårørendes ønsker og behov.  

 

 

5.1.3 At udfylde en rolle som pårørende 

Den intimitet der normalt er mellem den syge og dennes pårørende kan være svær at 

opretholde når den syge er indlagt, men ved at inddrage den pårørende i plejen, i den 

udstrækning der er ønske derom, kan intimiteten forsøges at bevares. Ved praktiske 

plejeopgaver har den syge og den pårørende mulighed for fysisk kontakt, som kan 

give en oplevelse af intimitet og nærhed, og som også kan give den pårørende en 

følelse af at gøre noget for den syge (Dalgaard 2001). Betydningen af at blive 

inddraget og at udfylde en rolle som pårørende i forhold til den syge fremgår af 

følgende: 

 

                                                 
3 I projektet opfattes “krise” ud fra Cullbergs definition (1988): ”Krise er at være i en psykisk situation 
af en sådan karakter, at den pågældende oplever alvorlig trussel imod sin eksistens, sociale identitet og 
tryghed eller andre livsmål”.   

 58



 

”(---) … Det er vigtigt at foretage sig noget, synes jeg, for mig var det vigtigt... så fik 
jeg det sådan, at det var godt, at her kunne jeg hjælpe…  
(fortælling 4: pårørende) 
 
 
”(---) det betød meget for mig, for det var den måde jeg kunne være sammen med min 
mand på, det var den måde jeg kunne hjælpe ham på. Ellers skulle jeg bare sidde på 
sengekanten og græde sammen med ham …(---) Jeg tror på en måde det ville være 
rart for de fleste for så har man dog en ”mission” end bare sidde der ved siden af og 
holde i hånden... 
 (fortælling 4: pårørende) 
 

 

Det tolkes af citaterne at ”at kunne gøre noget” og ”at have en mission” handler om at 

udfolde en rolle som pårørende som en vigtig faktor i den pårørendes oplevelse af sin 

position i det terminale forløb. En faktor der kommer til udtryk i samspillet med de 

professionelle og som er sammenvævet med den pårørendes mulighed for at være 

inddraget som ”medspiller” i relation til sygeplejersken.  

Behovet for at være med i plejen og udfylde en praktisk rolle i det terminale forløb er 

individuelt og det er ikke alle pårørende der har ønske derom, hvilket fremgår af 

følgende: 

 
” (---) de har ikke stillet krav til mig… de har altid været flinke og rare ved mig…”  
(fortælling 5: pårørende) 
 

Af citatet tolkes, at pårørende kan have brug for at de professionelle ikke stiller krav 

eller forventninger til dem. Det kunne dreje sig om et behov hos den pårørende om, at 

de professionelle ikke stiller krav til den pårørende om at deltage i plejen. Det tyder 

på at den pårørende kan opleve det som omsorg fra de professionelles side, når der 

ikke stilles forventninger til dem. Den oplevede omsorg giver indtryk af, at den 

pårørende udmærket kan indtage en deltagerposition uden at være med praktiske 

plejeopgaver. Ifølge Dalgaard, kan det være sådan, at pårørende ikke ønsker at deltage 

i praktiske plejeopgaver, fordi der hos den pårørende er et behov for aflastning. Det 

kan forekomme i de situationer hvor den pårørende har passet den syge derhjemme i 

gennem længere tid (Dalgaard 2001). Således at den pårørende er aktiv deltager i 

forløbet blot ved at være til stede.  

Set i relation til denne undersøgelse, kan det at føle sig som deltager i et terminalt 

forløb således handle om, hvorvidt den pårørendes ønsker og behov tilgodeses, i langt 

højere grad end det handler om, hvorvidt den pårørende deltager i plejeopgaver.  
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5.1.4 At imødekomme den pårørendes oplevelser  

Undersøgelsen viser, at inddragelse af den pårørende i det terminale forløb også kan 

handle om at imødekomme den pårørendes oplevelser, hvilket kommer til udtryk i 

følgende betydningsenhed: 

 
”(---) hun fik en del smertestillende og det var på mandens, sådan set, foranledning, 
han havde det sådan at han, altså, hvis det ændrede sig en smule: ”Hun må have ondt 
nu, nu må hun have ondt” 
 (fortælling 1: sygeplejerske) 
 

I undersøgelsen tolkes citatet som værende et udtryk for, at sygeplejersken giver den 

døende smertestillende på den pårørendes foranledning, for at imødekomme den 

pårørendes oplevelse af situationen og den pårørendes behov for at være sikker på at 

den døende ikke har smerter. Det vurderes, at det ikke handler om, at sygeplejersken 

giver den døende smertestillende for at ”lukke munden” på den pårørende eller at det 

er ”for nemhedens skyld”. Derimod tolkes det, på baggrund af citatet, at det er 

betydningsfuldt for sygeplejersken, at den pårørende kan udholde at være til stede, og 

sygeplejersken skønner i situationen, at det i så fald er vigtigt at handle på den 

pårørendes oplevelse af situationen. Ifølge Dalgaard, er der tale om omsorg for den 

pårørende, når der lyttes til den pårørendes tolkning af den syges behov og når den 

pårørendes fornemmelser i situationen tages alvorligt af de professionelle (Dalgaard 

2001). Omsorgen for og inddragelsen af den pårørende er faktorer der gør at den 

pårørende er med i det terminale forløb som deltager. Både som deltager med egne 

behov, men også deltagende som samarbejdspartner, idet sygeplejersken respekterer 

den pårørendes ”observationer” af den døende, hvilket hun i sin handling viser når 

hun giver den døende smertestillende. Og undersøgelsen viser, at sygeplejersker kan 

opleve relationen med den pårørende som et samarbejdsforhold, hvilket fremgår af 

følgende betydningsenhed: 

 
” (---) og det var manden til den her frue jeg havde noget samarbejde med fra kl. 4 
om morgenen og til kl. halv syv hvor hun dør…” (fortælling1: sygeplejerske) 
 

At se relationen med den pårørende som et samarbejdsforhold vidner om en åbenhed 

hos den professionelle over for den pårørendes tanker, oplevelser og ønsker. En 

åbenhed, der ifølge Scheel, kan være baseret på selvrefleksion og omverdensforståelse 

hos sygeplejersken (Scheel 1994). Scheel beskriver i sin teori om Interaktionel 
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sygeplejepraksis, at sygeplejesituationer altid vil fremstå med en bestemt betydning 

og mening for den der ydes omsorg, og det vil være forskellig for den betydning 

sygeplejersken tillægger samme situation. En forståelse af dette hos sygeplejersken 

kan give indsigt i hvad der er meningsfuldt og afgørende i den situation hun og andre 

er involverede i (ibid.). Det må ses som en faktor, der kan have betydning for den 

støtte og omsorg sygeplejersken yder den pårørende. Det kunne eksempelvis være at 

inkludere den pårørende som samarbejdspartner, hvorved den pårørende undgår at 

blive skubbes i baggrunden som tilskuer (Kirkevold, Ekern 2001). Dermed tyder det 

på, at når professionelle indbyder pårørende til at indgå i en samarbejdsrelation, er det 

et udtryk for at yde den pårørende omsorg. En omsorg der bygger på respekt for den 

pårørende og for dennes tanker, oplevelser og ønsker. Og en omsorg der bygger på et 

ønske om at støtte den pårørende i situationen. En samarbejdsrelation med den 

pårørende viser sig tilligemed at have den betydning, at sygeplejersken i relationen 

med den pårørende får mulighed for at afdække den pårørendes behov for støtte og 

omsorg og kan handle derefter. Når relationen med den pårørende tillægges en 

værdifuld betydning, ud fra et ønske om at den pårørende ”er med” som 

samarbejdspartner, er der også her tale om en faktor, der afstedkommer en 

deltagerposition for den pårørende, ud fra et professionelt perspektiv såvel som ud fra 

et pårørendeperspektiv. 

 

 

5.2 At tage vare på den pårørende 

Ovenstående hovedtema er fremkommet på baggrund af følgende temaer: At vise den 

pårørende opmærksomhed og Sansning af pårørendes følelser og behov. 

Temaerne viste sig at omhandle faktorer om at tage vare på den pårørende i 

klinikken, ud fra et professionelt perspektiv såvel som ud fra et pårørendeperspektiv. 

 

5.2.1 At vise den pårørende opmærksomhed 

Den psykiske belastning pårørende er udsat for i et terminalt forløb, ikke mindst når 

pårørende sidder hos en nærtstående, der er døende, kan give sig udslag i form af 

fysiske symptomer.  En undersøgelse har vist, at pårørende kan få symptomer som 

hovedpine, træthed, mavepine, influenzasymptomer, anspændthed, appetitløshed og 

en trykkende fornemmelse i brystet (Glasdam 1997). Pårørende, der befinder sig de 

fleste af døgnets timer hos den syge på hospitalet, kan ligeledes have problemer med 
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at få dækket basale behov som mad og hvile. Denne undersøgelse viser, at 

professionelle er opmærksomme på disse forhold. Det fremgår af følgende citat:  

 

” (---) hun sløjede så meget af ...så kunne man godt mærke ... at han slet ikke kunne 
slappe af ... han vågede simpelthen over hende ... og han var jo også en gammel 
mand, ikke? Han begyndte at se bleg ud (---) vi havde lidt julevin og portvin som han 
fik, for det trængte han til...” 
 (fortælling 2: sygeplejerske) 
 
 

Af citatet tolkes at den professionelle tager vare på den pårørende ved at vise den 

pårørende opmærksomhed. Opmærksomheden bygger på omsorgen for den 

pårørende, og vises ved at tilbyde den pårørende noget at styrke sig på. Dette viser sig 

at være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen anbefalinger for tiltag i den 

palliative indsats, hvor de angiver at det er godt for pårørende at blive budt noget at 

spise og drikke og eventuelt en god hvilestol at sidde i (Sundhedsstyrelsen 1999). 

Ifølge Ternestedt, kan mad og drikke styrke den pårørende og ligeledes understøtte en 

god relation mellem den pårørende og den professionelle (Ternestedt 1998). Set i 

relation til denne undersøgelse, tyder det på, at når den pårørende tilbydes noget at 

drikke, vil der både være tale om at den pårørende styrkes rent fysisk, men også at 

sygeplejerskens omsorgshandling har betydning for relationen med den pårørende. 

Noget tyder på, at den udviste opmærksomhed overfor den pårørende kan give den 

pårørende en følelse af at være taget vare på. En faktor der kan have betydning for 

den pårørendes velbefindende, men også have betydning for om den pårørende føler 

sig støttet af de professionelle. Af citatet tolkes ligeledes, at sygeplejersken ved at vise 

den pårørende opmærksomhed, skaber sig en mulighed for at sanse den pårørendes 

omsorgsbehov. I sansningen ligger en åbenhed for det der møder sygeplejersken i 

relationen med den pårørende. Martinsen beskriver det således, at sygeplejersken i 

sansningen erfarer det betydningsfulde og berøres deraf (Martinsen 2001). Set i lyset 

af dette vil sansning af eksempelvis en pårørendes følelser og behov, betyde at den 

pårørende bliver vedkommende for sygeplejersken. Dermed indtræder den pårørende i 

en rolle som deltager i det terminale forløb, en deltager med egen identitet og med 

egne behov, som sygeplejersken handler på. Det fremgår af ovenstående situation, at 

sygeplejersken ser, at den pårørende er bleg og virker anspændt, og ud fra et ønske 

om at tage vare på den pårørende, handler hun på det, hun ser. Den pårørende er 

deltager og vedkommende for sygeplejersken og derfor handler hun på den 
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pårørendes behov for omsorg, som hun har erfaret gennem den åbenhed som 

sansningen indeholder. I handlingen ligger et ønske om at vise den pårørende 

opmærksomhed og at yde den pårørende omsorg og sygeplejersken gør dette ved at 

give den pårørende ”lidt julevin og portvin”. I sygeplejerskens handling kunne der 

ligge et usagt budskab til den pårørende; jeg ser det er hårdt for dig og jeg vil gerne 

gøre noget godt for dig og tage vare på dig. Faktorer der kan muligvis kunne betyde, 

at den pårørende vil føle sig som ”deltager” med egne behov i det terminale forløb, 

idet sygeplejersken med den udviste opmærksomhed, skaber en identitet for den 

pårørende, som et menneske, der synligt trænger til sygeplejerskens omsorg. 

At sygeplejerskens opmærksomhed også har betydning for hvordan den pårørende 

føler sig tilpas, fremgår af følgende betydningsenhed: 

 
” (---) hvis vi er der omkring frokosttid så bliver der uddelt de der sandwich og jeg får 
da også en, selvom.. det har jeg da hverken krav eller noget som helst på; de tænker 
da på den pårørende også… de spørger pænt om man har lyst til en også og spørger 
pænt om man har lyst til noget at drikke også, selvom jeg udmærket selv kan gå ud på 
gangen og hente mig noget… men, de er opmærksomme på at man er der og det 
sætter jeg stor pris på…” 
 (fortælling 5: pårørende) 
 

Af citatet fremgår det at den pårørende oplever de professionelles opmærksomhed 

som udtryk for omsorg for vedkommende. Dette, at personalet byder den pårørende 

på noget at spise og drikke, bliver tydeligvis opfattet af den pårørende som en 

symbolsk handling, der indeholder et budskab om, at personalet ønsker at vise den 

pårørende opmærksomhed og gerne vil yde den pårørende omsorg.  

