
Kandidatspeciale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pårørendes tilstedeværelse under traumebehandling 
- en udfordring i sygeplejen 

 
af 
 

Astrid Lauberg Bugge 

________________________________________________________________________________________________ 
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed 

Aarhus Universitet 
nr. 88/2005 



 

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE 
 
 
 

Navn:  Astrid Lauberg Bugge 
Modul: Speciale 
Måned og år:  April 2005 
Vejleder: Birthe D. Pedersen 
Anslag:  184.891 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pårørendes tilstedeværelse under traumebehandling 
- en udfordring i sygeplejen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling for Sygeplejevidenskab 
Institut for Folkesundhed 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
Aarhus Universitet 

Høegh-Guldbergs Gade 6A 
Bygning 1633 
8000 Århus C 

Copyright © Astrid Lauberg Bugge og Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
Elektronisk udgivelse på http://www.folkesundhed.au.dk/kandidatspecialer 
ISSN 1602-1541. ISBN 978-87-92261-88-5 
 

Dette kandidatspeciale har i 2005 udgjort grundlaget for tildeling af kandidatgraden i sygepleje (cand.cur.) ved Aarhus 
Universitet 



Pårørendes tilstedeværelse under traumebehandling – En udfordring i sygeplejen 

  

Resumé 
 
Dette speciale tager udgangspunkt i en forholdsvis ny praksis på traumecentre i Danmark, 

der som samlet koncept omfatter den akutte behandling og pleje af hårdt kvæstede 

personer. Denne praksis kendes under betegnelsen ”traumebehandling”. Pårørendes 

tilstedeværelse repræsenterer et kontroversielt dilemma i traumebehandlingen. De 

pårørendes eventuelle behov for at være til stede under selve behandlingen vægtes 

tilsyneladende ikke særligt højt, fordi selve traumekonceptet bygger på en medicinsk 

tilgang til patienten. 

I specialet undersøges og diskuteres pårørendes tilstedeværelse under den akutte 

traumebehandling set fra et sygeplejeperspektiv. Hensigten er at få indsigt i 

sygeplejerskers overvejelser og oplevelser, når pårørende er til stede på traumestuen. 

Det overordnede formål er at få forståelse for og bevidsthed om sygeplejerskers 

erkendelsesmæssige virkelighed i disse situationer. 

Som undersøgelsesgrundlag bruges kvalitative interview, som analyseres og fortolkes ud 

fra en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme. 

Paul Ricoeurs filosofiske fremstilling af den sproglige udlægning af erfaringer som en 

uløselig del af disse erfaringer anvendes som gennemgående metode, mens fremstillingen 

af materialet i en skematisk inddeling, inspireret af cand. cur. og Ph.d. Birthe Pedersen, 

leder læseren igennem undersøgelsesprocessen. 

På baggrund af analyserne kan det konkluderes, at pårørendes tilstedeværelse under 

traumebehandling er omgærdet af en række dilemmaer, som optræder forskelligt i indhold, 

fordi de er funderet i forskellige værdisyn. Denne undersøgelse viser, at sygeplejersker 

kender til og er bevidste om disse modsætningsfyldte værdinormer, men at dette endnu 

ikke afspejler sig entydigt i handlinger i forhold til pårørende til traumepatienter.  
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English Summary 
 

Family presence during Invasive Procedures 
- A nursing challenge 

 
The starting point of this dissertation is a relatively new practice in traumacentres in 

Denmark, which includes the concept of acute treatment and nursing of seriously injured 

people. This practise is here-after referred to as “traumatreatment”.  

The presence of the family represents a controversial dilemma in traumatreatment 

practice. The need that family members might have to be present during invasive 

procedures is not given much importance because the concept is founded on a biomedical 

viewpoint of the patient. 

In the following dissertation the presence of family members is explored and discussed 

from the point of view of nurses. The intention is to gain insight information from the 

reflections and experiences of nurses, when family members are present in the 

traumatreatment room. 

The main purpose is to gain understanding and raise the level of awareness by means of 

nurses´ lived experiences in these situations. 

Qualitative interviews are used as foundation for the study, which is analysed and 

interpreted from a phenomenological-hermeneutical standpoint. 

Paul Ricours´ philosophical argument that the language used to describe experience, 

becomes an integral part of experience, is used as the basis methodology, while the 

schematic presentation of material which will lead the reader through the investigative 

process, is inspired by cand. cur. and Ph.D. Birthe Pedersen. 

The conclusion is that family presence draw attention to a number of problems occurring 

because of varying dilemmas brought about by differing ethical values or other conflicting 

elements. This investigation shows that nurses are aware of the many varying dilemmas 

that can arise but that this awareness has not yet resulted in an evident method of helping 

familiy members in difficult situations.     

     



Pårørendes tilstedeværelse under traumebehandling – En udfordring i sygeplejen 

  

 
 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
 
 

1.  INDLEDNING .................................................................................................................1 
1.1 Baggrund og problembeskrivelse ....................................................................................................... 1 

1.1.1 Traumebehandlingens kontekst .................................................................................................. 1 
1.1.2 Patientens medbestemmelsesret ................................................................................................ 3 
1.1.3  Hvor medinddrages pårørende i dag? ........................................................................................ 4 
1.1.4 Hvorfor har denne diskussion endnu ikke fundet vej til traumebehandlingen i Danmark? ............. 6 
1.1.5  Hvilke argumenter kunne ligge til grund for udelukkelse af pårørende?....................................... 8 
1.1.6 Lovgrundlaget i Danmark...........................................................................................................10 

1.2 Afgrænsning og formål......................................................................................................................10 
1.3  Metodologiske overvejelser med kildekritiske bemærkninger............................................................12 

 
2. VIDENSKABSTEORETISK REFERENCERAMME ......................................................13 

2.1 Overvejelser ved valg af videnskabsteoretisk referenceramme..........................................................13 
2.2 Fænomenologi..................................................................................................................................14 
2.3 Hermeneutik .....................................................................................................................................15 
2.4 Fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme............................................................................16 

 
3. KVALITATIV RAMME FOR UNDERSØGELSEN .........................................................17 

3.1 Kvalitativt interview som udgangspunkt for undersøgelsen ................................................................17 
3.2 Kvalitativ fortolkning med Paul Ricoeur .............................................................................................18 
3.3 Analyse af kvalitative data i undersøgelsen.......................................................................................19 

3.3.1 Ad 1. Handling i praksis .............................................................................................................20 
3.3.1.1 Udvælgelse af sted .............................................................................................................21 
3.3.1.2 Udvælgelse af interviewpersoner ........................................................................................21 

3.3.2 Ad 2. Den levende tale...............................................................................................................22 
3.3.2.1 Det kvalitative interview.......................................................................................................23 
3.3.2.2 Interviewene i undersøgelsen .............................................................................................24 

3.3.3 Ad 3. Fra tale til tekst .................................................................................................................25 
3.3.4 Ad 4. Ny tekst ............................................................................................................................25 

3.3.4.1 Naiv læsning.......................................................................................................................25 
3.3.4.2 Strukturanalyse...................................................................................................................26 
3.3.4.3 Kritisk fortolkning og diskussion ..........................................................................................26 

3.3.5 Ad 5. Handling ...........................................................................................................................27 
 

4. RESULTATER I UNDERSØGELSEN ...........................................................................27 
4.1 Den naive læsning ............................................................................................................................27 
4.2 Strukturanalysen med temaer ...........................................................................................................29 
4.3 Kritisk fortolkning og diskussion ........................................................................................................33 

 
5. FØR BESLUTNING OM PÅRØRENDES TILSTEDEVÆRELSE..................................33 
- ET DILEMMA MELLEM BESKYTTELSE OG KONTROL..............................................33 

5.1 Dilemma mellem beskyttelse og kontrol.............................................................................................33 
5.1.1 At beskytte pårørende................................................................................................................34 
5.1.2 At sikre patienten optimal behandling og pleje............................................................................38 
5.1.3 Når pårørendes tilstedeværelse ikke må forstyrre traumeteamets arbejde..................................40 
5.1.4 At beskytte sig selv ....................................................................................................................43 
5.1.5 Sammenfatning af dilemmaerne mellem beskyttelse og kontrol ..................................................45 

 



Pårørendes tilstedeværelse under traumebehandling – En udfordring i sygeplejen 

  