Betydningen af pårørendes oplevelse af opmærksomhed fra de professionelles side 

fremgår ligeledes af følgende betydningsenhed: 
 

”(---) det har betydet noget for mig om sygeplejerskerne møder med venlighed og med 
et smil på læben, selv i en så vanskelig situation, som man er i… og at de er 
hjælpsomme med at sige ”sidder du nu godt” o.s.v.…” 
(fortælling 5: pårørende) 
 
 
Noget tyder på at et smil fra sygeplejersken og en oplevelse af den professionelles 

opmærksomhed, kan afstedkomme en følelse af at blive taget vare på, og kan føles 

rart og positivt i den svære situation, som den pårørende står i. Det kan tænkes at 

følelsen af opmærksomhed og omsorg fra de professionelles side, kan betyde, at den 

pårørende føler et øjebliks lindring i den psykiske smerte som pårørende kan opleve. 
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For ifølge Eriksson kan et venligt ord såvel som et venligt blik, der udtrykker en 

oprigtig medlidenhed, lindre selv den sværeste lidelse (Eriksson 1994). 

At vise den pårørende opmærksomhed kan også være en betydningsfuld faktor for at 

den pårørende føler sig tryg i klinikken. Det fremgår af følgende:  
 

”(---) der bliver hele tiden ”set til én” på stuen… det gør at man føler sig tryg… også 
at sygeplejerskerne er rare og omgængelige og prøver på at tage sig den tid der nu 
skal til (---) så er jeg tryg ved … så er behandlingen nok som den skal være… det har 
jeg tillid til…” 
(fortælling 5:pårørende) 
 
 
Af citatet fremgår det, at dét at vise den pårørende opmærksomhed kan siges at have 

en domino-effekt på den måde, at den professionelles opmærksomhed afstedkommer 

en tryghedsfølelse hos den pårørende som så igen kan have betydning for den 

pårørendes følelse af tillid. Tillid til den professionelle såvel som tillid til den 

medicinske behandling af den syge. Hvorvidt tryghed er en forudsætning for tillid er 

ikke entydigt, og Delmar beskriver eksempelvis tillid som en forudsætning for 

tryghed (Delmar 1999). Noget tyder dermed på at tillid og tryghed er fænomener der 

har gensidig betydning eller kan siges at være sammenflettede, hvor det kan være 

svært at sige hvad ”der kommer først”, men begge fænomener optræder som faktorer 

der har betydning for samspillet mellem sygeplejerske og pårørende. Løgstrup peger 

på tillid som et fundamentalt fænomen, idet han beskriver tillid som en suveræn 

livsytring (Løgstrup 1956). Ud fra teorien om at tillid altid er forudgivet og til stede i 

mellemmenneskelige relationer, medmindre der har vist sig en grund til ikke at have 

tillid, handler det i sygeplejerpraksis ikke om at etablere, men om at fastholde og 

understøtte den pårørendes tillid til den professionelle (Løgstrup 1956, Martinsen 

2001, Delmar 1999). For tilliden er vigtig, idet den er en betydningsfuld faktor for, at 

sygeplejehandlinger i form af samtaler med den pårørende om angst, savn og 

lignende, kan finde sted (Delmar 1999). Om tillid i forhold til mellemmenneskelige 

relationer er Scheel inde på, at tillid udspringer som ”en nødvendighed” af det 

afhængighedsforhold der eksempelvis forekommer i mødet mellem en pårørende og 

en professionel. Tilliden må derfor stille krav til moralsk-praktisk handlen i forhold til 

omsorgen for eksempelvis en pårørende (Scheel 1994). Set i relation til denne 

undersøgelse, viser citaterne, at faktorer som venlighed, hjælpsomhed, tryghed og 

tillid har betydning for den pårørendes oplevelse af at blive taget vare på. Ud fra 
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undersøgelsen tyder det på, at faktorerne kan opfattes som dele af en cirkulær proces, 

for når professionelle tager vare på den pårørende ved at vise vedkommende 

opmærksomhed, venlighed og hjælpsomhed understøttes den pårørendes tillids- og 

tryghedsfølelse i det terminale forløb. Dermed kan sygeplejerskens opmærksomhed 

over for den pårørende skabe et rum i samspillet mellem sygeplejerske og pårørende, 

hvor den pårørende har mulighed for at åbne sig overfor sygeplejersken og tale om 

sine bekymringer og sin følelsesmæssige smerte.  Tilstedeværelsen af tryghed og tillid 

er dermed betydningsfulde faktorer for at sygeplejersken i samspillet med den 

pårørende kan afdække den pårørendes behov og yde den støtte og omsorg der er brug 

for. Det formodes endvidere at have den betydning at den pårørendes position i det 

terminale forløb kan opfattes som værende en deltagerrolle, i og med, at der fra 

professionel side vises opmærksomhed overfor den pårørende, og at der handles så 

der skabes og understøttes et rum for tryghed og tillid. 

 
 
 
5.2.2 Sansning af pårørendes følelser og behov 

Undersøgelsen viser, at pårørende i terminale forløb reagerer forskelligt på det 

psykiske pres de er udsat for i et terminalt forløb og at det ligeledes er individuelt 

hvad der opleves som betydningsfuldt i den enkelte situation. Det belyser følgende 

citat: 

 

” (---) men jeg får også at vide at hun har ligget og sovet på gulvet oven på hans dyne 
(---) det kan godt være vi ikke mener at der er et behov og det kan godt være vi ikke 
mener, at han ikke er lige ved at dø, men hvis hun skal være hos ham om natten, så 
skal der stå en seng til hende”.  
(fortælling 3: sygeplejerske) 
 

Det fremgår af citatet, at det er betydningsfuldt for sygeplejersken, at den pårørendes 

ønske om at sove hos den syge respekteres og imødekommes, uagtet at ønsket ikke 

umiddelbart forstås af sygeplejersken. Det tolkes på baggrund af citatet, at 

sygeplejersken bevæges af, at hustruen har måttet ligge og sove på gulvet om natten 

og at sygeplejersken i dette indtryk, sanser hvor stort et behov det er for hustruen at 

være hos den syge. Undersøgelsen viser således, at de indtryk sygeplejersken rammes 

af i relationen med den pårørende, kan have betydning for sygeplejerskens moralsk-

praktiske handlen, idet der i omsorgen for den pårørende ”sørges for seng”. 
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Sygeplejersken har i situationen sanset, hvad der er betydningsfuldt for den pårørende 

og handlet på det. I sansningen ligger en åbenhed for hvad der er betydningsfuldt for 

den pårørende, og der tages vare på den pårørende, når dennes behov imødekommes. 

Noget tyder dermed på, at sansning af pårørendes følelser og behov kan 

afstedkomme, at den pårørende tildeles en position som deltager med egne behov i det 

terminale forløb. 

At være åben for hvad der er betydningsfuldt for en pårørende i en given situation er 

en åbenhed over for et andet menneskes livsverden, herunder dette menneskes 

tidligere erfaringer og personlige ressourcer Dermed gives der plads til hvad den 

pårørende opfatter som værdifuldt, og hvordan det kommer til udtryk i pårørendes 

følelser og behov under et terminalt forløb. Måske er den pårørendes følelser og 

behov ikke identificerbare for den pårørende selv, og den pårørende er således ikke 

selv i stand til at udtrykke disse fænomener verbalt. For ofte er pårørendes sorg så stor 

at den ikke kan udtrykkes med ord (Scheel 1994). Det stiller således krav til den 

professionelle om ”at høre og forstå det usagte”, såfremt den pårørende skal ydes den 

støtte og omsorg der er brug for. Dermed viser undersøgelsen, at det at tage vare på en 

pårørende, kan indbefatte en sansning af den pårørendes følelser og behov. Det 

primære i sansningen er en åbenhed for det der kommer til én, hvilket, ifølge 

Martinsen, vil sige de indtryk sygeplejersken rammes af og bevæges af i samspillet 

med den pårørende (Martinsen 2001).   

Undersøgelsen viser desuden, at den følelsesmæssige belastning for pårørende i 

terminale forløb er af så svær karakter, at pårørende, som Dalgaard beskriver det, må 

opfattes som synlige deltagere med egne behov (Dalgaard 2001). Det tolkes ligeledes 

af følgende betydningsenhed: 

 

”(---) Det var ikke så tit at personalet kom hen til mig og spurgte til hvordan jeg 
havde det... men det betyder meget, fordi, for et eller andet sted er du lige så syg som 
den syge, selvfølgelig på en anden måde og du har så meget brug for omsorg, så 
meget brug for omsorg... (---) på en måde var man jo selv syg, om end ikke fysisk så 
psykisk... det gør ondt helt ind i sjælen og stå magtesløs med uhelbredelig sygdom hos 
ens nærmeste pårørende...” 
 (fortælling 4:pårørende) 
 
 

Citatet giver et indblik i den svære følelsesmæssige smerte pårørende kan føle i et 

terminalt forløb. Smerten beskrives at være af en sådan karakter, at den pårørende 

føler sig syg, om end det ikke er en fysisk smerte, og i kølvandet på den sjælelige 
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smerte beskrives en følelse af magtesløshed. Og som det fremgår af citatet, kan 

pårørende have brug for de professionelles omsorg i form af at blive spurgt til 

hvordan man har det. Noget tyder på, at dét at blive spurgt til kan ses som en 

omsorgshandling der implicerer at tage vare på den pårørende. Undersøgelsen viser, 

at pårørende kan føle at de er i en svær situation, en situation der kan sammenlignes 

med den syges, og hvor der er et behov for at blive taget vare på af de professionelle. 

Hvis den pårørende ikke har en følelse af at modtage støtte og omsorg fra de 

professionelle, eksempelvis ved at blive spurgt til, kan det muligvis resultere i en 

følelse af magtesløshed, hvilket ovenstående citat eksemplificerer. 

I en tidligere undersøgelse jeg har foretaget inden for dette emne, fandt jeg, at 

pårørende kan føle sig overset og at den pårørende kan føle at deres følelsesmæssige 

smerte ikke forstås, såfremt personalet ikke spørger til, hvordan den pårørende har det 

(Linderoth 2003). Hynne beskriver ligeledes, at pårørende oplever, dét at blive spurgt 

til, som omsorg fra de professionelle og til og med også som en anerkendelse fra de 

professionelles side om de pårørendes tilstedeværelse (Hynne 2001b). Noget tyder på, 

at der hos pårørende ligger et behov for at blive set og accepteret som deltager i det 

terminale forløb. En deltager med egne behov. Det kan være et behov for at blive 

spurgt til, eller det kan være et behov for at blive bekræftet i, at den pårørendes 

følelsesmæssige smerte forstås af de professionelle. Det vurderes at være faktorer, der 

har betydning for den pårørendes oplevelse af, at blive tildelt en position som deltager 

med ”egen identitet” i kraft af rollen som pårørende. Og der er grund til at formode, at 

en pårørende, der ikke får mulighed for at træde frem med egen identitet”, hvilket Juul 

Jensen beskriver som ”afpersonificering” (Juul Jensen 1986), kan føle sig magtesløs 

og ensom i den svære situation som et terminalt forløb eksempelvis er. I 

undersøgelsen har det således vist sig at pårørende oplever dét at blive spurgt som 

omsorg. Og følgende citat bekræfter at det kan være betydningsfuldt for en pårørende 

at modtage omsorg fra de professionelle: 

  
”(---) Og udover at være omsorgsfulde for den syge, må de også godt være 
omsorgsfulde overfor den pårørende... vise lidt deltagelse overfor mig, de kan vise det 
ved at ... ” Nå, hej..” 
 (fortælling 4: pårørende) 
 

Af citatet tolkes, at omsorg også kan opleves at være, når de professionelle ”viser den 

pårørende deltagelse”, hvilket eksempelvis beskrives som at blive hilst på. At blive 
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hilst på kan handle om ”at blive set” og også her handle om, som pårørende, at føle 

sig synlig for de professionelle, som deltager med egne behov i det terminale forløb. 

Undersøgelsen viser således, på baggrund af tolkning af ovennævnte citater, at 

pårørende kan være sig bevidste om deres følelser og behov for støtte og omsorg, men 

undersøgelsen viser også, at der kan være situationer, hvor pårørende ikke er deres 

følelser og behov bevidste. Det illustrerer følgende citat: 

 

”(---) han var sådan en type der... altså, hun rallede og var blevet så dårlig og det 
kunne han ikke lide, men altså, det kan man jo godt forstå (---) det var tydeligt for mig 
at han ikke kunne lide at være dernede på den stue, han havde så mange ærinder (--)” 
(fortælling 1: sygeplejerske) 
 

Af citatet fremgår det, at sygeplejersken i tolkningen af den pårørendes nonverbale 

udtryk, fornemmer, at den pårørende er bange eller utryg ved situationen. Som 

Martinsen beskriver det, træder den pårørende frem for sygeplejersken, fordi 

sygeplejersken er åben for det der sanses i samspillet med den pårørende (Martinsen 

2001). Ifølge Martinsen, kan sansningen af et lidende menneske fortættes til indtryk 

som sygeplejersken rammes og bevæges af. Der ligger i sansningen en fordring der 

får karakter af opmærksomhed, indsigt og medlevelse i forhold til den andens 

varetagelse. Set i relation til denne undersøgelse, tyder det på, at når den 

professionelle er sig bevidst om, at en pårørendes følelser og behov kan komme til 

udtryk nonverbalt, kan det betyde, at sansning som erkendelsesmåde, har betydning 

for den støtte og omsorg der ydes den pårørende. Ved at sanse den pårørendes følelser 

og behov afdækker den professionelle, hvilke tiltag i forhold til omsorgshandlinger 

der skal gribes ind med, eksempelvis omsorg i form af nærvær og samtale. 

Undersøgelsen giver grundlag for en formodning om, at sygeplejersken i samspillet 

med en pårørende, kan tage vare på vedkommende ved at sanse de følelser og behov 

der ikke udtrykkes verbalt. Det har betydning for den støtte og omsorg, der ydes den 

enkelte pårørende, ud fra individuelle behov. Sansning af pårørendes følelser og 

behov kan formodes at være en faktor med betydning for pårørendes følelse af at være 

inkluderet som deltager i det terminale forløb.  
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5.3 Relationen mellem sygeplejerske og pårørende 

Ovenstående hovedtema er fremkommet på baggrund af følgende temaer: Mødet 

mellem sygeplejerske og pårørende og Kommunikationen mellem sygeplejerske og 

pårørende. 

I undersøgelsen viser det sig at Kommunikationen mellem sygeplejerske og pårørende 

indeholder flere perspektiver. Temaet opdeles derfor i fire undertemaer; Den 

uformelle samtale, Den informative samtale, Den støttende samtale og Den vanskelige 

samtale. 

Temaerne viste sig at omhandle faktorer i relationen mellem sygeplejerske og 

pårørende i klinikken, ud fra et professionelt perspektiv såvel som ud fra et 

pårørendeperspektiv. 

 

5.3.1 Mødet mellem sygeplejerske og pårørende 

En pårørende i et terminalt forløb træder ind i relationen med den professionelle med 

ulige forudsætninger i forhold til den professionelle, idet sygeplejersken i klinikken, 

til forskel for den pårørende, er på ”hjemmebane”. Sygeplejersken er faguddannet 

inden for afdelingens speciale, har erfaring og viden inden for området og kender 

afdelingens kultur og er en del af den. Den pårørende er i mødet med sygeplejersken 

en udefrakommende der træder ind i et fremmed og ukendt miljø, samtidig med, at 

den pårørende befinder sig i en svær følelsesmæssig situation, der er præget af angst 

og uro. Undersøgelsen viser, at atmosfæren i klinikken kan have betydning for mødet 

mellem sygeplejerske og pårørende. Det fremgår af følgende citat:  

 
”(---) der var en god stemning ... de var utrolig flinke ... (---) der er også tid til ”tant 
og fjas”, indimellem ...” 
(fortælling 5:pårørende) 

 
Af citatet tolkes at den gode stemning betyder at den pårørende oplever mødet med de 

professionelle som noget rart, idet personalet beskrives som utrolig flinke. Det tolkes 

således, at den pårørende kan opleve at den gode stemning løfter en ellers tung 

alvorsstemning for en stund, hvilket formodes at have karakter af ”frikvarter” for den 

pårørende. I relationen mellem sygeplejerske og pårørende er rollerne asymmetriske, 

på grund af de vidt forskellige forudsætninger, der trædes ind i relationen med. Sådan 

vil det være, ifølge Wiklund, da den professionelle, på grund af sin viden og position, 

indtager en magtposition i forhold til den, der ydes støtte og omsorg (Wiklund 2003). 
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Wiklund beskriver vigtigheden af, at den professionelle reflekterer over sin magt, 

hvordan den ”ser ud” og hvordan den anvendes (ibid.). Dette sat i sammenhæng med 

ovennævnte citat, giver grundlag for en formodning om, at sygeplejersken har 

ansvaret for, og magten til, at sætte en god stemning i klinikken. Om dette skriver 

Scheel, at det er vigtigt, at sygeplejersken er opmærksom på det forhold, at hun er 

medvirkende til at påvirke den stemning der præger en sygeplejesituation (Scheel 

1994). 

Set i relation til denne undersøgelse er der noget der tyder på, at ”en god stemning” og 

”rar atmosfære” kan betyde, at den pårørendes møde med sygeplejersken opleves som 

rart, opløftende og positivt. Det formodes ligeledes at kunne præge samspillet med 

sygeplejersken i det terminale forløb på en god måde, tilligemed, at det formodes at 

kunne være en betydningsfuld faktor for den pårørendes velbefindende. Denne 

formodning bestyrkes af, at Scheel skriver, at en situation eksempelvis kan stemme en 

person glad, trist eller alvorlig, hvormed holdninger og stemninger har betydning for 

oplevelsen af hele situationen.  Den gode atmosfæres betydning i den pårørendes 

møde med sygeplejersken fremgår også af følgende citat: 

 

”(---) og i det hele taget det ”spil” der kan være med sygeplejersken, om det skal 
være ”på den ene eller anden måde”… i det hele taget en god atmosfære…” (fortælling 
5:pårørende) 
 

På baggrund af citatet tolkes at ”humoristisk ping pong” i relationen mellem 

sygeplejersken og pårørende, kan give den pårørende en oplevelse af en “god 

atmosfære”. Det ses på baggrund af den pårørendes beskrivelser om at have ”et spil” 

med sygeplejersken og på baggrund af beskrivelsen om dialogen mellem den 

pårørende og sygeplejersken, om hvorvidt det skal være ”på den ene eller anden 

måde”. Også dette citat giver formodning om, at den gode atmosfære kan betyde, at 

den pårørendes møde med sygeplejersken kan opleves som positivt og opløftende i en 

ellers svær situation. Tilsvarende dette skriver Dalgaard, at atmosfæren kan være en 

nydelse for pårørende, trods det alvorlige (Dalgaard 2001). Dalgaard skriver 

endvidere, at det er personalets måde at være til stede på, der har betydning for 

atmosfæren. Noget tyder på at ”en god atmosfære” kan opfattes som en støtte- og 

omsorgshandling i forhold til den pårørende i et terminalt forløb.  

At pårørende også kan opleve mødet med sygeplejersken som ”hyggeligt” fremgår af 

følgende: 
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”(---) det er sådan meget sjovt, fordi – det er sådan blevet et fast ritual sygeplejersken 
(nævnt ved navn) og jeg vi hygger os med og ajourføre bogholderiet, altså at få 
noteret de sidste blodprøver i ”patientens bog”… jo, jo, det hygger sygeplejersken 
(samme sygeplejerske, nævnt ved navn) og jeg os med…” 
(fortælling 5:pårørende) 
 
 
Af citatet fremgår det, at den pårørende oplever mødet med sygeplejersken som 

”hyggeligt” når de sammen ajourfører nogle blodprøvesvar. Tydeligvis en 

tilbagevendende procedure idet den pårørende opfatter det som et ritual. Når der 

anvendes udtrykket ”sygeplejersken og jeg” kan det tolkes således, at ritualet giver 

den pårørende en oplevelse af samhørighed med sygeplejersken. ”At have noget 

sammen med sygeplejersken”, kan dermed være en betydningsfuld faktor der 

formodes at kunne have betydning for hvorvidt den pårørende føler sig som deltager 

eller tilskuer i det terminale forløb. Den pårørendes oplevelse af mødet med 

sygeplejersken som hyggeligt, kan også indeholde et andet perspektiv, idet Dalgaard 

beskriver, at hyggelig og uforpligtende samtale af pårørende kan opleves som et 

element af menneskelig kontakt med den professionelle (Dalgaard 2001). Set i 

relation til denne undersøgelse, er der noget der tyder på, at når den professionelle i 

mødet med den pårørende, er åben for at inddrage den pårørende til fællesskab 

omkring ”små gøremål” af rituel karakter, kan det opleves som ”sjovt og hyggeligt” af 

den pårørende, og tilligemed give den pårørende en følelse af menneskelig kontakt 

med den professionelle. Og det viste sig i undersøgelsen, at det kan have betydning 

for den pårørende, at have en følelse af menneskelig kontakt med den professionelle. 

Det fremgår af følgende citat: 

 
”(---) faglig distance og alt muligt andet, det er noget helt andet – her taler vi om 
mennesker ... at de tager ”kasketten” af ...” 
(fortælling 4:pårørende) 
 
 
I citatet anvendes metaforen ”kasketten af”, som tolkes at have den betydning, at den 

pårørende ikke ønsker at sygeplejersken er professionel på en distancerende måde, 

idet den pårørende har brug for sygeplejerskens nærhed. Det fremgår tydeligt, at den 

pårørende har behov for at opleve en menneskelig kontakt med sygeplejersken, som 

kunne handle om et behov for at fornemme et personligt engagement hos den 

professionelle. 
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Noget tyder på, at en oplevelse af menneskelig kontakt i den pårørendes møde med 

sygeplejersken, såvel som oplevelsen af god atmosfære eller stemning i klinikken, kan 

være betydningsfuldt for den pårørende til en alvorligt syg kræftpatient. Og som 

Scheel beskriver det, kan sygeplejersken være med til at skabe en stemning, der kan 

farve oplevelsen af situationen (Scheel 1994).   

Ud fra en helhedstolkning af de ovennævnte citater, er der grundlag for en 

formodning om, at ”en god atmosfære” i klinikken og ”menneskelig kontakt med 

sygeplejersken”, kan opfattes som støtte- og omsorgshandlinger i forhold til den 

pårørende. Eksempelvis ved at skabe ”rum og rammer” for en uformel dialog mellem 

pårørende og professionel, en uformel dialog, der vurderes at kunne åbne for samtaler 

af mere alvorlig karakter. Og når pårørende oplever kontakten og atmosfæren som 

god, formodes det også at have betydning for den pårørendes følelse af tryghed i 

forhold til den professionelle, hvilket vurderes at være en betydningsfuld faktor i 

forhold til, at pårørende kan give udtryk for støtte- og omsorgsbehov. Undersøgelsen 

viser endvidere, at den gode atmosfære kan give den pårørende en 

sammenhørighedsfølelse med den professionelle. En følelse, der kan være 

afstedkommet af en oplevelse af at indgå i et socialt fællesskab, trods sygeplejerskens 

og den pårørendes forskellige positioner i dette fællesskab. Når den pårørende føler 

sig godt tilpas i afdelingen kan det handle om, at den pårørende føler sig indlemmet i, 

og dermed socialiseret til, det særskilte og tilstedeværende kulturfællesskab, som der 

er på en hospitalsafdeling. Socialisering i denne her forbindelse, forstås som 

inddragelse af pårørende til en ligeværdig deltagelse i situationer af social karakter, 

som ”spil” med sygeplejersken, ”tant og fjas”, ”et sjovt og fast ritual”, ”hygge” og 

”humoristisk ping pong” i form af ”skal det være på den ene eller anden måde”. 

Aktiviteter der medfører at den pårørende får en oplevelse af at høre til, at være 

velkommen, at føle sig tryg og godt tilpas. Faktorer, der formodes at have betydning 

for hvorvidt den pårørende føler sig inkluderet i det terminale forløb.  

Undersøgelsen viser endvidere, at det er betydningsfuldt for den pårørende, i mødet 

med den professionelle, at blive betragtet som medspiller i det terminale forløb. Det 

fremgår af følgende citat: 

 
”(---) men jeg forventer også de har respekt for mig og mine ønsker ... for det er min 
ægtefælle der er syg og det rammer også mig meget hårdt ...” 
(fortælling 4:pårørende) 
 

 72



 

 
Citatet tolkes at indeholde et budskab om, at den pårørende i det terminale forløb føler 

sig følelsesmæssigt belastet i en sådan grad, at der er et behov for at blive lyttet til og 

for at blive opfattet som deltager. At føle sig set og respekteret som medspiller. Noget 

tyder på, at der kan være et behov for at føle sig bekræftet i, at man som pårørende har 

en position i forløbet; at man som pårørende er ”sagen”, den næres sygdomsforløb, og 

den professionelle, vedkommende.  

Det viser sig at pårørende både kan have en rolle som med- eller modspiller i mødet 

med den professionelle. En pårørenderolle som medspiller fremgår af følgende: 

 
”(---) når man er med så bliver man betragtet som en del af patienten”. 
(fortælling 5: pårørende) 
 
 
Citatet tolkes således, at den pårørende, ved at føle sig som ”en del” af patienten, 

oplever sig som medspiller i mødet med sygeplejersken. Og det kan være 

betydningsfuldt for en pårørende at opleve sig som medspiller i et terminalt forløb, 

hvilket bekræftes af Dalgaards undersøgelse om pårørende i den palliative indsats 

(Dalgaard 2001). Dalgaard viser i sin undersøgelse, at det er vigtigt for pårørende at 

føle sig forstået i, at de er en del af den syges terminale forløb. Dalgaard viser tillige, 

at pårørende i terminale forløb må betragtes som synlige deltagere med egne behov, 

hvilket indebærer, at de professionelle hjælper individet med at udtrykke egne behov 

(ibid.).  

Som vist, kan pårørende i mødet med den professionelle tildeles en rolle som 

medspiller. Men det viser sig også, at den pårørende kan tildeles en rolle som 

modspiller af den professionelle. Det fremgår af følgende: 

 
”(---) at det for mig at se, middelbart, er en lidt svær opgave, hvor det er svært at 
komme til patienten, fordi der står en kone som en mur foran ham (---)” 
(fortælling 3: sygeplejerske) 
 
 
Af citatet tolkes, at sygeplejersken opfatter den pårørende som en modspiller, idet der 

anvendes metaforen ”mur” om den pårørendes rolle i situationen. Metaforen giver 

associationer til ”en bastant modstand” og understreger en opfattelse af den pårørende 

som en modspiller, der vanskeliggør sygeplejerskens relation med den syge. Opfattes 

den pårørende som modspiller i relationen med sygeplejersken, er der grundlag for en 

formodning om, at det kan have konsekvenser for den pårørende i form af frustration 
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over at være ekskluderet og vrede og sorg over ikke at blive accepteret som 

medspiller. I værste fald kan sådanne følelser og reaktioner gribe forstyrrende ind på 

den pårørendes og syges indbyrdes forhold og den sidste tid de har sammen. Derimod 

kan det, ifølge Dalgaard, opleves som en hjælp i sig selv, som pårørende, at blive 

accepteret som en del af situationen omkring den syge (Dalgaard 2001). I relation til 

undersøgelsen vurderes en position for den pårørende som medspiller, at have 

betydning for den pårørendes tryghed i forløbet og for tilliden til de professionelle. En 

tryghed og tillid der kan have betydning for, om den pårørende udtrykker følelser, 

tanker og behov i mødet med sygeplejersken og dermed får den støtte og omsorg 

vedkommende har brug for i det terminale forløb. 