6. PÅRØRENDE PÅ TRAUMESTUEN – OVERVEJELSER I SITUATIONEN..................46 
6.1 Relationelle aspekter i situationen.....................................................................................................46 

6.1.1 Tillid og magt i mødet med pårørende........................................................................................47 
6.1.2 Betydningen af pårørendes nærvær for patienten.......................................................................51 
6.1.3 Sansning og intuition..................................................................................................................54 
6.1.4 Balancen mellem følelse og fornuft ............................................................................................58 
6.1.5 Sammenfatning af de relationelle aspekter.................................................................................61 

7. PÅRØRENDE PÅ TRAUMESTUEN – EFTERTANKER...............................................62 
7.1 Dilemma mellem den gode vilje og de faktiske sygeplejehandlinger ..................................................62 

7.1.1 At identificere sig med pårørende...............................................................................................63 
7.1.2 At erkende betydningen af bevarelse af livssammenhænge .......................................................65 
7.1.3 At acceptere tingenes tilstand ....................................................................................................66 
7.1.4 At være personlig rummelig .......................................................................................................69 
7.1.5 Sammenfatning af dilemmaer mellem den gode vilje og de faktiske sygeplejehandlinger............71 

 
8. KONKLUSION...............................................................................................................72 

8.1 Konklusioner.....................................................................................................................................73 
 

9.  PERSPEKTIVERING....................................................................................................76 
9.1 Vurdering af resultater i undersøgelsen.............................................................................................76 
9.2 Undersøgelsens betydning for sygepleje til patienter og pårørende i traumebehandlingen.................76 

 
10. Litteraturliste..............................................................................................................79 

 
11. Bilagsliste...................................................................................................................90 



Pårørendes tilstedeværelse under traumebehandling – En udfordring i sygeplejen 

 1 

1.  INDLEDNING 
Specialet tager udgangspunkt i traumebehandling af hårdt kvæstede mennesker og 

diskuterer pårørendes tilstedeværelse under den akutte behandling set fra et 

sygeplejerskeperspektiv. Hensigten er at indhente viden, som kan være med til at sætte 

fokus på og optimere sygeplejen til patienter og pårørende, der pludseligt befinder sig i en 

traumesituation. Dette gøres ud fra en antagelse om, at pårørendes eventuelle behov for 

at være til stede ikke vægtes særligt højt i traumebehandlingen.  

Det er i dag i Danmark ikke almindelig praksis, at pårørende automatisk har adgang til 

traumestuer, imens traumebehandlinger foregår. I langt de fleste skadestuer hvortil 

traumepatienter bringes, modtages de pårørende af en sygeplejerske, som tilbringer den 

første tid sammen med dem. 

Det er derfor relevant for sygeplejefaget at udforske, hvilke overvejelser sygeplejersker gør 

sig i denne situation, og hvordan det viser sig i handlinger i relation til pårørende. 

Specialet vil således rette sig imod at indfange oplevelser og betydninger hos 

sygeplejersker, der er en del af et traumeteam for at få en forståelse af de overvejelser, 

der gøres i relation til pårørendes tilstedeværelse ved traumebehandling. 

Pårørende defineres i dette speciale som nærtstående familiemedlemmer som 

eksempelvis ægtefælle og forældre. Pårørendes tilstedeværelse skal i denne 

sammenhæng forstås som visuel eller fysisk kontakt med patienten, imens livreddende 

traumebehandling udføres. 

1.1 Baggrund og problembeskrivelse 

1.1.1 Traumebehandlingens kontekst 

Traumebehandling som samlet koncept kom ind i det danske sundhedsvæsen omkring 

1995 (Søhus 2000). Altså i Danmark en forholdsvis ny metode, der har til formål at sikre 

den bedst mulige behandling af hårdt kvæstede personer ud fra amerikanske principper 

om, at hurtig diagnostik og behandling fremmer overlevelseschancen, og nedsætter 

risikoen for varige skader. Konceptet bygger på en biomedicinsk metodisk tilgang til 

patienten, hvor fokus rettes mod genopretning og optimering af vitale livsfunktioner (Søhus 

2000). Ud fra en prioriteret rækkefølge gennemgås patientens krop og konceptet kan 

dermed siges at tage udgangspunkt i et naturvidenskabeligt perspektiv. Læger og 
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sygeplejersker i traumeteamet handler således i stor udstrækning ud fra faste procedurer 

og protokoller. 

Traumebehandling er en ekstrem situation på den måde, at den har karakter af hurtighed 

og af, at ingen tid må spildes. Allerede på ulykkestedet vurderes skadernes omfang, som 

hurtigt meldes til sygehuset, for at de nødvendige forberedelser kan iværksættes. Ideen er 

hentet fra USA, hvor man på baggrund af erfaringer fra 1. verdenskrig med udvikling af 

standardprotokoller fandt, at amerikanske soldaters chance for overlevelse var større end 

andre landes soldater (Søhus 2000; 370). Siden har tankegangen bag dannet grundlag for 

et samlet koncept, sådan at alle procedurer ved modtagelse af en kvæstet person er 

gennemtænkt og nedskrevet i en manual, der har til hensigt at organisere modtagelsen af 

en kvæstet person på samme metodiske måde hver gang. Formålet er at få hurtigt 

overblik og eliminere skjulte skader, der kan få fatale konsekvenser senere i forløbet. 

Der arbejdes i på forhånd fastsatte teams, og hvert teammedlem har et actioncard, hvor 

det præcist er beskrevet, hvilke opgaver den enkelte har ansvaret for (Søhus 2000; 373).  

I Danmark findes 4 traumecentre. Alle centre har udarbejdet traumemanualer, som 

beskriver den metodiske fremgangsmåde, der er konsensus for at arbejde i henhold til det 

pågældende sted. 

I Aalborg blev traumemanualen eksempelvis udarbejdet over en 2-årig periode fra 1993-95 

af et traumeråd nedsat af Nordjyllands Amt. I dette traumeråd sad 16 overlæger og 4 

ledende sygeplejersker, som havde til opgave at etablere et samarbejde på tværs af 

mange specialer og tidligere kulturbestemte arbejdsrutiner (Traumemanualen; 141). 

Traumemanualen er her derfor grundig i beskrivelsen af: medlemmer i teamet, 

tilkaldeprocedure, placering af teammedlemmer omkring patienten, rækkefølge i hvilken 

patientens tilstand undersøges og behandles (ibid). 

Når manualen alene beskriver, hvad der foregår ved traumebehandling, kan det se ud til, 

at det teoretiske belæg udelukkende hentes i det medicinske paradigme, hvor antagelser 

og værdier retter sig mod kroppens fysiologi, dens fejl og mangler, som menes at kunne 

repareres teknologisk ved hurtig og effektiv indsats. Der er ingen beskrivelse af, hvorledes 

traumeteamet forventes at forholde sig til pårørende, ligesom det ikke beskrives, hvorledes 

traumebehandling eventuelt måtte opleves af patienten, ej heller beskrives patientens 

indflydelse på traumebehandlingen. Det rejser spørgsmålet, om traumebehandlingen i 

højere grad tager hensyn til konceptet end til mennesket, der modtager denne behandling. 
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1.1.2 Patientens medbestemmelsesret 

Da traumebehandling involverer mennesker, er det uhensigtsmæssigt udelukkende at 

forholde sig til situationen ud fra et teknisk perspektiv. Dels ankommer nogle patienter 

vågne og indimellem sammen med chokerede og bange pårørende, hvilket nødvendiggør 

en forholden sig til det menneskelige, og dels ses en generel tendens i sundhedsvæsenet 

til, at såvel patienters som pårørendes indflydelse på behandlingen er under forandring. 

Fra forskning ved vi, at mennesker ønsker at medinddrages i forhold, der vedrører dem 

(Mainz 1996). Desuden kan det udledes fra patientklager, at mennesker der ikke føler sig 

medinddraget i behandlingsbeslutninger heller ikke føler sig værdsat som personer (Mainz 

2001).  Salling dokumenterer i sin disputats, at medinddragelse af patienten som person 

stimulerer dennes forståelse og erkendelse af sin situation og derved fremmes også et 

profylaktisk handlingsberedskab (Salling 1990).  

Vi ved ikke meget om, hvordan det forholder sig med mennesker, der har været i 

traumebehandling og heller ikke med deres pårørende. Litteratursøgning i nordiske 

artikelbaser og Cinahl med søgeord, der kombinerer traumebehandling med 

patientoplevelser, giver intet resultat. 