 

 

5.3.2 Kommunikationen mellem sygeplejerske og pårørende: 

 

5.3.2.1 Den uformelle samtale 

Undersøgelsen viser, at kommunikationen mellem sygeplejerske og pårørende 

opleves som betydningsfuld, eksempelvis når sygeplejersken tager sig tid til at veksle 

et par ord med den pårørende. Det belyser følgende citat: 
 

”(---) hvis sygeplejerskerne er venlige og i mødekommende og tager sig tid til at 
veksle et par ord, så giver det også mig tillid til at det er professionelle mennesker, 
der ved hvad de har med at gøre (---)” (fortælling 5:pårørende) 
 

Når der i citatet anvendes udtrykket ” tager sig tid til at veksle et par ord” tolkes det at 

handle om en uformel samtale mellem den pårørende og sygeplejersken. At den 

uformelle samtale er betydningsfuld for den pårørende, understreges af, at den 

opleves at have betydning for den pårørendes tillid til den professionelle. Derved ses 

kommunikation som en faktor, der har betydning for relationen mellem 

sygeplejersken og den pårørende, idet den understøtter tillidsforholdet i den 

mellemmenneskelige relation. Og tillid er ifølge Delmar fundamentalt i sygeplejen, 

idet den er en forudsætning for samtaler om følelser som eksempelvis angst og sorg 

(Delmar 1999). Noget tyder på at den uformelle samtale giver den pårørende en 

oplevelse af menneskelig kontakt med den professionelle, og den menneskelige 

kontakt afspejles i venlighed og imødekommenhed. Dalgaard skriver om den 

uformelle samtale mellem den pårørende og den professionelle, at den er 
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uforpligtende og hyggelig med et element af menneskelig kontakt (Dalgaard 2001). 

Og ifølge Dalgaard har pårørende behov for uforpligtende samtale med de 

professionelle, hvor det er den menneskelig kontakt der er i fokus (ibid.). Set i relation 

til denne undersøgelse tyder det på, at den uformelle samtale kan fungere som 

”døråbner” til samtaler af mere alvorlig eller terapeutisk karakter, der forudsætter, at 

den pårørende er tryg og har tillid til den professionelle. Derom siger Hynne, at 

”hverdagstale” kan fungere som en gensidig anerkendelse i relationen mellem den 

pårørende og den professionelle (Hynne 2001b). Hynne siger tillige, at kontakten 

gennem hverdagstale kan betyde en lejlighed til, at den pårørende får afsat tid til 

samtaler, hvor tanker og følelser kan komme til udtryk. Og uformelle samtaler kan, 

ifølge Hynne, også betyde at den pårørende føler sig som deltager i det terminale 

forløb (ibid.). Og i den her sammenhæng opfattes en deltager, til forskel for en 

tilskuer, som en synlig, medspillende og accepteret pårørende, der har mulighed for at 

udtrykke behov og dermed modtage den støtte og omsorg der måtte være behov for. 

 

 

5.3.2.2 Den informative samtale 

Et terminalt forløb implicerer at den kræftsyge patient med tiden vil få det dårligere, 

og at døden er uundgåelig. Tingene forandrer sig og den pårørende har derfor brug for 

løbende at blive informeret om situationen.  

I undersøgelsen fremgår det, på baggrund af følgende citat, at pårørende oplever at 

blive informeret i takt med at situationen ændrer sig: 

 
”(---) hvis vi har spørgsmål så synes jeg de er gode til at forklare… også når der 
støder noget nyt til…” 
(fortælling 5:pårørende) 
 

Ud fra citatet tolkes kommunikationen mellem sygeplejersken og den pårørende at 

have karakter af informativ samtale, idet der tales om at få forklaret noget og at blive 

informeret om nye ting der støder til. Sundhedsstyrelsen beskriver i deres 

retningslinjer for den palliative indsats, at information en er del af en løbende 

kommunikation og må opfattes som noget basalt i den palliative indsats 

(Sundhedsstyrelsen 1999). For det er, ifølge Sundhedsstyrelsen, et kernepunkt for den 

pårørende at være åbent og ærligt informeret, så det er muligt at deltage i vigtige valg 

i forhold til den fortsatte behandling, pleje og omsorg omkring den syge (ibid.). 
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Dermed er der noget der tyder på, at den informative samtale kan være en 

medvirkende faktor til, at den pårørende kan indtage en deltagerposition i det 

terminale forløb.  

Dalgaard skriver, at personalet med information signalerer professionel interesse og 

engagement i situationen (Dalgaard 2001). Information er, ifølge Dalgaard, en 

samtale, hvor sygeplejersken har til opgave at formidle en faglig viden og erfaring til 

den pårørende (ibid.). Og set i relation til denne undersøgelse, er der noget der tyder 

på, at den informative samtale opleves som betydningsfuld af den pårørende i forhold 

til at få viden om, hvordan den aktuelle situation vurderes at være ud fra den 

professionelles synspunkt. Det fremgår ligeledes af følgende:  

 
”(---) informationen betyder meget for mig, og sygeplejersken (nævnt ved navn) 
prøver altid at give mig et svar man kan forstå (---) Åben og ærlig snak – det er for 
mig meget vigtigt i omgangen med personalet”. 
(fortælling 5:pårørende) 
 

Af citatet tolkes at den pårørende opfatter den informative samtale som ”en åben og 

ærlig snak” med den professionelle. Ligeledes tolkes det, på baggrund af citatet, at 

den informative samtale er betydningsfuld for den pårørende i relationen med 

sygeplejersken. Den pårørende sidestiller information med åben og ærlig samtale, og i 

tilfælde hvor den professionelle ikke honorerer den pårørendes usagte forventning om 

åben og ærlig information, er der grundlag for en formodning om, på baggrund af 

undersøgelsen, at det kan have konsekvenser for hvordan den pårørende oplever 

relationen med den professionelle. Det er ikke svært at forestille sig, at manglende 

ærlighed og åbenhed fra sygeplejersken kan være belastende for tillidsforholdet i 

relationen mellem sygeplejersken og den pårørende. Dette kan understøttes af Delmar, 

der skriver om, at manglende information kan betyde manglende tillid, hvorimod 

åbenhed og sandfærdighed i en konkret situation kan gøre det andet menneske åben 

og modtagende i relationen (Delmar 1999).  

Som tidligere nævnt viser undersøgelsen, at ærlighed er betydningsfuldt for den 

pårørendes oplevelse af den kommunikative relation med den professionelle. Det 

bestyrkes yderligere af følgende citat:  

 

(---) Og det var vigtigt at personalet var meget ærligt overfor mig (---) jeg godt lide 
ærligheden omkring hvordan min mand havde det.. det bad jeg jo også selv om (---)så 
skal man ikke bare have at vide:” Åh, det er bare... det går over i morgen, det er 

 76



 

meget bedre i morgen...”. Det skal man ikke have at vide. Fordi, så stoler du ikke 
rigtig på dem (---) 
(fortælling 4:pårørende) 
 

Når den pårørende taler om et behov for et ærligt svar fra sygeplejersken om den 

syges tilstand, tolkes det at handle om et behov for informativ samtale. Ligeledes 

tolkes det, på baggrund af citatet, at ”tom tale” kan opleves som værende en modpol 

til informativ samtale. Eksempelvis når den professionelle anvender floskler som: ” (-

--) Åh, det er bare... det går over i morgen, det er meget bedre i morgen..(---). Der 

kan være flere årsager til at professionelle anvender floskler i den kommunikative 

relation med en pårørende. Én af årsager kan være, at den professionelle ikke 

”nænner” at fortæller den pårørende om situationens alvor. Tilsvarende beskriver 

Sundhedsstyrelsen, at princippet om ”ikke at tage håbet fra folk”, i nogle tilfælde 

benyttes som påskud for ikke at informere om noget alvorligt (Sundhedsstyrelsen 

1999). En anden årsag til at anvende floskler frem for informativ samtale, kan være 

usikkerhed hos den professionelle, hvorvidt vedkommende kan håndtere at give 

alvorlige informationer. Det kan således handle om en frygt for at sige tingene på en 

forkert måde, eller som Sundhedsstyrelsen beskriver det, en frygt for at sige noget 

upassende i situationen (Sundhedsstyrelsen 1999). Når professionelle anvender 

floskler og tom tale, kan der ifølge Scheel være tale om en distancerende holdning fra 

den professionelles side (Scheel 1994). Scheel omtaler ligeledes den distancerende 

holdning som en gardering, hvorved der lukkes af overfor den viste tillids etiske 

fordring (ibid.). Men gardering kan også handle om at beskytte sig selv. For en 

sygeplejerske, der videregiver informationer, der medfører at den pårørende bliver 

ked af det, risikerer at komme i kontakt med tilsvarende sorgfølelse i sig selv. Og det 

kan afstedkomme at det er svært for sygeplejersken at rumme den pårørendes følelser. 

Noget tyder på, at åben og ærlig snak med den pårørende, i form af informative 

samtaler, er at støtte den pårørende og drage omsorg for den pårørende. For 

undersøgelsen viser, at informativ samtale understøtter tillidsforholdet i relationen 

mellem den pårørende og sygeplejersken. Og tillidsforholdet vurderes at have 

betydning for, om den pårørende føler sig tryg i en sådan grad at vedkommende tør 

udtrykke sig frit. 
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5.3.2.3 Den støttende samtale 

Det er forskelligt fra pårørende til pårørende hvordan der reageres og bearbejdes i 

forhold til sorgprocessen både før og efter den næres død. Ifølge Dalgaard, kan det få 

betydning for den efterfølgende sorgproces, hvis den pårørende er forberedt på at 

skulle miste, inden tabet af den nære finder sted (Dalgaard 2001). Dalgaard skriver 

endvidere, at det er forskelligt hvor langt pårørende kommer i sorgprocessen inden 

dødsfaldet (ibid.). Denne undersøgelse viser, at pårørende efter en nærtståendes død, 

kan stå tilbage med en oplevelse af at det ville have været betydningsfuldt at have fået 

bearbejdet nogle ting undervejs i det terminale forløb. Det fremgår af følgende: 

 
”(---) for mit vedkommende ville det have været af utrolig stor betydning at jeg havde 
fået noget pleje, for det havde jeg i hvert fald i allerhøjeste grad brug for .... Det 
kunne være samtaler... (---) alle de der ting man så bagefter skal til at bearbejde .... 
det er lidt bedre at få dem bearbejdet undervejs og få ”ryddet op” undervejs”. 
(fortælling 4:pårørende) 
 

Af citatet tolkes, at den pårørende undervejs i forløbet har haft behov for støttende 

samtale. Et terminalt forløb er psykisk belastende for den pårørende og ifølge 

Sundhedsstyrelsen er det derfor nødvendigt at plejepersonalet tager sig god til at tale 

med den pårørende, eftersom pårørende kan være lige så emotionelt påvirkede af 

sygdomsforløbet som den kræftsyge (Sundhedsstyrelsen 1999). Som det fremgår af 

citatet kan pårørende have et behov for at føle, at de såvel som patienten, er fokus for 

professionel pleje. En pleje, der tolkes at være sammenligneligt med at få omsorg af 

sygeplejersken. Og set i relation til denne undersøgelse tyder det på at omsorg kan 

være støttende samtaler, hvor den pårørende får mulighed for at udtrykke tanker og 

følelser. At dele tanker og følelser med den professionelle kan være støttende for den 

pårørende, i og med, at støttende samtaler har funktion af, at støtte den pårørende i 

dennes krisebearbejdning. Og på baggrund af tolkning af citatet, tyder det på, at 

krisebearbejdning for den pårørende allerede inden den næres død, er betydningsfuldt 

på sigt for den pårørende, idet der i citatet tales om at det er bedre at få bearbejdet 

nogle ting undervejs end at det ”hober sig op” og efterfølgende bliver mere 

uoverskueligt. Tilsvarende dette skriver Sundhedsstyrelsen, at god støtte til pårørende 

ikke blot er af værdi under den næres sygdomsforløb, men tillige kan have betydning 

for, hvordan den pårørende reagerer efter den næres død (Sundhedsstyrelsen 1999). 

Noget tyder således på, at støttende samtaler undervejs i det terminale forløb kan have 

betydning for den pårørendes mestring af sorg og krise. Ifølge Hynne, har pårørendes 
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oplevelse af støtte betydning for mestring af belastende livshændelser, hvor ”støtte” 

netop er forbundet med dialog som omsorg for den pårørende (Hynne 2001b).  

I denne sammenhæng er det også værd at have for øje, at den pårørendes psykiske 

tilstand i det terminale forløb formodes at kunne influere på den kræftsyges og den 

pårørendes indbyrdes relation, hvilket også vurderes at være en betydningsfuld faktor 

for efterforløbet for den pårørende. Om dette skriver Ternestedt, at de professionelles 

støtte til den pårørende i at håndtere egen sorg har betydning for den pårørendes 

relation med den syge (Ternestedt 1998).  

Undersøgelsen viser således at et fokus fra de professionelle på den pårørendes behov, 

følelser og tanker undervejs i forløbet er en kriseinterventionshandling, der har 

betydning for hvordan den pårørende kommer videre i sorgarbejdet efter den næres 

død. Ligeledes viser undersøgelsen, at det er betydningsfuldt for den pårørende, at der 

i relationen med den professionelle ydes den pårørende omsorg i form af støttende 

samtaler.  

 

 

5.3.2.4 Den vanskelige samtale 

Pårørende reagerer forskelligt på det følelsesmæssige pres, de er udsat for i et 

terminalt forløb. Eksempelvis beskriver Sundhedsstyrelsen, at nogle pårørende reager 

på det følelsesmæssige pres med en lav tolerancetærskel over for den professionelle 

(Sundhedsstyrelsen 1999). Denne undersøgelse viser lignende reaktion, som 

Sundhedsstyrelsen beskriver, hos pårørende. Det belyses af følgende: 
 

”(---) min stemmeføring bliver højere og højere og hendes stemme er 
kommanderende: ”Giv ham det glas. Jeg har været gift med ham i 25 år og jeg 
kender alt til hvad han kan og ikke kan. (---) Og jeg prøver så fjerde eller femte gang 
at forklare at det nok skal gå (---)” 
( Fortælling 3: sygeplejerske) 
 

Af citatet tolkes, at den pårørende ikke er tilfreds med sygeplejerskens handlinger i 

forhold til den syge, en utilfredshed der kan skyldes flere ting, men det kan være en 

kombination af lav tolerancetærskel og frustration over situationens håbløshed. 

Sygeplejersken oplever i relationen med den pårørende at vedkommende er 

”kommanderende” og ”bestemmende” i forhold til hvordan sygeplejersken skal 

handle, og at det for sygeplejersken opleves som vanskeligt at samtale med den 

pårørende. Som det fremgår af citatet, taler den pårørende på den syges vegne, om, 
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hvad den syge kan eller ikke kan. Af dette tolkes, at den pårørende har indtaget en 

advokatrolle for den syge. I advokatrollen formodes at ligge et deltagerperspektiv, 

hvilket således vil sige, at hvis den pårørende afvises som advokat for den syge 

afvises den pårørende også som deltager, i og omkring plejen af den syge.  

Ifølge Dalgaard, kan det ske at pårørende indtager en advokatrolle, som talerør for 

den syge, hvis den pårørende ikke synes at sygeplejersken tolker den syges behov 

korrekt, hvor advokatrollen således er en form for kompensation for den 

professionelle (Dalgaard 2001). Noget kan tyde på, at en pårørende i en advokatrolle 

er en utryg pårørende uden tillid til de professionelle og den pårørende kan reagere 

med vrede over for den professionelle. Set i relation til denne undersøgelse, fremgår 

det på baggrund af citatet, at det i en sådan situation kan være vanskeligt at tale med 

den pårørende, idet sygeplejersken flere gange prøver at få en dialog med den 

pårørende. Når det er vanskeligt at samtale med en pårørende, kan det, ifølge Hynne, 

være nødvendigt at sygeplejersken opgiver kontrollen i dialogen og prøver at lytte og 

forstå den pårørende (Hynne 2001b).  Hvis sygeplejersken ikke forstår og rummer den 

pårørendes vrede, får den pårørende i det terminale forløb ikke den støtte og omsorg 

vedkommende har brug for. For ifølge Sundhedsstyrelsen, er pårørendes vrede over 

for den professionelle et udtryk for magtesløshed eller fortvivlelse over at skulle miste 

en elsket, hvor det er en støtte for den pårørende såfremt den professionelle forstår og 

rummer reaktionen (Sundhedsstyrelsen 1999).  

Men, som Dalgaard skriver, én ting er at indtage en advokatrolle som pårørende, én 

anden ting er om det bliver accepteret af den professionelle. I denne undersøgelse 

viser det sig at det ikke accepteres af den professionelle, at den pårørende indtager en 

advokatrolle. Det fremgår af følgende: 
 

”Det var mig faktisk fuldstændig umuligt og trænge igennem, jeg møder, kan man 
sige, i bogstaveligste forstand en mur af verbalt ordflod fra konen, sådan vil jeg kalde 
det… jeg kan slet ikke finde ud af hoved eller hale på alt det der bliver sagt … konen 
sætter i med hvad hun mener hun har at skulle sige til hele situationen og hvad der 
skal ske som det allerførste...(---) så ender jeg ud med at sige til hende:” Hold så 
kæft, når jeg nu har bedt dig om det fire gange. Nu holder du kæft”. (---)Det handler 
nok dybest set om kommunikation. (---) Jeg har siden hen tænkt meget på den 
situation, for på en eller anden led, ville jeg selv føle det som et overgreb hvis nogen 
bad mig om at holde kæft”. 
( Fortælling 3: sygeplejerske 
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At sygeplejersken ikke accepterer den pårørende i advokatrollen tolkes af følgende 

uddrag af citatet: ” (---) … konen sætter i med hvad hun mener hun har at skulle sige 

til hele situationen og hvad der skal ske som det allerførste...(---) så ender jeg ud med 

at sige til hende:” Hold så kæft(---)”. Af citatuddraget fremgår det, at den pårørendes 

opfattelse af situationen ikke ønskes inddraget af sygeplejersken og at bede den 

pårørende om at tie stille må formodes at kunne opfattes som en afvisning af den 

pårørendes rolle som advokat for den syge. Ud fra en betragtning om, at der i 

advokatrollen for den syge også ligger et deltagerperspektiv, vil en afvisning af den 

pårørende som advokat også være en afvisning af den pårørende som deltager i og 

omkring plejen af den syge. 

Når samtalen med den pårørende opleves som vanskelig, tolkes det på baggrund af 

citatet, at det også kan have en sammenhæng med at den pårørende taler meget og 

usammenhængende, idet der i citatet tales om ”ordflod” og ”ikke at finde hoved og 

hale på alt det der bliver sagt”. Ifølge Sundhedsstyrelsen, kan pårørende i krise 

fremtræde som meget talende og usamlede (Sundhedsstyrelsen 1999). De anbefaler i 

sådanne situationer, at der fra professionel side sættes ind med kriseintervention i 

form af støttende samtaler, hvor det primære er at lytte til den pårørende (ibid.). En 

forståelse hos den professionelle for at den pårørendes reaktion er et udtryk for krise, 

vurderes på baggrund af undersøgelsen at være en betydningsfuld faktor for, at der 

kan ydes den pårørende støtte og omsorg.  

Undersøgelsen viser ligeledes, at der i samspillet mellem sygeplejersken og den 

pårørende ligger en asymmetrisk magtfaktor. Det tolkes på baggrund af citatet, hvor 

der tales om at have forvoldt et verbalt overgreb på den pårørende. At sige ”hold 

kæft” til en pårørende tolkes at være en magtsproglig faktor, som Scheel beskriver 

som undertrykkende (Scheel 1994). Det vurderes i relation til denne undersøgelse, at 

være uhensigtsmæssigt, både for samspillet med den pårørende, men det vurderes 

også at vanskeliggøre en samtale med en pårørende. Noget tyder på, at en professionel 

i et samspil med en pårørende, må være sig sin magtposition bevidst, hvis der skal 

ydes den pårørende støtte og omsorg. Ifølge Scheel, er en patient afhængig af 

sygeplejerskens forståelse for den magtposition hun indtager, - og det tolkes ligeledes 

at være gældende for en pårørende. Og når Scheel skriver, at sygeplejersken har et 

moralsk ansvar for sine handlinger, vurderes det også at være gældende for 

sygeplejerskens sproglige handlinger (ibid.). 
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Undersøgelsen viser således, at den vanskelige samtale kan skyldes flere grunde. Én 

af grundene er en magtsproglig faktor, som kræver, at sygeplejersken er sig denne 

faktor bevidst, og som ligeledes stiller krav til moralsk ansvarlig handling.   

En anden grund til at samtale med pårørende kan opleves som vanskelig, kan skyldes 

den pårørendes utryghed i situationen og manglende tillid til personalet, hvorfor den 

pårørende indtager en rolle som advokat for den syge, hvilket ikke accepteres af den 

professionelle. Når en sådan rolle ikke forstås og rummes af den professionelle, 

vurderes, at præmisserne ikke er til stede for en konvertering af den vanskelige 

samtale til en støttende samtale.  

 

 

6.0 Konklusion 

Formålet med undersøgelsen var, at undersøge pårørendes og sygeplejerskers 

fortællinger om oplevelser fra klinisk praksis, for at få viden om, hvad der af 

sygeplejersker og pårørende opleves som betydningsfuldt i et terminalt forløb i 

relation til den pårørende i klinisk praksis, og ligeledes hvilke faktorer der har 

betydning for den pårørendes position i det terminale forløb og for den støtte og 

omsorg, der ydes den pårørende.  

I relation til hvad sygeplejersker og pårørende oplever som betydningsfuldt i et 

terminalt forløb, kan der på baggrund af undersøgelsen konkluderes, at når døden er 

nærtstående hos en alvorligt syg kræftpatient, finder sygeplejersken, såvel som den 

pårørende, det betydningsfuldt, at den pårørende er til stede hos den døende.  

Situationer kan forekomme, hvor pårørende ønsker at forlade den døende. Det tolkes 

at handle om at den pårørende er utryg ved situationen, hvortil det kan konkluderes at 

omsorgshandlinger fra sygeplejerskens, som ”nærvær”, ”tilstedeværelse” og 

”åbenhed”, er understøttende for at den pårørende kan udholde ”at være” og at være 

til stede hos den døende. Fokus på den pårørendes behov og på den støtte og omsorg 

vedkommende har brug for, konkluderes at være af betydning for, om den pårørendes 

position indeholder et deltagerperspektiv. 

Det kan konkluderes, at det ud fra en etisk vurdering kan være hensigtsmæssigt, og 

være i såvel den pårørendes som i den døendes tarv, at den pårørende overtales til at 

blive hos den døende. Når en pårørende overtales til at blive, når vedkommende 

egentlig ønsker at gå fra afdelingen, vurderes det, at det ikke handler om 

magtanvendelse fra sygeplejerskens side. Det handler snarere om at ”overbevise” den 
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pårørende om betydningen af vedkommendes tilstedeværelse. At ”overbevise” kan da 

ses som en omsorgshandling, der bygger på et sygeplejefagligt skøn på baggrund af 

sygeplejerskens erfaringer, viden og forståelse.  

På baggrund af undersøgelsen kan det også konkluderes, at det i et terminalt forløb 

kan forekomme, at den pårørende finder det betydningsfuldt at være hos den 

kræftsyge og være med i plejen, selvom døden ikke er umiddelbar nær. Imødekommer 

sygeplejersken ikke den pårørendes ønsker og behov om at være med i plejen, viser 

det sig at kunne afstedkomme en følelse hos den pårørende af eksklusion, isolation, 

håbløshed, opgivelse og at være ”skilt fra” sin nære. At være ”skilt fra” indeholder et 

tabsperspektiv, der omfatter tab af intimitet mellem den syge og den pårørende af 

både fysisk og åndelig karakter. En tabsfølelse, der således kan opstå allerede før den 

næres død. I den henseende konkluderes det, at ydes den pårørende ikke omsorg, i 

form af forståelse for og tilbud om, at den pårørende kan deltage i plejen når det er 

ønsket, afstedkommer det en tabsfølelse hvortil kriseintervention fra sygeplejersken er 

nødvendig.  

Af undersøgelsen kan konkluderes, at hvis den pårørende oplever det som 

betydningsfuldt at være med i plejen, og dette ikke forstås og accepteres af den 

professionelle, kan det hos den pårørende give en følelse af at være sat uden for 

situationen omkring den næres sygdomsforløb. Modpoler, som ”at være med” og ”at 

være uden for” kan sammenlignes med den pårørendes position i det terminale forløb 

ud fra et deltager- eller tilskuerperspektiv.  

Undersøgelsen viser, at såvel det kan være betydningsfuldt for pårørende at deltage i 

plejen, kan det ligeledes være betydningsfuldt for pårørende ikke at deltage i plejen.  

Pårørende kan opleve det som en omsorgshandling fra sygeplejersken, at der fra 

professionel side ikke stilles forventninger til at den pårørende deltager i plejen. Den 

pårørendes oplevelse af at der ydes denne omsorg, viser sig at afstedkomme at den 

pårørende føler sig som deltager i det terminale forløb, på baggrund af en forståelse 

for, og hensyntagen til, den pårørendes ønsker og behov.  Af dette kan konkluderes at 

en deltagerposition for den pårørende i et terminalt forløb, i langt højere grad handler 

om hvorvidt den pårørende oplever at dennes individuelle ønsker og behov 

imødekommes, end hvorvidt den pårørende deltager i plejeopgaver omkring den syge. 

Undersøgelsen viser, at det kan være betydningsfuldt for professionelle at opleve 

samspillet med den pårørende som et samarbejdsforhold. Når relationen med den 

pårørende tillægges en værdifuld betydning, ud fra et ønske om at den pårørende ”er 
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med” som samarbejdspartner, konkluderes det at være en faktor, der betyder at den 

pårørende tildeles en deltagerposition i det terminale forløb. Når den pårørende 

deltager som samarbejdspartner, vurderes det at have den betydning, at den pårørende 

er med som deltager med egen identitet og med egne behov. Ud fra undersøgelsen kan 

det konkluderes, at når sygeplejersken inddrager den pårørende som 

samarbejdspartner, er det at yde den pårørende omsorg. En omsorg der bygger på at 

støtte den pårørendes position som betydningsfuld deltager, hvorved der tages vare på 

den pårørende. Et sådant samspil mellem pårørende og sygeplejerske konkluderes at 

åbne for, at sygeplejersken kan sanse og afdække den pårørendes tanker, følelser, 

oplevelser og ønsker og dermed yde den pårørende den støtte og omsorg der er behov 

for, eksempelvis i form af nærvær, samtaler, tilstedeværelse og opmærksomhed. 

Faktorer, der konkluderes at have en domino-effekt, idet de nævnte handlinger viser 

sig at have betydning for den pårørendes tryghedsfølelse, som så igen viser sig at have 

betydning for den pårørendes oplevelse af tillid til sygeplejersken, som så igen har 

betydning for om den pårørende tør være åben om omsorgsbehov. Derfor konkluderes 

at tryghed og tillid er fænomener der er sammenflettede med gensidig betydning og 

begge fænomener viser sig at være betydningsfulde faktorer for, at 

sygeplejehandlinger i form af samtaler med pårørende om angst, savn, sorg og 

tilsvarende, finder sted. 