Hvis der fra ovenstående forskning kan drages paralleller til mennesker, der modtager 

traumebehandling, og for pårørende der pludselig står i en vanskelig situation, kan det 

være nærliggende at spørge, om det er rimeligt, at mennesker har medbestemmelse i en 

situation, hvor mange ressourcer sættes ind på at redde liv? Og i så fald, hvordan dette 

kan tilgodeses? Desuden kan der spørges til pårørendes muligheder for indflydelse i en 

sådan situation.  

Søges der med en kombination af traumebehandling og pårørende efter litteratur, der 

stiller disse spørgsmål fremkommer intet fra Danmark, mens problematikken har været 

rejst i udlandet. Det kunne tyde på, at vi kan hente mere viden om problematikken fra 

samme udland, hvorfra vi har hentet traumekonceptet ud fra den betragtning, at der efter 

nogen tid med implementering og praktiske gøremål kan åbnes for spørgsmål, der 

medregner et humanistisk perspektiv, hvorved etiske aspekter kan diskuteres også i 

Danmark. Med etiske aspekter menes de overordnede værdier, som respekterer og 

anerkender det enkelte menneskes selvstændighed (Stryhn 1998; 17-21), og den 

indflydelse hvert enkelt menneske har på sin egen situation.  
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1.1.3 Hvor medinddrages pårørende i dag? 

Opmærksomheden på de pårørende som deltagere i behandlingsforløb har ændret sig i 

de senere år i sundhedsvæsenet. Det er mest tydeligt indenfor pædiatrien, hvor det i dag 

regnes for en selvfølge, at forældre er medindlagt med barnet og i høj grad inddrages i 

beslutninger omkring barnet (Larsen 1984). Selv husker jeg, at jeg som barn var indlagt 10 

dage med kun ganske få besøg af min familie, i modsætning til min søns nylige 

overståede indlæggelse, hvor jeg var medindlagt og fulgte ham som støtte til 

indsovningsrummet. Ny viden om eventuelle psykologiske følgevirkninger har uden tvivl 

haft indflydelse på denne ændring. 

På fødeafdelinger har denne viden også givet anledning til drastiske ændringer. 

Eksempelvis er det almindeligt kendt, at der er sket en holdningsændring fra at anse en 

barnefødsel som en klinisk hændelse med sterile teknikker i højsæde, til at det nu er 

muligt for faderen at være med under hele fødslen og at han endda kan modtage barnet 

og lægge det op til moders bryst. Indenfor behandling og pleje af patienter med kræft 

opfordres de pårørende tidligt i behandlingsforløbet til at deltage, når der skal tages 

beslutning om behandlingstilbud (Særmark-Thomsen 2002). Pårørendes særlige situation 

og behov behandles i skriftligt materiale udgivet af Kræftens Bekæmpelse (Glasdam 

1997).  

Også på intensivområdet arbejdes der i højere grad med inddragelse af de pårørende ved 

behandlingsbeslutninger. Her er personalet ofte afhængige af de pårørende som talerør 

for patienten. Tidligt orienteres de pårørende om patientens tilstand, prognose og 

behandlingsrisici ud fra ønsket om at føre pårørende frem til et realistisk billede af den 

syges tilstand (Mortensen 2005). De anbefales at tale med og røre ved den syge og 

opfordres nu i nogle tilfælde til at deltage i plejen for at afhjælpe en følelse af rastløshed 

og manglende evne til at handle. På denne måde signaleres det, at det er legitimt at være 

der sammen med den syge (Ågård 2001; 53). I Intensive afdelinger diskuteres det flere 

steder, hvorvidt de pårørende kan blive i rummet, når situationen for patienten ændrer sig 

kritisk, og der er behov for akut behandling, men endnu er dette ikke sædvanlig praksis, 

om end der kunne spørges til bevæggrunde for at bede pårørende forlade rummet, når de 

allerede har set ændringen i patientens tilstand. Resultatet bliver ofte i praksis, at de 

pårørende ikke er til stede (Fisher 2003). En tilsvarende diskussion kunne være 

nærliggende at bringe på banen for pårørende til traumepatienter. De har i nogle tilfælde 
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været i en lignende situation ved at have været til stede ved ulykken eller til stede ved 

indtræffelsen af hjertestop hos patienten. 

Det kunne altså se ud til, at fokus i sundhedsvæsenet flyttes mere og mere fra, at sygdom 

i en person varetages af fagpersoner til, at sundhed og sygdom er et fælles anliggende for 

patienten, patientens nærmeste familie og fagpersoner. 

Denne tendens kan også iagttages, når politikere blandt andre den tidligere sundheds-

minister, Arne Rolighed, efterspørger større synlighed i sundhedsvæsenet af de bløde 

værdier som omsorg og respekt (Rolighed 2001). Det er værdier som i deres 

grundbetydning forudsætter opmærksomhed mod refleksion fra det menneske, man er i 

kontakt med. Et synspunkt, som støtter et patientperspektiv, når patienters situation i 

sundhedsvæsenet skal vurderes. 

En rapport fra juni 2003 med titlen ”Patientens møde med sundhedsvæsenet” (www. 

patient-relationer.dk) støtter ligeledes patientperspektivet, idet den konkluderer, at der 

generelt er et øget fokus på patientens opfattelse af mødet med sundhedsvæsenet og en 

stigende interesse for inddragelse af patienten. Rapporten beskriver, at befolkningen 

forventer dels et positivt møde med sundhedspersonalet, og dels at de som patienter 

bliver mødt som individuelle personer med egne ønsker, forventninger og behov. 

Patientudtalelser i rapporten viser, at de pårørende ofte ikke mener, at de er blevet 

inddraget i patientens behandling og pleje i tilstrækkelig grad, og at de ofte kun er blevet 

inddraget, når de selv har taget initiativet til det. Det handler blandt andet om manglende 

kommunikation, information og medinddragelse i patientforløbet. 

På baggrund af rapporten er der udgivet 20 anbefalinger til drøftelse på alle niveauer i 

sundhedsvæsenet som led i at få det personlige og individuelle møde med patienten og 

pårørende konkretiseret og gjort nærværende og forpligtende. To af anbefalingerne 

omhandler samværet med pårørende, idet der refereres til, at de pårørende ofte ønsker at 

følge patientforløbet og at få information om patientens diagnose, behandling og pleje. 

Desuden pointeres det, at pårørende kan være en ressource for patienten i patientforløbet. 

Anbefaling nr. 18 lyder:  

¤ afdelingen udarbejder retningslinier for, hvordan de pårørende inddrages i 

patientforløbet. 

¤ afdelingen udarbejder retningslinier for, hvordan de pårørende sikres støtte under 

patientens indlæggelse og ved dødsfald (www.patient-relationer.dk). 
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1.1.4 Hvorfor har denne diskussion endnu ikke fundet vej til 
traumebehandlingen i Danmark? 

Ifølge flere udenlandske forskere er pårørende traditionelt blevet udelukket fra traumestuer 

ud fra udokumenterede forestillinger om, at de pårørende ville forstyrre behandlingen ved 

at blande sig eller stjæle personalets opmærksomhed fra patienten, at det ville være for 

traumatisk for de pårørende at være vidne til eventuelle voldsomme procedurer eller at der 

efterfølgende kunne stilles spørgsmål til behandlingsforløbets pålidelighed med 

dertilhørende spørgsmål om beslutningernes rigtighed (Osvaqwn 1991; Hanson & 

Strawser 1992; Schilling 1994; Robinson 1998). 

 I Marts 2003 gennemførte fagbladet Sygeplejersken en webafstemning på baggrund af en 

artikel om pårørendes tilstedeværelse på traumestuer under hjertestopbehandling eller 

anden form for voldsom traumebehandling (Havemann, 2003). 

Flertallet af deltagere i webafstemningen mente ikke, at pårørende skulle have adgang til 

traumestuerne ved genoplivning eller invasive indgreb. I alt stemte 366 sygeplejersker, 

hvor 61 % mente, at pårørende ikke skulle have adgang, 32 % sagde ja til at have 

pårørende på traumestuerne og 5% svarede ”ved ikke” (Sygeplejersken 2003). Dette er en 

uvidenskabelig undersøgelse, og kan således ikke gøres til genstand for evidens, men den 

kan måske give et fingerpeg om sygeplejerskers umiddelbare holdning, når spørgsmålet 

skal besvares med et ja eller nej. 

At spørgsmålet indeholder mange flere nuancer ses blandt andet ved, at adspurgte 

sygeplejersker samstemmende giver udtryk for, at de ikke er tvivl om, at de ville ønske at 

være til stede, hvis de var pårørende til en patient med behov for akut pleje og behandling 

(Havemann 2003b). Synspunktet skal naturligvis ses i sammenhæng med, at 

sygeplejersker må formodes at have et særligt faglig kendskab til sygehusbehandling, og 

synspunktet kan derfor ikke tages til indtægt for at være udtryk for en generel holdning. 

Af egen erfaring ved jeg, at det i dag ikke er almindelig praksis at invitere pårørende med 

ind på traumestuen. Pårørende venter på svar et andet sted end det rum, hvor 

behandlingen finder sted. Dette skyldes efter min bedste overbevisning ikke at man ikke 

anser de pårørende for at have et omsorgsbehov. Faktisk prioriteres pårørende så højt, at 

der i traumecentrerne udpeges en sygeplejerske, der har ansvaret for omsorgen til de 

pårørende. Denne praksis afspejler en erkendelse af, at de pårørende ikke bør lades 

alene med de frustrationer og sjælekvaler, som opleves i disse situationer. 
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Under indhentning af empiri til dette speciale oplevede jeg som tilskuer til en 

traumebehandling netop en sådan episode. Under behandlingen kom sygeplejersken med 

ansvar for en pårørende flere gange ind på traumestuen for at orientere sig om forløbet og 

patientens tilstand. Først sent i behandlingen spurgte hun, om den pårørende kunne 

komme ind.  

Det kunne se ud som om, at der skelnes imellem den akutte behandling af patienten og 

omsorg for pårørende til denne patient. 

Det er en skelnen, som ser bort fra patienten som en del af en sammenhæng, som en del 

af en familie, hvor valg af handlinger får betydning for flere end patienten, og hvor hverken 

patientens eller de pårørendes integritet, værdighed og selvbestemmelsesret synes at ses 

i sammenhæng med den katastrofe, der er hændt hele familien. 

De fleste mennesker opfatter sig som bundet til nogle andre, siger Benner. De personer vi 

er, er vi i kraft af en slags sammenhold, som vi er født ind i eller selv vælger. Dette 

sammenhold søger vi at vedligeholde for at bevare vores integritet (Benner, 2001; 9). 

Jeg har tidligere gjort rede for (Bugge 2003), at sygeplejehandlinger må udføres med 

respekt for den livssammenhæng mennesket er i for ikke at krænke den menneskelige 

integritet. Hvis begrebet integritet bygger på ideen om, at mennesket er i en sårbar 

livssammenhæng, som er urørlig (Kemp 2001; 184), og således knytter sig til menneskets 

oplevelse af kroppen som en helhed med de sociale relationer, det indgår i, og den 

historie, der knytter sig til mennesket i kraft af erindringen, så må begrebet have 

betydning, også når mange ressourcer sættes ind på at redde patientens liv. Noget går 

tabt, når livssammenhænge brydes eller forhindres. 

Enkelte forældre, der efter deres børns død ved en ulykke har været i stand til at give 

udtryk for deres frustrationer, har netop påpeget dette i kritikpunkter om umyndiggørelse 

og fratagelse af retten til at være sammen med deres børn i dødsøjeblikket (Gregory 1995; 

Rosenager 1997). 

Morse hævder, at det går meget langsomt med at ændre praksis og det på trods af, at US 

Emergency Nursing Association i deres anbefalinger siger, at den kritisk syge patient har 

behov for at være sammen med familie, få informationer, blive trøstet og støttet og føle at 

patienten får den bedst mulige behandling og pleje. Hun konstaterer, at forsinkelsen 

afspejler tilbageholdenhed hos personalet (Morse 2002). 

Hvad ligger til grund for denne tilbageholdenhed? 
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1.1.5 Hvilke argumenter kunne ligge til grund for udelukkelse af pårørende? 

Hanson og Strawser hævder, at den første kendte undersøgelse blev lavet på Foote 

Hospital i USA i 1982. Undersøgelsen var motiveret af to tilfælde, hvor pårørende havde 

forlangt at være til stede under forsøg på genoplivning af nære familiemedlemmer. Dette 

rejste for første gang spørgsmålet om pårørendes muligheder for at følge med patienten 

ind på traumestuen. Et undersøgelsesprojekt var skabt, men mødte i begyndelsen stor 

modstand blandt størstedelen af læger og sygeplejersker, der var involveret i akut 

behandling. Modstanden var hovedsageligt begrundet i frygt for, at oprevne pårørende 

ville forstyrre behandlingsforløbet, frygt for at personalets følelser ville vækkes ved 

tilstedeværelse af pårørende og frygt for, at pårørendes tilstedeværelse ville højne antallet 

af sagsanlæg (Hanson, Strawser 1992). Efter 9 års erfaring har det vist sig, at frygten er 

betydeligt reduceret, og pårørendes tilstedeværelse er nu et almindeligt accepteret og 

forventet tilbud på hospitalet (ibid;104). 

En søgning i Cinahl og Medline viser, at der siden da er forsket og skrevet om emnet i 

mange af de engelsktalende lande. Forskere fra USA, England, Australien og Canada har 

bidraget med viden om emnet. 

I en kvantitativ undersøgelse fra 1997 udført af Mitchell fra England ligner resultatet 

forbavsende meget den danske webundersøgelse fra Sygeplejersken. Mitchell spurgte 

både læger og sygeplejersker. På trods af at flere sygeplejersker end læger var for 

pårørendes deltagelse, så var 63% imod og 37% var for. Mitchell konkluderede, at 

sandsynligheden for at være for var afhængig af erfaring med pårørendes deltagelse. 

Den samme konklusion nåede både Meyers fra USA og Redley fra Australien frem til. I 

begge disse undersøgelser blev der spurgt til holdning både før og efter en testperiode, 

hvor pårørende havde adgang til traumestuerne. I begge undersøgelser steg andelen af 

positive besvarelser overfor pårørendes tilstedeværelse ved genoplivningsforsøg efter 

testperioden (Meyers 2000, Redley 1996). 88% af de adspurgte læger og sygeplejersker i 

Meyers undersøgelse mente, at deres egne erfaringer havde været en medvirkende årsag 

til, at de havde ændret holdning, og de mente, at initiativet burde fortsætte efter 

testperioden (Meyers 2000;38). 

Enkelte forskere har fundet det interessant at undersøge hvilke bekymringer, der kunne 

begrunde en udelukkelse fra traumestuerne. Hanson og Strawser fandt, at frygt hos 

fagpersonerne holdt pårørende væk fra traumestuerne. Også Meyers fandt, at de 
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pårørende traditionelt var blevet udelukket ud fra en forestilling om, at de pårørende ville 

give anledning til forstyrrelser i behandlingen i form af afbrydelser og/eller højlydte 

følelsesudbrud, og at det samtidigt ville være for traumatisk for de pårørende at være 

vidne til behandlingen (Meyers 2000), især hvis de får fornemmelse af, at noget er ved at 

gå galt i genoplivningsforsøget (van der Woning 1997). 

 Osuagwu hævder, at de pårørende ikke har forudsætninger for at forstå nødvendigheden 

af forskellige voldsomme behandlingstiltag og at overvære disse vil gøre mere skade end 

gavn (Osuagwu 1991). At være vidne  til et genoplivningsforsøg ”is an experience that is 

non therapeutic, regretful and traumatic enough to haunt the surviving family members as 

long as he or she lives” (Osuagwu 1993; 276-277). 

Doyle med flere fremhæver, at medlemmer af et traumeteam kan være bange for, at 

pårørende vil afsløre svagheder og fejl ved behandlingen eller at personalet ved 

tilstedeværelse af pårørende vil blive usikre, miste koncentrationen og miste objektiviteten 

(Doyle 1987). 

I Mitchells undersøgelse foretaget inden forsøget med at inddrage pårørende mente 79 % 

at pårørende ville forstyrre, 43 % ville være bange for at et sårende ordvalg ville blive 

anvendt og 68 % mente, at det ville være svært at stoppe en udsigtsløs behandling med 

pårørende på stuen. 49 % svarede, at traumebehandling kunne opfattes som kaotisk 

(Mitchell 1997). 