Men, undersøgelsen afdækker tillige andre faktorer af betydning for samtaler mellem 

sygeplejerske og pårørende. Det viser sig i undersøgelsen at kommunikation mellem 

sygeplejerske og pårørende kan differentieres i flere typer samtaler hvor forskellige 

faktorer gør sig gældende. Eksempelvis kan konkluderes, at pårørende finder en god 

atmosfære med ”humoristisk ping pong”, i samtaler med den professionelle, som 

betydningsfuld for relationen. I den pårørendes møde med den professionelle kan en 

god stemning tilsyneladende opleves som positivt og opløftende, og en god stemning 

kan derfor ses som en støtte- og omsorgshandling for den pårørende i et terminalt 

forløb. Således kan en god atmosfære være en betydningsfuld faktor for hvorvidt den 

pårørende føler sig inkluderet i det terminale forløb. 

Undersøgelsen viser ligeledes, at pårørende oplever uformel samtale med 

sygeplejersken som betydningsfuldt. Af undersøgelsen konkluderes, at den uformelle 

samtale giver den pårørende en oplevelse af menneskelig kontakt med den 

professionelle. I den relation vurderes det primært at være den professionelles 

imødekommenhed, som den uformelle samtales kodeks implicerer, der er af ,etydning 
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for den pårørende, og kan have betydning for den pårørendes følelse af at være synlig 

som deltager i det terminale forløb. Set i relation til denne undersøgelse kan en 

uformel samtale ligeledes konkluderes at fungere som ”døråbner” for samtaler af 

mere alvorlig eller terapeutisk karakter.   

Af undersøgelsen fremgår det, at samtale mellem sygeplejerske og pårørende kan 

være af informativ karakter og opleves som betydningsfuldt for pårørende. Det kan 

konkluderes, at åben og ærlig kommunikation i form af informative samtaler, til 

forskel for ”tom tale” fyldt med floskler, af den pårørende opfattes som støttende i 

forhold til den svære situation den pårørende står i. Af dette konkluderes, at den 

informative samtale har betydning for, om den pårørende føler sig medinddraget som 

deltager i det terminale forløb. 

Når den professionelle oplever det vanskeligt at samtale med pårørende, som det 

fremgår af undersøgelsen at kunne forekomme, konkluderes der at være flere grunde 

til dette. Én af grundene er en magtsproglig faktor som stiller krav til moralsk 

ansvarlig handling. Én anden grund er at den pårørende indtager en rolle som advokat 

for den syge, hvilket ikke accepteres af den professionelle. Det formodes at have 

konsekvenser for den pårørende i form af eksklusionsfølelse i det terminale forløb, 

hvilket konkluderes at være en position med et tilskuerperspektiv.  

Hvorvidt den pårørendes position i det terminale forløb indeholder et deltager- eller 

tilskuerperspektiv, konkluderes således at være betinget af mange forskellige faktorer. 

For alle faktorer er det gældende, at det er individuelt hvad det enkelte menneske 

oplever som betydningsfuldt i mellemmenneskelige relationer, som det er individuelt 

hvilke behov pårørende har for professionel støtte og omsorg i et terminalt forløb.  

En sprogteoretisk tilgang til pårørendes og sygeplejerskers fortællinger om oplevelser 

fra terminale forløb, viser sig at ”åbne en dør på klem” for erkendelse om 

betydningsfulde fænomener, der hver især rummer flere perspektiver. I denne 

undersøgelse er der kun arbejdet med et udpluk af de betydningsfulde fænomener et 

terminalt forløb indeholder. Det har givet erkendelse om, at en sådan undersøgelse 

aldrig kan sluttes. For det viser sig, at jo dybere man går i en undersøgelse om 

betydningsfulde fænomener, desto større erkendelse opnås om andre betydningsfulde 

fænomener, med perspektiver der kalder på videre udforskning. Både indenfor og 

udenfor dette emne: ” Pårørende i relation til klinisk praksis. Et deltager- eller 

tilskuerperspektiv?”  
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7.0 Perspektivering 

I de senere år har der vist sig en tendens til et større politisk fokus på den palliative 

indsats i Danmark, hvilket blandt andet har medført vedtagelsen af 

plejeorlovsordningen. Et tiltag der giver pårørende mulighed for at tage orlov fra 

arbejdet for at være sammen med den syge, med et plejevederlag fra det offentlige 

som lønkompensation. Et andet tiltag for at styrke den palliative indsats, ses i form af 

flere og flere hospices rundt omkring i landet.  

Ud fra projektet vurderes, at sygeplejersker udfører et godt og professionelt stykke 

arbejde i terminale forløb med hensyntagen til pårørende, men det ser også ud til, at 

de professionelles støtte og omsorg til pårørende kan forbedres. For at forbedre 

omsorgen for den pårørende, vurderes det at være nødvendigt med kurser og 

uddannelse af sygeplejerskerne indenfor eksempelvis kriseintervention og 

kommunikation. Ligeledes kunne det være ønskeligt med tilbud til personalet om 

supervision, ikke mindst fordi det stiller store krav til den enkelte sygeplejerske at 

arbejde med alvorligt syge, døende og deres pårørende. En øget indsats i form af 

efteruddannelse af plejepersonalet i sundhedsvæsenet, forudsætter en politisk 

beslutning om, og vurdering af, hvilke tiltag der er mulige ud fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv.  

I projektet blev der konkluderet, at pårørende har behov for at blive integrerede som 

deltagere i det terminale forløb, blandt andet på grund af behov for at være sammen 

med den syge. Det vurderes at kunne efterkommes med et tilbud til den kræftramte og 

dennes pårørende, om at tilbringe den sidste tid de måtte have sammen i et familierum 

på hospitalsafdelingen. 

Et sådant familierum blev for år tilbage etableret på Onkologisk afdeling på Roskilde 

Amtssygehus4. Hensigten med etableringen af familerummet var at give den 

kræftsyge og dennes familie mulighed for at være sammen under mere behagelige og 

familiære forhold. Ideerne til familierummet var inspireret af hospicetanken og blev 

udviklet efter studiebesøg på Sct. Lucas Hospice i København. I familierummet 

tilstræbes at skabe et hjemligt miljø, blandt andet med farver på væggene, billeder, 

lænestole og sovesofa, så den pårørende kan overnatte hos den syge, reol med bøger 

og legetøj, af hensyn til yngre kræftramte familier med små børn. Desuden er der i 
                                                 
4 Ideerne bag og visionerne for familerummet er blevet posterpræsenteret ved en europæisk 
cancerkonference (ECCO 10) under titlen: Family rooms at hospitals -combining the advantages of the 
hospice and the facilities of the public hospital By Linderoth, Helle Rose and Jørgensen, Charlotte 
Hedegaard 
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familerummet installeret køleskab, kaffemaskine og der er mulighed for mad til 

kræftsyges pårørende.   

Et ønskeligt fremtidsperspektiv er, at flere traditionelle hospitalsstuer ændres til 

familerum som tilbud til familier i terminale forløb. Det vil give rum og rammer for at 

den kræftsyge og dennes familie kan være sammen under mere behagelige og 

familiære forhold. Og har den pårørende oplevet den sidste tid med den kræftsyge 

som noget positivt, hvor det har været muligt for den syge og den pårørende at 

opretholde intimitet og fortrolighed, skønnes det at have en positiv betydning for den 

pårørendes sorgbearbejdning efter den næres død. 

Der er grund til at tro, at et tilbud til den kræftramte og dennes pårørende om at kunne 

være sammen i et familerum, vil af den pårørende opleves som et tilbud om at indgå 

som deltager i det terminale forløb. 

 

 

 

 
Familierum på Onkologisk afdeling, Roskilde Amtssygehus (akvarel af F. Larsen, 1999) 
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Bilag I, side 1 
  
 
 
 
Kære Kræftens Bekæmpelse, xxx- afdeling. 
 
Mit navn er Helle Rose Linderoth. Jeg kontaktede jer tidligere, hvor I var så venlige, 
at ville hjælpe mig med at etablere kontakt til nogle pårørende, der gerne vil lade sig 
interviewe.  
Baggrunden for, at jeg gerne vil interviewe pårørende, vil jeg følgende gøre rede for. 
Jeg har været sygeplejerske i 12 år, hvoraf jeg de otte år har arbejdet indenfor 
kræftspecialet. Aktuelt er jeg ved at videreuddanne mig på Århus Universitet, hvor jeg 
læser Sygeplejevidenskab.  
Da kræftpatienters og deres pårørendes situation, problemer og vilkår, altid har ligget 
mig meget på sinde, har jeg valgt at lade mit afsluttende speciale være en form for et 
pilotstudie, der omhandler hvordan det er at være pårørende og hvad pårørende 
oplever under deres kræftsyge familiemedlems indlæggelse.  
Dertil søger jeg 3-4 pårørende, der vil lade sig interviewe. Interviewet vil have en 
varighed af ca. 1½ time og blive optaget på bånd. De interviewede vil være 
fuldstændig anonyme og kan til enhver tid fortryde og båndet vil blive slettet. 
Interviewene vil i studiet blive brugt til at synliggøre pårørendes behov for støtte 
under et alvorligt sygt familiemedlems indlæggelse. 
Jeg vedlægger informationsmateriale der kan udleveres til pårørende, i den 
udstrækning I finder, at situationen er til det. 
I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker yderligere oplysninger.  
 
Med venlig hilsen 
 
Sygeplejerske, stud.cur. 
Helle Rose Linderoth 
Egevej 47, 4000 Roskilde 
Tlf. 46370184   mob. 23820423 
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                   Bilag II, side 1 
 
 

Information til pårørende 
 
Kære pårørende 
 
Mit navn er Helle Rose Linderoth og jeg har været sygeplejerske i 12 år, hvoraf jeg de 

otte år har arbejdet indenfor kræftspecialet. Aktuelt er jeg ved at videreuddanne mig 

på Århus Universitet, hvor jeg læser Sygeplejevidenskab.  

Min videreuddannelse afsluttes med en specialeafhandling i form af et pilotstudie, 
hvortil jeg søger pårørende, der vil deltage i et interview. 
Pilotstudiet omhandler hvordan det er at være pårørende og hvordan pårørende 
oplever deres kontakt til sygehuspersonalet og oplevelser ved eventuelle indlæggelser 
af det kræftsyge familiemedlem.  
Jeg vil i den forbindelse spørge dig om du vil deltage i et interview? 

Interviewet vil have en varighed på 1-1½ time og blive optaget på bånd og du vil være 

fuldstændig anonym. Det er selvsagt fuldstændigt frivilligt at deltage og du kan på 

ethvert tidspunkt fortryde og båndet vil blive slettet. 

Interviewene vil i pilotstudiet blive brugt til at synliggøre pårørendes behov for støtte.  

Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer, før du giver 

et endeligt tilsagn. 

Hvis du gerne vil lade dig interviewe af mig eller have yderligere informationer, kan 

du kontakte mig på tlf. 46370184 eller på min mobiltelefon 23820423 

 

Med venlig hilsen 

Helle Rose Linderoth 

 

Sygeplejerske, stud.cur. 

Egevej 47 

4000 Roskilde 
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                                                                                                                Bilag III, side 1 
 
 
Kære Overlæger ved Onkologisk/ Hæmatologisk afdeling. 
 
Mit navn er Helle Rose Linderoth og jeg er sygeplejerske med 12 års praksiserfaring 

indenfor onkologi, kirurgi og gynækologi. Aktuelt er jeg ved at videreuddanne mig på 

Århus Universitet hvor jeg læser Sygeplejevidenskab.  

Jeg har valgt at lade min afsluttende specialeafhandling på cand.cur.-studiet  
omhandle hvordan det er at være pårørende og hvordan pårørende oplever deres 
kontakt til sygehuspersonalet og oplevelser ved eventuelle indlæggelser af det 
kræftsyge familiemedlem, da kræftpatienters og deres pårørendes situation altid har 
ligget mig meget på sinde. 
Afhandlingen vil være en form for et pilotstudie med en fænomenologisk-
hermeneutisk tilgang, og er ikke anmeldelsespligtigt overfor Den Videnskabsetiske 
Komite. 
Jeg har indtil videre forgæves forsøgt at få kontakt til pårørende gennem Kræftens 
Bekæmpelse og vil derfor spørge jer, om I kan/vil være mig behjælpelig med at 
etablere kontakt til 4-5 pårørende i jeres afdeling, der eventuelt vil deltage i 
interview? 
Interviewet vil have en varighed af ca. 1½ time og blive optaget på bånd. De 
interviewede vil være fuldstændig anonyme og kan til enhver tid fortryde og båndet 
vil blive slettet. Interviewene vil i studiet blive brugt til at synliggøre pårørendes 
behov for støtte.  
Jeg vedlægger informationsmateriale der kan udleveres til pårørende, i den 
udstrækning I finder, at situationen er til det. 
I er meget velkomne til at kontakte mig, hvis I ønsker yderligere oplysninger.  
Med venlig hilsen 
 
Helle Rose Linderoth 
Sygeplejerske, stud.cur. 
Egevej 47, 4000 Roskilde 
Tlf. 46370184   mob. 23820423 
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                                Bilag IV, side 1 
 
 
 

Til Oversygeplejerske for afdeling  XXX 
 
Mit navn er Helle Rose Linderoth og jeg er sygeplejerske med 12 års praksiserfaring 

indenfor onkologi, kirurgi og gynækologi. Aktuelt er jeg ved at videreuddanne mig på 

Århus Universitet hvor jeg læser sygeplejevidenskab.  