Det ser ud til, at de største bekymringer findes hos lægerne. Dels viser undersøgelserne, 

at modstanden er størst blandt læger, og dels betoner de læger, der udtaler sig,  fejl der 

kunne ske, fortalelser der kunne komme og traumatiske billeder der kunne opstå (Schilling 

1994, Crisci 1994, Zoltie 1994). 

Også hensynet til tavshedspligten optager lægerne. I breve til The British Medical Journal 

argumenterer flere læger for, at man ikke umiddelbart kan antage, at bevidstløse eller 

alvorligt tilskadekomne patienter ville give tilladelse til, at pårørende overværer 

behandlingen (Steward 1997, Bowker 1997). Rosenczweig, en ung medicinstuderende fra 

the University of British Columbia, slår i en prisopgave fast, at bevidstløse patienter har de 

samme rettigheder som bevidste, men hun rejser også spørgsmålet om, hvorvidt 

situationens alvor retfærdiggør et brud på tavshedspligten, hvis bruddet er til gavn for 

patienten (Rosenczweg 1998). Hun pointerer, at det bør diskuteres om tavshedspligten, 

som alligevel ofte brydes i det øjeblik, der ringes efter pårørende for at informere om 
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patientens ankomst til hospitalet, bruges som skalkeskjul for at holde pårørende ude fra 

traumestuerne (ibid; 618). 

Det er dog ikke udelukkende læger, der anvender lovgivningen om tavshedspligt i 

argumentationen som belæg for deres bekymring ved at åbne for pårørendes 

tilstedeværelse. 

Newton, der er afdelingssygeplejerske i et traumecenter i England, lægger vægt på, at kun 

få af de hidtil gennemførte undersøgelser medtager patientperspektivet. Det faktum, at 

patienten sjældent på forhånd har givet tilladelse, vanskeliggør mulighederne for at leve op 

til lovgivningen om patientens rettigheder med hensyn til at videregive oplysninger om 

patienten (Newton 2002).  

1.1.6 Lovgrundlaget i Danmark 

I ”Lov om patienters retstilling” er patienters rettigheder i Danmark stadfæstet, herunder 

tavshedspligten (Folketinget 1998). Ses der bort fra samtykkeundtagelsen hos bevidstløse 

patienter, må loven også gælde i traumebehandling. Her beskrives værdier som integritet, 

værdighed og selvbestemmelsesret som mål, som skal komme til udtryk i 

sygehusvæsenets samarbejde med patienten, og som bygger på en etisk ide om, hvad 

der er godt for mennesket. Værdierne bliver dermed bindeled mellem den overordnede 

etiske ide for loven og de konkrete handlinger (Kemp 2001; 174). 

For sygeplejerskers vedkommende afstikkes rammerne desuden i ”Lov om sygeplejersker” 

og ”Sygeplejeetiske retningslinier”. Her stilles krav om og forventninger fra samfundets 

side om, at sygeplejersker kan varetage sygeplejen på en fagetisk forsvarlig måde i 

forhold til det enkelte menneske (Sundhedsministeriet 1990). 

Ifølge Scheel er det sygeplejefagets sag at drage omsorg for mennesker (Scheel 2000; 

105), og retningslinierne kan derfor siges at repræsentere en mellemmenneskelig relation, 

som fordrer, at sygeplejersken drager omsorg for såvel patienten som for de pårørende. 

For at leve op til de fagetiske idealer må sygeplejersker, der arbejder med 

traumebehandlingen, klarlægge hvilke forhold, der fremmer og fastholder omsorg og 

omsorgsudøvelse i de situationer, hvor det menneskelige er truet. 

1.2 Afgrænsning og formål 

Traumebehandlingskonceptet har utvivlsomt reddet både liv og førlighed for mange 

mennesker, og udviklingen har medført store forbedringer også for personalet. 
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Spørgsmålet er, om der indeholdt i kravene om ensartet og effektiv traumebehandling er 

indlejret nogle generaliserende værdier, som vanskeligt lader sig forene med værdier, der 

tilgodeser den enkelte patient og de pårørende med egne normer og værdier, og som 

skygger for sygeplejerskens muligheder for gennem respektfuld behandling at drage 

omsorg for patientens og/eller de pårørendes ønsker. 

Kunne det tænkes, at den enorme fokus på konceptets biomedicinske tankegang i 

traumebehandlingen i Danmark eliminere muligheder for at se begivenheden som et 

samlet hele, der også involverer pårørende. 

En søgning i den nordiske faglitteratur i artikelbasen om traumesygepleje synes ikke at 

kunne byde på noget, der behandler denne problematik. Ved at kombinere søgeordet 

traumesygepleje med forskellige ord som; menneskelighed, etik, integritet og værdighed 

fremkommer kun få hit. Alle viser ved gennemlæsning kun at omhandle den instrumentelle 

del af traumesygepleje. Det kunne se ud som om, at der ikke er beskrevet ret meget i den 

nordiske litteratur om etik og menneskelighed i forbindelse med traumebehandling. Heller 

ikke ved søgning, der sigter efter patienters og/eller pårørendes synsvinkel med søgeord 

som pårørendes tilstedeværelse og traumebehandling, patientønsker i traumebehandling 

fremkommer der noget. 

Ved at udvide søgningen til Cinahl med søgeordet ”Patients dignity” fremkommer 29 

artikler. Det konkluderes blandt andet at sygeplejersker, som kommunikerer respekt for 

patientens værdighed og individualitet i omsorgen, lindrer frygt og stress hos patienten på 

intensiv afdeling (Holland et al 1997). Ligeledes ses i en fænomenologisk undersøgelse, at 

fokus på patientens værdighed opleves som omsorg af de pårørende. Denne 

undersøgelse bygger på en identificering af mekanismer, der åbner for humanistisk 

omsorg i et teknologisk intensivt behandlingsmiljø (Miers 1993). 

Litteratursøgning indenfor traumebehandling og sygepleje i engelsktalende lande afslører, 

at emnet opfattes som kontroversielt, og at der på nuværende tidspunkt kun er forsket 

sparsomt i emnet. I Danmark mangler der dokumentation for såvel patienters, pårørendes 

som fagpersoners erfaringer med og holdninger til pårørendes tilstedeværelse under 

traumebehandling. Herved ses relevansen for spørgsmålet i dette speciale.  

For at få et fuldstændigt billede af problematikken bør alle involverede parters synsvinkel 

undersøges. I denne afhandling afgrænses undersøgelsen dog til et forsøg på at indfange 

sygeplejerskers oplevelser og erfaringer med pårørendes tilstedeværelse ved 
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traumebehandling. Denne afgrænsning gøres dels af hensyn til tidsperspektivet og 

opgavens omfang, og dels ud fra en betragtning om, at det er vanskeligt at fremskaffe 

vidnesbyrd fra pårørende, hvis disse faktisk ikke er med. Det må derfor først undersøges 

om og under hvilke forhold, pårørende får adgang til traumestuer i Danmark, hvilke 

overvejelser sygeplejersker gør sig, og hvilken betydning oplevelserne har for den praksis, 

der udøves. 

Hensigten med dette speciale er at få en større indsigt i sygeplejerskers overvejelser og 

oplevelser, når pårørende er til stede på traumestuen. Og derefter udlede betydninger, 

som kan være afgørende for sygeplejerskers beslutning om at medtænke pårørende i 

traumebehandling. Jeg er altså interesseret i de skønsmæssige overvejelser, der fører til 

handlinger. For at komme dette nærmere er undersøgelsesspørgsmålene: 

 - Hvad ligger til grund for at vælge at tage pårørende med på traumestuen? 

 - Hvilke tanker og overvejelser gøres der? 

 - Hvilke oplevelser har sygeplejersker med at have de pårørende med? 

 - Hvilken konsekvens kan sygeplejerskers overvejelser og erfaringer få for sygeplejen? 

1.3 Metodologiske overvejelser med kildekritiske bemærkninger 

Det overordnede formål i specialet er at få forståelse for og bevidsthed om sygeplejerskers 

erkendelsesmæssige virkelighed i situationer, som indeholder høj grad af kompleksitet og 

uforudsigelighed. Med pårørende til traumepatienter som omdrejningspunkt er det 

hensigten at indhente ny viden, som kan medvirke til at forstå fænomenets indhold. Denne 

undersøgelse vil således kunne bidrage til at udvide den horisont, indenfor hvilken 

sygepleje i relation til traumebehandling tager afsæt. 