I forbindelse med en eksamensopgave på mit studie på Institut for 
Sygeplejevidenskab på Århus Universitet, søger jeg sygeplejersker der vil deltage i et 
interview. Projektet omhandler interaktionen mellem sygeplejersker og pårørende til 
terminale cancerpatienter. 
Jeg vil i den forbindelse tage kontakt til afdeling xxx og forespørge 

Afdelingssygeplejersken og Souschefen, om de vil være behjælpelig med at etablere 

kontakt til 1-2 sygeplejersker i deres afdeling, der eventuelt vil deltage i et interview. 

Interviewet vil have en varighed på 1-1½ time og handle om en oplevelse fra en 

pårørendesituation fra sygeplejerskens praksis. Situationen der fortælles om, udvælger  

sygeplejersken selv og det kan være ”et godt forløb” såvel som ”et svært forløb”.  

Som kriterium for at interviewet kan indgå som datamateriale i projektet er, at den 

interviewede sygeplejerske har 2 års praksiserfaring og at pårørendesituationen der 

fortælles om, omhandler en pårørende til en terminal cancerpatient. Interviewet vil 

blive optaget på bånd og sygeplejersken vil være anonym. 

Det er selvsagt fuldstændigt frivilligt at deltage og sygeplejersken kan på ethvert 

tidspunkt fortryde og båndet vil blive slettet. 

Du er meget velkommen til at kontakte mig og høre mere om projektet på tlf. 

46370184 eller på min mobiltelefon 23820423 

 

Med venlig hilsen 

 

Sygeplejerske, stud.cur. 

Helle Rose Linderoth 

Egevej 47 

4000 Roskilde 
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                 Bilag V, side 1 
 
 
 

Til Afdelingssygeplejerske og Souschef for XXX 
 
Mit navn er Helle Rose Linderoth og jeg er sygeplejerske med 12 års praksiserfaring 

indenfor onkologi, kirurgi og gynækologi. Aktuelt er jeg ved at videreuddanne mig på 

Århus Universitet hvor jeg læser sygeplejevidenskab.  

Til min afsluttende specialeafhandling søger jeg sygeplejersker der vil deltage i et 
interview. Projektet omhandler interaktionen mellem sygeplejersker og pårørende til 
terminale cancerpatienter. 
Jeg vil i den forbindelse spørge om I vil være behjælpelig med at etablere kontakt til 

1-2 sygeplejersker i jeres afdeling, der eventuelt vil deltage i et interview? 

Interviewet vil have en varighed på 1-1½ time og handle om en oplevelse fra en 

pårørendesituation fra sygeplejerskens praksis. Situationen der fortælles om, udvælger  

sygeplejersken selv og det kan være ”et godt forløb” såvel som ”et svært forløb”.  

Som kriterium for at interviewet kan indgå som datamateriale i projektet er, at den 

interviewede sygeplejerske har 2 års praksiserfaring og at pårørendesituationen der 

fortælles om, omhandler en pårørende til en terminal cancerpatient. Interviewet vil 

blive optaget på bånd og sygeplejersken vil være anonym. 

Det er selvsagt fuldstændigt frivilligt at deltage og sygeplejersken kan på ethvert 

tidspunkt fortryde og båndet vil blive slettet. 

Jeg vedlægger informationsmateriale, der kan udleveres til interesserede 

sygeplejersker. 

I er meget velkomne til at kontakte mig og høre mere om projektet på tlf. 46370184 

eller på min mobiltelefon 23820423 

 

Med venlig hilsen 

 

Sygeplejerske, stud.cur. 

Helle Rose Linderoth 

Egevej 47 

4000 Roskilde 
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                            Bilag VI, side 1 
 

Information til sygeplejerske 
 
Kære sygeplejerske 
 
Mit navn er Helle Rose Linderoth og jeg er sygeplejerske med 12 års praksiserfaring 

indenfor onkologi, kirurgi og gynækologi. Aktuelt er jeg ved at videreuddanne mig på 

Århus Universitet, hvor jeg læser Sygeplejevidenskab.  

I forbindelse med nogle opgaver jeg skal lave på mit studium, omhandlende 
interaktionen mellem sygeplejersker og pårørende til terminale cancerpatienter, søger 
jeg sygeplejersker der vil deltage i et interview. 
Jeg vil i den forbindelse spørge dig om du vil deltage i et interview? 

Interviewet vil have en varighed på 1-1½ time og handle om en oplevelse fra en 

pårørendesituation fra din praksis. Den situation du fortæller om vælger du selv og det 

kan være ”et godt forløb” såvel som ”et svært forløb”.  

Som kriterium for at interviewet kan indgå som datamateriale i projektet er, at du har 

2 års praksiserfaring og at pårørendesituationen der fortælles om, omhandler en 

pårørende til en terminal cancerpatient. Interviewet vil blive optaget på bånd og du vil 

være anonym. 

Det er selvsagt fuldstændigt frivilligt at deltage og du kan på ethvert tidspunkt 

fortryde og båndet vil blive slettet. 

Du er meget velkommen til at kontakte mig og høre mere om projektet før du giver et 

endeligt tilsagn. 

Hvis du gerne vil lade dig interviewe af mig eller have yderligere informationer, kan 

du kontakte mig på tlf. 46370184 eller på min mobiltelefon 23820423 

 

Med venlig hilsen 

 

Sygeplejerske, stud.cur. 

Helle Rose Linderoth 

Egevej 47 

4000 Roskilde 
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Bilag VII, side 1 
 
 
 
 

Samtykkeerklæring 
 
 
Jeg har gennemlæst Information til pårørende og jeg indvilger i at deltage i et 

interview og giver tilladelse til at interviewene anvendes. 

Min underskrift er ikke på nogen måder forpligtende og jeg kan til enhver tid anmode 

om at få båndet slettet. 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 
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Bilag VIII, side 1 
 
 
 
 

Samtykkeerklæring 
 
 
Jeg har gennemlæst Information til sygeplejerske og jeg indvilger i at deltage i et 

interview og giver tilladelse til at interviewene anvendes. 

Min underskrift er ikke på nogen måder forpligtende og jeg kan til enhver tid anmode 

om at få båndet slettet. 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 
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Bilag IX, side 1 
 
Fortælling 1 (sygeplejerske) 
 
Den situation det drejer sig om, det er en dame som døde i min vagt (---) og det var 
manden til den her frue jeg havde noget samarbejde med fra kl. 4 om morgenen og til 
kl. halv syv hvor hun dør… altså i der timer dem har jeg oplevet som noget meget, 
meget intenst. (---) han var sådan en type der.. altså hun rallede og var blevet så dårlig 
og det kunne han ikke lide men altså det kan man jo godt forstå… men han havde 
faktisk været ved at gå og blev så overtalt til at blive der og havde fået en seng ind og 
da jeg så kommer ned og skal se til patienten og tage et vue over det, ikke, så kan jeg 
godt se at hun ser meget dårlig ud, altså for mig der ser det ud til at det tager kun få 
timer, der klokken halvtolv ikke, der er en meget overfladisk respiration og hun fik en 
del smertestillende og det var på mandens, sådan set, foranledning, han havde det 
sådan at han, altså hvis det ændrede sig en lille smule ”hun må have ondt nu”: sagde 
han, ”nu må hun have ondt” (---) Han sad så der på sengekanten og klokken var 
halvtolv og jeg tænkte at det her, det varer ikke ret længe og jeg prøvede sådan at 
stikke en finger i jorden om han også var klar over det, men det var meget svært, for 
jeg fik ikke ligesom nogen signaler til at vide hvor er han henne andet end at jeg 
vidste at han var blevet overtalt til blive der (---) jeg spurgte om han var bange for at 
være her, men den bemærkning faldt ikke i god jord. Enten havde jeg fået formuleret 
mig forkert eller sådan ikke, men jeg havde sådan brug for at vide om han var nervøs 
eller ej. Jeg kunne ikke sådan fornemme det og det siger han så, nej, det var han 
bestemt ikke, men der var et eller andet der gjorde, at jeg godt ville udforske det. Nå, 
men så tænkte jeg … der kunne jeg mærke… den var ikke god, allerede der synes jeg 
det var ikke så godt jeg vidste ikke hvor han var henne (---) det var tydeligt for mig at 
han ikke kunne lide at være der nede på den stue, han havde sådan mange ærinder og 
så da klokken blev fire gik jeg derned og han sagde ikke med et ord at han var bange 
for at være, der men det var så tydeligt, det kunne han altså ikke. Så tog jeg 
simpelthen en stol, satte mig ned og holdt den der dame i hånden og sagde til ham: 
”Ved du hvad, jeg bliver herned på stuen” (---) så satte han sig op på sengekanten, 
uden at røre sin kone, men den mand der, han begyndte så at fortælle om sin 
livshistorie , deres forhold og meget private ting, mens jeg sad der og tænkte: ”Er det 
nu hun dør”, men klokken blev fem, og han talte og han talte og så blev klokken seks 
(---) manden han blev ved med at sidde der og fortælle sådan altså…om alt muligt.. 
hvad de havde lavet, og hvad hun havde lavet og at de ikke havde børn og det var 
sådan virkelig private ting….og jeg sad jo bare og nikkede…og klokken halv syv så 
udånder hun så med et dybt suk (---) og så blev han selvfølge meget ked af og rendte 
rundt på stuen og jeg vidste jo at de ikke havde nogen børn og nogen nære pårørende 
og så noget men hvordan deres netværk ellers var kendte jeg ikke noget til.. men jeg 
kunne godt se, at det her kunne jeg ikke lige sådan... altså, han måtte have nogen der 
kendte ham derind, så jeg spurgte ham om ikke der var nogen han kunne ringe efter... 
”Nej, det var der i hvert fald ikke”: sagde han så meget bestemt, men jeg tænkte 
hvordan vi nu kom videre ofr han virkede virkelig ikke samlet nok til overhovedet at 
pakke alt det ned de havde af private ting på stuen, og de havde virkelig mange ting… 
og på baggrund af den afvisende holdning han ligesom havde overfor mig regnede jeg 
jo ikke med at han ville modtage min hjælp til pakkeriet, men jeg vidste ikke hvad jeg 
skulle stille op med ham, jeg tænkte, at alt der det kan han jo slet ikke…men han var 
meget kategorisk at der var ikke nogen han kunne ringe efter, men så lige pludselig, 
mens jeg var ude og ringe efter læge... så havde han så fået ringet til en ven (---). 

 101



 

Bilag X, side 1 
 
 
 
Fortælling 2 (sygeplejerske) 
 
Det var en fredag aften og en af de andre afdelinger skulle lukke ned, det var lige op 
til sommerferien, så bliver der meldt en dame.. med cancer og metastaser alle vegne (-
--) hendes mand.. han var meget, meget omsorgsfuld (---) så begyndte hun så at få 
ondt… så fik hun noget morfin... hun sløjede så meget af ..så kunne man godt mærke.. 
at han kunne slet ikke slappe af.. .han vågede simpelthen over hende... og han var jo 
også en gammel mand, ikke, han begyndte at se bleg ud (---) vi skulle i løbet af få 
dage afslutte et forløb hvor vi slet ikke kendte dem.. og hun døde søndag aften og det 
var på en måde hvor det blev så fint… og manden nåede at vende fra at ikke kunne 
klare tanken om at miste konen til: ”hvor var det godt at hun fik fred”. Han ville godt 
sidde ved hende og vi tager jo os den frihed at vi serverer jo bare mad, ikke, vi havde 
lidt julevin og portvin som han fik, for det trængte han til…alle de der små ting, der 
gør at man kan være til... at der er nogen der har lidt omsorg for én og det var egentlig 
ikke så meget der skulle til... det var bare det der nærvær…  
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Fortælling 3 (sygeplejerske) 
 