Da det er i overensstemmelse med god undersøgelsespraksis, at metoden lægger 

naturligt op til kernen i det, der ønskes undersøgt (Holm 1998; Berngtsson 1999), har jeg 

valgt en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang, med hvilken det er muligt at beskrive og 

fortolke erfaringer for derved at uddrage handlingsmønstrer (Pedersen 1999; 66; Hall 

2001; 191). 

Den franske filosof Paul Ricoeur (f.1913) er fortaler for en fænomenologisk-hermeneutiske 

forståelsesramme. Hans fremstilling, af hvordan den sproglige udlægning af vores 

erfaringer er en uløselig del af disse erfaringer (Grøn 1989;387), vil blive anvendt som 

fundament for den gennemgående metode i dette speciale, fordi denne tilgang netop er 
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anvendelig til at indfange ”det sagte” om ”det det handler om ”. I Ricoeurs udlægning 

opnås dette med en dialektik mellem forståelse og forklaring (Ricoeur 1988). Den 

videnskabsteoretiske forståelsesramme beskrives nærmere i de følgende afsnit, ligesom 

metoden med hvilken empirien analyseres også uddybes. 

Inspirationen til den skematiske inddeling af undersøgelsesprocessen er hentet i Ph.d. 

Birthe Pedersens afhandling (Pedersen 1999) og ikke hos Ricoeur. Denne metode er altså 

anvendt i andre sygeplejerelevante undersøgelser, hvorfor jeg har fundet metoden 

særdeles anvendelig i forhold til denne undersøgelse. 

Selve empirien er indhentet ved hjælp af kvalitative interviews, hvor en interviewguide har 

dannet grundlag for interviewets retning (bilag 1). Om anvendelse af interviewguide siges 

der at være faldgrupper, det må søges at undgå. Uden interviewguide er der risiko for, at 

interviewet flyder tilfældigt af sted, hvorved det indsamlede materiale kan være 

usammenhængende og uoverskueligt. Med for stram fastholdelse til en interviewguide 

risikeres det, at interessante emner udelukkes (Kvale 2000; 133-139). 

I fortolkningen og diskussionen er en del andre undersøgelser anvendt både som 

sammenligningsgrundlag og som nuancering til forståelse og forklaring af temaindhold. 

Disse undersøgelser medvirker således til kvalificering af dette speciales resultater. 

Konklusion og perspektivering afslutter specialet, hvor også en vurdering af 

undersøgelsens videnskabelighed er at finde. 

2. VIDENSKABSTEORETISK REFERENCERAMME 

2.1 Overvejelser ved valg af videnskabsteoretisk referenceramme 

Dette speciale befinder sig indenfor en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme 

som det filosofiske og videnskabsteoretiske erkendelsesgrundlag. Begrundelsen for dette 

valg skal findes i et ønske om at komme nærmere til selve erfaringers og oplevelsernes 

betydning for valg af handlinger.  

Ved enhver undersøgelse er det vigtigt, at undersøgeren gør det videnskabsteoretiske 

ståsted klart, fordi det får betydning for det perspektiv undersøgeren nærmer sig 

undersøgelsesmaterialet med, samt den måde undersøgeren håndterer sin rolle på 

(Delmar 1999). 
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Udforskning af erfaringer som et subjektivt fænomen udfordrer ikke alene 

undersøgelsesmetoden, men også opfattelsen af erfaringers tilblivelse og udvikling.  

En tilgang, der nærmer sig emnet ud fra det unikke, situationsbetingede og praktiske, skal 

ses som en bekræftelse på sammenhængen mellem ”det konkretes videnskab” og 

videnskabsteorien (ibid;45). 

Her følger en nærmere redegørelse for den fænomenologisk-hermeneutiske 

forståelsesramme. 

2.2 Fænomenologi 

Fænomenologi betyder fænomenernes fremtræden for bevidstheden og kaldes af den 

grund for erfaringens deskriptive filosofi (Osborne 2001). Den tager afstand fra traditionel 

empiri og søger at forstå empirisk data fra de udforskedes side. Mennesket opfattes som 

et bevidsthedsvæsen, som tænker, danner sig meninger og har motiver, som styrer 

handlinger. 

Den moderne fænomenologis metode blev grundlagt af Edmund Husserl (1859-1938), da 

han gennem sine logiske undersøgelser kommer ud over de faktiske objekter og 

fokuserede på selve erfaringen (ibid;159). 

At en bevidsthed kan erfare en genstand ved at danne sig en mening om genstanden, 

omtalte Husserl som bevidsthedens intentionalitet (Lübcke 1995;391). Den intentionelle 

genstand er ikke nødvendigvis virkelig eller materiel, men alle erfaringer er dog 

kendetegnet ved at være rettet mod noget. Det, der giver erfaringen rettethed, er 

meningen/betydningen for den enkelte, som i sidste ende udgør erfaringens væsen 

(Osborne 2001;160).  

Opgaven består i at undersøge hvilke elementer, der indgår i en erfaret virkelighed, og se 

de logiske strukturer, som fører til erfaringen med henblik på at søge efter dets almene 

væsen (Osborne 1992). Det er fænomenernes fremtræden, der fokuseres på. 

Fænomenologiens ærinde i Husserls udlægning er således at gøre sig fri af alle 

forudsætninger og finde ud af, hvad bevidsthedens egentlige indhold er og derefter 

beskrive dette.   

I denne undersøgelse, der går ud på at indsamle fænomener i forbindelse med oplevelser, 

som sygeplejersker giver udtryk for, er den fænomenologiske tilgang anvendelig som 

udgangspunkt. 
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Husserls erkendelsesfilosofi blev senere videreudviklet af blandt andre Martin Heidegger 

(1889-1976) og Paul Ricoeur (1913- ), som senere forbandt fænomenologi med 

hermeneutik (Lübcke 2000;149), idet han mente at en fænomenologisk tilgang ikke var 

tilstrækkelig. Der er brug for en udlægning af fænomenerne for at forstå dem og for at 

forklare dem. Dette uddybes senere, men først redegøres kort for centrale punkter i 

hermeneutikkens erkendelsesgrundlag. 

2.3 Hermeneutik 

Begrebet hermeneutik betyder ”læren om tolkning” og kan dateres tilbage til 1600-tallet. 

Først som kunstform indenfor fortolkning af bibelske tekster og jura (Simonsen 2001;248) 

og senere som forståelsestilgang til en tekst, et andet menneske eller en historisk 

begivenhed (Lübcke 1989;166). 

Den tyske filosof Hans George Gadamer (1900-2002) stod i særdeleshed for denne 

udlægning af hermeneutikken, idet han arbejdede videre med Scheiermachers (1768-

1834) og Diltheys (1833-1911) opgør med den traditionelle opfattelse af, at fortolkning af 

tekster sagde noget om en endegyldig sandhed om henholdvis det guddommelige og det 

menneskelige (Lübcke 1995;398). For Gadamer er hermeneutik grundlaget for den 

menneskelige tilværelsesfortolkning (Bjerrum 2001;308). Han, der selv kaldte sin position 

for filosofisk hermeneutik, kom i ”Wahrheit und Metode” (Gadamer..) frem til, at den 

traditionelle hermeneutiks metode med at gøre sig fri af alle forudsætninger for at forstå en 

anden person giver et fejlagtigt billede af, hvad forståelse er. Det er ikke muligt at frigøre 

sig fra sin egen forståelseshorisont alene af den grund, at vi er en del af den og altid lever 

med den (Føllesdal, 1992). 

Forståelseshorisonten er således altid selvforståelse, forstået som den forforståelse eller 

fordom vi, på baggrund af den historie vi er en del af, bringer med, når vi tolker en tekst 

eller en persons udsagn. Forforståelserne skal ikke skjules, men frem i lyset for de er en 

del af den horisontsammensmeltning, der skal til for at forstå en tekst eller en anden 

person og dermed skabe mening. Det er ikke hensigten, at fortolkeren forlader sin egen 

horisont til fordel for tekstens eller den andens horisont, men snarere hensigten at skabe 

en mental bevægelse mellem forståelse, fortolkning og anvendelse. Man prøver så at sige 

at kombinere forståelse fra nogle forskellige horisonter. Herved fremkommer en tredje 
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forståelse, som er noget andet end undersøgerens og den undersøgtes oprindelige 

forståelser. 

For Gadamer er de tre elementer (forståelse, fortolkning og anvendelse) uadskillelige 

(Gadamer 1999;291-294), da denne proces foregår i en hermeneutisk cirkelbevægelse, 

hvor erkendelse opstår, når enkelte dele forstås på grundlag af helheden og helheden 

forstås på grundlag af enkeltdele. Han fastholder, at der altid er forståelse i fortolkning, og 

at fortolkning er forståelsens eksplicitte form (ibid; 307). Forståelse og fortolkning knyttes 

til situationen gennem anvendelse ved hjælp af en åben og modtagende attitude, hvor 

fortolkeren hele tiden afprøver sin egen forforståelse. Man kan sige, at forforståelserne 

kontinuerligt sættes i spil. Herved udvides horisonten og nye muligheder for tolkning 

skabes. På denne måde er sandheden ikke et endemål, den er altid i denne forståelse 

bestemt af den horisont man tolker ud fra. På grund af dette kritiseres hermeneutikken for 

ikke at producere objektiv og gyldig viden (Lübcke 1995;400). Gadamer mener dog, at der 

er tale om objektivitet, når teksten eller det sagte løsrives fra den oprindelige kilde 

(Gadamer 1999;341), og som sådan bliver fortolkning objektiv, når der skabes forståelse 

af den mening, som ligger i det meningsfulde. 

Det betyder, at der skabes mening mellem horisonter, der søger at nå nærmere 

sandheden om en sag. Det er med vores egen forståelse, at vi møder noget meningsfyldt. 

Det betyder derimod ikke, at forståelsen kan være endegyldig eller afsluttelig (ibid; 341, 

Pahuus 1995;130). 

2.4 Fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme 

Sammenkoblingen af de to filosofiske forståelsesmåder er velegnet som metode i 

dybdegående undersøgelser, fordi man herved kommer videre end blot en beskrivelse af 

fænomener. Fænomenerne fortolkes i et prædefineret perspektiv. 

Den fænomenologisk-hermeneutiske forståelsesramme opfatter mennesket som placeret i 

en livsverden, hvor erfaring, forståelse og anvendelse er medvirkende til at skabe 

menneskets handlingsmønstrer. Når disse handlingsmønstrer undersøges og tolkes i 

denne forståelsesramme forenes det beskrivende med det fortolkende (Pedersen 

1999;66-67; Hall 2001;191). Det giver mulighed for at beskrive og fortolke sygeplejerskers 

levede erfaringer med pårørendes tilstedeværelse sådan som det opleves og forstås af 

sygeplejersker. Med andre ord det som erfares og giver mening for sygeplejersker i den 
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kulturelle og sociale sammenhæng, det som udgør sygeplejerskers arbejdsliv. 

Undersøgerens tilnærmelsesmåde til sagen selv kan ske ved, at undersøgeren sætter 

parentes omkring sin egen forforståelse for derefter at sætte den i spil med det 

udforskede. Nye fortolkninger og erkendelser kan opstå og bruges som udgangspunkt for 

nye dialoger i den altid foranderlige historiske sammenhæng, vi alle lever og agerer i. 

3. KVALITATIV RAMME FOR UNDERSØGELSEN  
Kvalitative undersøgelsers sigte, til forskel fra de kvantitative undersøgelsers 

årsagssøgen, er gennem fortolkning at skabe meningssammenhænge. (Kruuse 2001; 18). 

Den kvalitative metode er derfor et naturligt valg i forhold til formålet med undersøgelsen 

samt til den valgte videnskabsteoretiske ramme. 

Metodens umiddelbare fordel er dens dybdegående fremgangsmåde, med hvilken der er 

mulighed for at indfange fænomenernes kerne samt sikre validering, troværdighed og 

gyldighed i kvalitativ analytisk forstand (Olsen 2002; 142-143).  

Herefter følger en nærmere redegørelse for valg af undersøgelsesdesign samt en 

nærmere redegørelse af det valgte kvalitative interviews ontologi. 

3.1 Kvalitativt interview som udgangspunkt for undersøgelsen 

Formålet med at undersøge sygeplejerskers overvejelser og oplevelser i forhold til 

pårørendes tilstedeværelse under behandling lægger op til at nærme sig emnet med en 

kvalitativ forskningstilgang. Her er interviewformen velegnet som metode til at indfange 

beskrivelser af informantens livsverden, fordi intervieweren undervejs kan ”tilpasse 

metoden, således at fænomenets særegenhed kan opfanges på bedst mulig måde” 

(Knizek 1998;37).  

En fordel ved at anvende det kvalitative interview til at udforske det uudforskede er, at der 

nogenlunde hurtigt, nemt og billigt fremskaffes en mængde data som grundlag for en 

eksplorativ sondring af fænomenets betydning for sygeplejersker. En sådan viden er ikke 

en afspejling af en endelig forståelse, men snarere udtryk for nogle mulige forståelser på 

et givent tidspunkt i informanternes liv. Hensigten med interviewet er således at få 

sygeplejersker til at beskrive deres overvejelser og oplevelser, som det ser ud i den del af 

deres eksistens, der vedrører sygepleje til pårørende. 
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Undersøgeren må være bevidst om, at resultatet af undersøgelsen er dybt afhængig af 

undersøgerens opfindsomhed, systematik og ærlighed (Kruuse 2001;135). 

3.2 Kvalitativ fortolkning med Paul Ricoeur 

Oprindeligt beskæftigede Ricoeur sig med eksistensfilosofi og fænomenologi, men 

præciserede senere fænomenologien i en filosofisk hermeneutik som modspil til 

strukturalismen (Grøn 1989; 386). Som sprogfilosof brugte han sprogets betydning i sin 

argumentation for at det, der siges, er mere end en række strukturerede tegn sammensat 

på en bestemt måde. Der siges noget om noget, derved bringes en livsverden til udtryk. 

Grøn citerer Ricoeur: ”For os der taler, er sproget ikke en genstand, men en formidling; det 

er det, hvorigennem og ved hvilket vi udtrykker os, og giver udtryk for tingene” (ibid; 388). 

Herved gør Ricoeur sproget forstået som levende tale til udgangspunkt for videnskabelige 

analyser (Pedersen 1999;69). 

Det er ifølge Ricoeur igennem sproget, at menneskets vilje kommer til udtryk. Det 

fortællende sprog indeholder både meninger, følelser, holdninger og handlinger (Pedersen 

og Delmar 2003;97). Det er den menneskelige vilje, der får Ricoeur til at udelukke 

naturvidenskabens forklarende forskning i forsøget på at forklare menneskeligt liv ud fra 

årsager (Ricoeur 1988;14). Den hermeneutiske forskning er en forstående forskning, som i 

Ricoeurs øjne ikke giver tilstrækkelig belæg for at kunne sige, at noget er mere sandsynligt 

end noget andet. Forståelse behøver ikke være en form for biologisk forståelse, men 

nærmere en bevidsthed om, hvorfor noget er meningsfuldt (Asplund 1972; 63-64). Det 

interessante opstår først, når man går videre end til at forstå det ene eller det andet ideal, 

som det naturlige. Det interessante opstår, når et fænomen opleves som til en vis grad 

unaturligt, og derfor har et behov for en forklaring (ibid;119-120).  

Man kan altså ikke klare sig bare med forståelse af noget, man skal have argumenter, der 

begrunder at det, der fremlægges som forståelse kan forstås på denne måde. Ricoeur 

argumenterer for, at forklaring og forståelse, må ses som en dialektisk proces i stedet for 

en dualistisk. Forklaring og forståelse må komplementere hinanden for hele tiden at 

komme på et højere forståelsesniveau (ibid; 65-98).  Dette opnår man ifølge Ricoeur ikke 

ved empirisk verifikation, men gennem balance mellem gætningens genialitet og 

bekræftelsens videnskabelige karakter. Bekræftelsen kan derfor forstås som en 

argumentationsdisciplin (Pedersen 1999;80). 
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3.3 Analyse af kvalitative data i undersøgelsen 

Ifølge Polit, Beck og Hungler findes der i kvalitative undersøgelser ingen entydige metoder 

til at fortolke og analysere materialet med. Processen kræver kreativitet, intuition og en 

fornemmelse for cirkularitet frem for lineær tænkning for at frembringe mening fra 

materialet (Polit, Beck og Hungler 2001; 380-381). 