(---) der bliver der meldt fra intensiv at de flytter en patient ned til os som var blevet 
opereret dagen i forvejen og jeg går så ned og tager imod ham (---) det første jeg 
under sådanne omstændigheder gør, det er, at jeg sådan siger det er patienten det 
handler om, det er ham jeg i første omgang er interesseret i at sige pænt goddag til og 
give hånden og... fortælle hvad der lige her og nu er vigtigt for ham at få at vide nu 
hvor han en ankommet i en afdeling. Det var mig faktisk fuldstændig umulig og 
trænge igennem, jeg møder, kan man sige, i bogstaveligste forstand en mur af verbalt 
ordflod fra konen, sådan vil jeg kalde det… jeg kan slet ikke finde ud af hoved eller 
hale på alt det der bliver sagt … konen sætter i med hvad hun mener hun har at skulle 
sige til hele situationen og hvad der skal ske som det allerførste... blandt andet kan jeg 
huske at hun nævnte at det var meget vigtigt at hendes mand fik lagt en fødesonde 
fordi han skulle have noget mad hurtigst muligt (---) det uanfægtet at der lige havde 
stået en intensivsygeplejerske der faktisk havde sagt at patienten skulle bibeholde den 
sonde han havde til sug. Det prøver jeg så på at forklare konen (---) at det for mig at 
se, middelbart, er en lidt svær opgave, hvor det er svært at komme til patienten, fordi 
der står en kone som en mur foran ham (---) Da jeg dagen efter igen møder i 
nattevagt, får jeg at vide, at det er et stort problem nede på den stue… fordi at konen 
vil være der hele tiden. Hun er der døgnet rundt ... hun vil også være der når vi plejer 
og passer ham (---) jeg har nok selv personligt nogle grænser for, hvor langt jeg synes 
hun skal være der eller jeg skal i hvert fald selv have lov til at finde ud af hvad det 
drejer sig om ... men jeg får også at vide at hun har ligget og sovet på gulvet oven på 
hans dyne (---) det kan godt være vi ikke mener at der er et behov og det kan godt 
være vi ikke mener, at han ikke er lige ved at dø, men hvis hun skal være hos ham om 
natten, så skal der stå en seng til hende. (---) jeg syntes det var vigtigt for dem begge, 
at de fik sovet noget den nat, fordi de har faktisk ikke rigtigt fået sovet siden han 
ankom i afdelingen (---) Han får en tår mere og det går egentlig meget godt, men 
konen bliver ved at insistere på at jeg skal give ham glasset i hånden. På et tidspunkt 
løfter han så selv hånden og hun siger så:” Giv ham nu det glas i hånden”. Og jeg 
siger så stille og roligt til hende at jeg godt tror han selv vil holde, men jeg tror ikke 
han har kræfterne til det. (---) Men efterhånden som jeg gentager det nogle gange, kan 
jeg også mærke at min stemmeføring bliver højere og højere og hendes stemme er 
kommanderende: ”Giv ham det glas. Jeg har været gift med ham i 25 år og jeg kender 
alt til hvad han kan og ikke kan. (---) Og jeg prøver så fjerde eller femte gang at 
forklare at det nok skal gå, jeg skal nok give ham glasset i hånden og hjælpe ham med 
at få noget at drikke. Da hun så bliver ved med at knevre, for sådan vil jeg næsten 
kalde det, det er det der hedder verbalt ordflod, at så er det der ene jeg ikke kan se og 
så er der det andet jeg ikke kan se… så ender jeg ud med at sige til hende:” Hold så 
kæft, når jeg nu har bedt dig om det fire gange. Nu holder du kæft”.  (---) Det handler 
nok dybest set om kommunikation. Jeg har siden hen tænkt meget på den situation, 
for på en eller anden led, ville jeg selv føle det som et overgreb hvis nogen bad mig 
om at holde kæft. (---) Jeg er godt klar over at hendes opførslen afspejler en eller 
anden stor frygt for at miste, der var ingen diskussion om, at i alt det her, så var hun i 
en forfærdelig situation og hun var så bange for at miste ham og det kan enhver sætte 
sig ind i… det handler jo om overlevelse.. altså... hun hænger jo helt ude på kanten i 
neglene og vil gøre hvad som helst for at hendes mand skal få det godt igen. (---)  
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Faktisk var det en magtkamp om hvem der vidste bedst. (---) det virkede ikke som om 
hun havde tillid til (---) Hun vedblev at være overbevist om, at hun var den der 
klogest på ham. (---)jeg pressede hende også til at gå hjem på et tidspunkt og det 
gjorde hun også... sidst i forløbet var hun faktisk mere hjemme end fra starten af. for i 
starten var hun der 24 timer i døgnet. (---) Det at jeg havde sagt hold kæft til hende er 
et tabu for mig, at jeg kom så langt ud og blev så magtesløs ... 
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Bilag XII, side 1 
 
 
Fortælling 4 (pårørende) 
 
(---) der sker faktisk det at når ens pårørende, så nær pårørende, bliver syg af kræft- på 
en eller anden måde bliver man selv syg. Selvfølgelig var det min mand der havde den 
fysiske smerte, men jeg havde helt klart også en smerte; en psykisk smerte. (---) den 
syge kræver jo opmærksomhed, det er jo naturligt, men det var lige naturligt for os 
begge at jeg var fuldt med i det hele tiden fra starten af. (---) Jeg ville jo meget gerne 
være med og det er ikke alle sygeplejersker der accepterer det, det kræver lidt 
benarbejde. Jeg ville gerne være med så langt som muligt jeg overhovedet kan i det 
forløb… jeg vil gerne passe min mand så langt det var muligt jeg selv kunne deroppe, 
og gøre de ting jeg selv kunne. (---) altså det her med at blive sat uden for døren - jeg 
hadede det, jeg hadede det simpelthen, jeg kan ikke fordrage det… for mig er det 
sådan ”skoleagtigt” eller hvad skal man sige. Når jeg kom ind og... plejen omkring 
min mand og sådan, altså, så skulle man lige gå ud... I starten siger man pænt ”ja” og 
går ud, og til sidst tænker man: ”Hvad hulen er det der sker, det er da min mand det 
her”, altså, helt ærligt, hvad skal jeg gå ud for når min mand ikke engang selv ønsker 
det.. (---) Det var frustrerende for mig at blive sat udenfor og jeg kunne godt tænke 
mig at man spurgte: ”Har du selv lyst til at være med i det her forløb, har du selv lyst 
til at gøre nogen ting”. (---) det betød meget for mig, for det var den måde jeg kunne 
være sammen med min mand på, det var den måde jeg kunne hjælpe ham på. Ellers 
skulle jeg bare sidde på sengekanten og græde sammen med ham … Det er vigtigt at 
foretage sig noget, synes jeg, for mig var det vigtigt... så fik jeg det sådan, at det var 
godt, at her kunne jeg hjælpe… ellers var man sådan fuldstændig på ”Herrens mark” 
og bare er sådan en person der kommer og går... (---) jeg vil meget gerne være 
deltagende så langt jeg overhovedet kunne og det var dejligt når jeg fik lov til det. Det 
betød så meget for mig(---) hvis man når man kom derop, havde en lille opgave, det 
kunne være at hente vand, og gå ud og ... Jeg kan godt se, at de ikke kan have alle de 
pårørende til at fare rundt.. men altså små ting... Jeg tror på en måde det ville være rart 
for de fleste for så har man dog en ”mission” end bare sidde der ved siden af og holde 
i hånden... Jeg tror det ville være godt, i hvert fald når det er sådan et længere forløb... 
(---) Min mand sagde flere gange til mig at jeg skulle blive hjemme og holde en 
fridag, jeg var jo træt, hulens træt indimellem, men så sagde jeg at han ligeså godt 
kunne bede mig om at lade være med at trække vejret...  For det var vigtigt for mig at 
være med hele tiden.. og det var vigtigt at personalet var meget ærligt overfor mig... 
Og udover at være omsorgsfulde for den syge, må de også godt være omsorgsfulde 
overfor den pårørende ... vise lidt deltagelse overfor mig, de kan vise det ved at ... ” 
Nå, hej..” (---) Det var ikke så tit at personalet kom hen til mig og spurgte til hvordan 
jeg havde det... men det betyder meget, fordi, for et eller andet sted er du lige så syg 
som den syge, selvfølgelig på en anden måde og du har så meget brug for omsorg, så 
meget brug for omsorg... jeg tror, ligeså meget, næsten, som den der er syg. På den 
måde, at der er nogen at snakke med og så kan jeg godt lide ærligheden omkring 
hvordan min mand havde det.. det bad jeg jo også selv om (---)så skal man ikke bare 
have at vide:” Ah, det er bare... det går over i morgen, det er meget bedre i morgen...”. 
Det skal man ikke have at vide. Fordi, så stoler du ikke rigtig på dem(---) for mit 
vedkommende ville det have været af utrolig stor betydning at jeg havde fået noget 
pleje, for det havde jeg i hvert fald i allerhøjeste grad brug for .... Det kunne være 
samtaler... (---) Jeg tror samfundet kunne spare meget i den anden ende, hvis man tog  
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den pårørende med i det... alle de der ting man så bagefter skal til at bearbejde .... det 
er lidt bedre at få dem bearbejdet undervejs og få ”ryddet op” undervejs (---) Med 
tiden følte jeg at jeg blev accepteret og det var dejligt ... Det at de stoler på mig, altså, 
at jeg kunne få lov til at være med i de praktiske ting ... at jeg ikke blev ”sat uden for 
døren”... Nogen gange kunne jeg godt føle at de synes jeg var for indblandende 
måske, ja, altså, ”dét skulle jeg ikke, fordi jeg var jo ikke sygeplejerske”...  Jeg kunne 
ikke drømme om at gå ind i de områder hvor jeg vidste med mig selv, at det kunne jeg 
ikke... men, jeg vidste dog godt at der var nogen områder hvor, det kunne jeg sagtens 
klare ..... Så det kunne jeg ikke se var nogen indblanding overhovedet. (---) ”jeg vil 
gerne noget mer’”... for mig var det et stort behov at blive medinddraget ... (---) Bare 
en følelse af at de synes det er rart du kommer, det er dejligt ... faglig distance og alt 
muligt andet, det er noget helt andet – her taler vi om mennesker ... at de tager 
”kasketten” af ... (---) men jeg forventer også de har respekt for mig og mine ønsker ... 
for det er min ægtefælle der er syg og det rammer også mig meget hårdt ... (---) Jeg er 
der jo også, som et appendiks til min mand... vi var sammentømrede i den grad – det 
er svært at blive skilt fra på den på måde ... på en måde var man jo selv syg, om end 
ikke fysisk så psykisk... det gør ondt helt ind i sjælen og stå magtesløs med 
uhelbredelig sygdom hos ens nærmeste pårørende...  
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Bilag XIII, side 1 
 
 
Fortælling 5 (pårørende) 
 
 (---) sygeplejerskerne, har været utrolig venlige ... de var utrolig søde og forklarede 
så godt som de nu kunne, hvad det var der skulle foregå ... de var søde og 
hjælpsomme ... der var en god stemning ... de var utrolig flinke ... (---) Hele tiden, når 
sygeplejersken konstaterer et eller andet; det er den samme sygeplejerske der giver 
min kone kemoen, hvis min kone mærker et eller andet ... så er sygeplejersken der 
med det samme og hvis hun ikke lige selv kan finde ud af det så forhører hun sig hos 
den læge, der følger min kone, og finder ud af hvad der så skal gøres, så jeg vil sige ... 
de er utrolig søde ... der er også tid til ”tant og fjas”, indimellem ... Jeg tror personalet 
har oplevet det som en positiv ting at jeg som pårørende har været med i forløbet … 
de har ikke stillet krav til mig … de har altid været flinke og rare ved mig… de 
ligesom sætter pris på at den nærmeste pårørende er med… det er ikke noget de har 
udtrykt… det er ligesom om … hvordan skal jeg forklare det, det er ligesom om det 
giver en form for en tryghedsfornemmelse, også for personalet, (---) det er ligesom 
om de er trygge ved at der er en der kommer og går med vedkommende… der har jeg 
ligesom fornemmelsen af at personalet sætter stor pris på at man er med hele vejen, 
men det er ikke noget de har givet udtryk for… det vigtigste for mig det er at de er 
søde og rare og jeg kan fornemme at de er gode ved min kone (græder lidt og tænder 
en cigaret. Ønsker på forespørgsel at fortsætte interviewet)... Hvis de er gode ved min 
kone, så behøver jeg ikke ret meget mere fra personalet, men altså… hvis vi har 
spørgsmål så synes jeg de er gode til at forklare… også når der støder noget nyt til…(-
--) De er også søde ved mig. Det er ikke sådan at de spørger hvordan man har det, det 
gør de ikke, men når man er med så bliver man betragtet som en del af patienten. Et 
eksempel er at hvis vi er der omkring frokosttid så bliver der uddelt de der sandwich 
og jeg får da også en, selvom.. det har jeg da hverken krav eller noget som helst på; de 
tænker da på den pårørende også… de spørger pænt om man har lyst til en også og 
spørger pænt om man har lyst til noget at drikke også, selvom jeg udmærket selv kan 
gå ud på gangen og hente mig noget… men, de er opmærksomme på at man er der og 
det sætter jeg stor pris på… men ellers er det ikke sådan at jeg har direkte kontakt 
med dem, men altså jeg sidder og fører... det er sådan meget sjovt, fordi – det er sådan 
blevet et fast ritual… sygeplejersken (samme sygeplejerske, nævnt ved navn) og jeg 
vi hygger os med og ajourføre bogholderiet, altså at få noteret de sidste blodprøver i 
”patientens bog”… jo, jo, det hygger sygeplejersken (samme sygeplejerske, nævnt 
ved navn) og jeg os med (---) det har betydet noget for mig om sygeplejerskerne 
møder med venlighed og med et smil på læben, selv i en så vanskelig situation, som 
man er i… og at de er hjælpsomme med at sige ”sidder du nu godt” o.s.v.… og i det 
hele taget det ”spil” der kan være med sygeplejersken, om det skal være ”på den ene 
eller anden måde”… i det hele taget en god atmosfære… alle sygeplejerske er venlige 
og smilende også selvom der er stress på, de prøver at gøre det så godt som 
overhovedet muligt for både min kone og jeg… med de få midler de har… de sørger 
for at man får en ordentlig stol og der bliver hele tiden ”set til én” på stuen… det gør 
at man føler sig tryg… også at sygeplejerskerne er rare og omgængelige og prøver på 
at tage sig den tid der nu skal til (---) så er jeg tryg ved … så er behandlingen nok som 
den skal være… det har jeg tillid til… tillid er meget vigtigt (---) for at der kan skabes 
tillid så er begge parter nødt til at være åbne og sige tingene lige ud af posen, hvis der 
er noget galt…, men hvis sygeplejerskerne er venlige og imødekommende og tager  
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sig tid til at veksle et par ord, så giver det også mig tillid til at det er professionelle 
mennesker, der ved hvad de har med at gøre (---) informationen betyder meget for 
mig og sygeplejersken (samme sygeplejerske, nævnt ved navn) prøver altid at give 
mig et svar man kan forstå (---) Åben og ærlig snak – det er for mig meget vigtigt i 
omgangen med personalet…    
 
 
 
 
 
 
 


	Indholdsfortegnelseside
	Pårørende i relation til sygeplejepraksis
	- Et deltager eller tilskuerperspektiv?
	I følgende afsnit vil problematikker og resultat�
	Bilagsfortegnelse:
	Bilag II, side 1
	Information til pårørende
	Bilag IV, side 1
	Til Oversygeplejerske for afdeling  XXX
	Bilag V, side 1
	Til Afdelingssygeplejerske og Souschef for XXX
	Bilag VI, side 1
	Information til sygeplejerske
	Bilag VII, side 1
	Samtykkeerklæring
	Bilag VIII, side 1
	Samtykkeerklæring