Ricoeur betegner denne proces som en spiralformet tænkemåde, hvor fortællingen ikke 

blot afspejler en erkendelse, men også hele tiden skaber erkendelse fra fortællingen, 

således at forståelse og forklaring flytter sig igen og igen (Pedersen 1999;76).  

Jeg har valgt at lade mig inspirere af denne metode til tolkning af tekstmaterialet. 

For at tolke en tekst anviser Ricoeur en række trin, hvorigennem teksten kan give mening. 

Først læses uden forbehold for at åbne sig mod det i teksten, der berører én. Dette kaldes 

den naive læsning. Herefter gennemgår teksten en strukturanalyse, hvor man forsøger at 

sætte sig i tekstens retning ved at veksle mellem at forklare og forstå tekstens mening og 

endelig en kritisk fortolkning, som går dybere og diskuterer tekstens mening (Pedersen 

1999;84-85). En nærmere præcisering af indholdet i de enkelte trin vil fremgå i afsnit 3.3.4. 

Denne analytiske tilgang er brugt som inspiration til fortolkning af det, sygeplejerskerne har 

fortalt mig i denne undersøgelse. Der vil i de følgende afsnit blive redegjort for den 

strukturerede proces i undersøgelsen, som er inspireret af Ricoeur og udviklet og anvendt 

af Birthe Pedersen som forskningsproces og metode til analyse af data hentet i 

sygeplejeregi (Pedersen 1999). Forskningsprocessen er også gengivet af Pedersen og 

Delmar i ”Forskning i klinisk sygepleje” (2003). 

Det er hændelserne i praksis, der fortælles om i interviewene. Disse analyseres og 

fortolkes. Den nye viden vender gennem dialog tilbage til praksis. Denne bevægelse, som 

i Ricoeurs terminologi betegnes som at gå fra handling til tekst og fra tekst til handling, er 

af Pedersen fremstillet skematisk (Pedersen 1999;92). Denne skematiske fremstilling er 

anvendt som inspiration til at danne overblik over undersøgelsens faser og illustreres i 

fig.1.  
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1. Handling i praksis Sygeplejerskers erfaringer med pårørendes tilstedeværelse i 

traumesituationen. 

2. Den levende tale Interview med sygeplejersker. 

Fortællinger om sygeplejerskernes egne overvejelser og 

oplevelser i forhold til pårørendes tilstedeværelse 

3. Fra tale til tekst Direkte nedskrivning af de mundtlige interview 

4.  Ny tekst Analyse og fortolkning 

- Naiv læsning 

- Strukturanalyse 

- Kritisk fortolkning og diskussion 

5. Handling Dialog med praksis 

- diskussion med sygeplejersker i praksis af tænke- og 

handlemåder 

 

Fig.1: Undersøgelsesprocessens faser 

 

Undersøgelsesfaserne uddybes i det følgende for at tydeliggøre indholdet i de forskellige 

trin. 

3.3.1 Ad 1. Handling i praksis 

Handlingen i praksis udspiller sig under betegnelsen traumebehandling. Mere specifikt i 

situationer hvor det overvejes at invitere pårørende med under traumebehandling og 

situationer, hvor pårørende er til stede under behandling. Fokus er på sygeplejersker, der 

kender denne situation. Heri ligger en forforståelse hos sygeplejerskerne. Ricoeurs kalder 

dette præfigurering. 

Der spørges til sygeplejerskernes erfaringsverden med et område, som ikke er tydeligt 

prædefineret i denne sammenhæng og indtil nu heller ikke sprogliggjort i Danmark. Der 

fortælles om det, der sanses og forstås i relation til sygeplejerskers kontakt med 

pårørende til patienter i traumesituationen. Der er tale om et indefraperspektiv, som 

indeholder aspekter af personlige erfaringer, holdninger og overvejelser i forhold til egne 

handlinger.  
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Ved frembringelse af viden på baggrund af menneskers overvejelser og oplevelser, der 

kan indeholde oplysninger som af informanten vil kunne opleves at være af afslørende 

karakter, knytter der sig etiske overvejelser i forbindelse med sikring af anonymiteten. 

Allerede inden interviewets begyndelse forsikrede jeg sygeplejerskerne om min 

opmærksomhed på dette forhold og gav en garanti på anonymitet i den skriftlige udgivelse 

af undersøgelsen. Dette er i overensstemmelse med almindelige nordiske 

sygeplejeforsknings etiske retningslinier. 

3.3.1.1 Udvælgelse af sted 

Ud fra en betragtning om, at jeg var for kendt i det miljø, hvor jeg har arbejdet i flere år, og 

at samtalerne derfor ville afspejle min forudgående interesse i emnet enten som forsøg på 

at modsige mig eller som forsøg på at levere svar som kunne behage mig, valgte jeg at 

foretage undersøgelsen i en anden afdeling. Sygeplejerskers oplevelser og erfaringer 

burde være sammenlignelige i de fire traumecentre i Danmark, hvad angår 

traumemekanisme, population og formelle retningslinier med pårørendes tilstedeværelse. 

Derfor er stedet for indsamling af data tilfældigt valgt, dog er der tale om skadestue med 

landsdækkende traumefunktion. 

3.3.1.2 Udvælgelse af interviewpersoner 

Interviewpersonerne kom jeg i kontakt med gennem henvendelse til ledelsen i det 

pågældende traumecenter. Et oplæg på et morgenmøde skulle skabe baggrund og 

interesse hos sygeplejerskerne for et interview, som derefter ville blive udført individuelt. I 

første omgang var der altså tale om en tilfældig udvælgelse (Maunsbach og Lunde 2001; 

149). Jeg havde dog et ønske om, at interviewpersonerne havde erfaring med at have 

pårørende med på traumestuen under behandlingsforløbet, det vil sige, at sygeplejersken 

skulle have været i en situation, hvor hun havde haft direkte kontakt med pårørende til 

pludseligt kvæstede personer. Dermed var der også tale om kriteriebestemt udvælgelse, 

hvor de udvalgte opfylder visse særlige kriterier (ibid; 147). 

Kriterierne var således: 

 1) erfaring med at have pårørende med på traumestuen,  

 2) sygeplejefaglig erfaring af mere end 5 års varighed  

 3) skadestueerfaring af mere end 5 års varighed. 
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Begrundelsen for disse kriterier var, at jeg ønskede at interviewe sygeplejersker, der 

havde erhvervet en vis mængde faglig og personlig modenhed. Sygeplejersker skulle have 

erfaring i forhold til arbejdet med traumepatienter. Den første tid i en sådan specialafdeling 

går tiden erfaringsmæssigt med at lære tekniske færdigheder. Jeg valgte derfor kriteriet 

mere end 5 års erfaring, idet der heri dels må formodes at være oparbejdet en fortrolighed 

med arbejdet og dels være stor sandsynlighed for, at de deltagende sygeplejersker hvilede 

i sig selv både fagligt og personligt, forstået således at handlinger blev udført på baggrund 

af en vis mængde selvstændighed. 

Efter samtale med sygeplejersker, der var på arbejde den pågældende dag, meldte 3 

sygeplejersker sig, som opfyldte kriterierne. 

Præsentation af informanterne i skematisk form, viser hvorledes informanterne opfylder 

kriterierne (se fig.2). Jeg valgte at undersøge deres efteruddannelsesniveau, fordi der ofte 

netop i forbindelse med efteruddannelse er mulighed for at diskutere kontroversielle emner 

med kolleger fra andre afdelinger. Disse oplysninger er ikke direkte anvendt i analysen, 

men indgår som en del af sygeplejerskernes forforståelse. ATCN er et amerikansk udviklet 

uddannelseskoncept, som henvender sig til traumesygeplejersker. Et tilsvarende 

uddannelsesforløb findes for traumelæger. Diverse kurser dækker over eksterne og 

interne kurser med relevans for traumesygepleje. I fig.2 ses en sammenstilling af, 

hvorledes de deltagende informanter opfylder kriterierne. Det vil senere fremgå, hvorledes 

sygeplejerske 4 indgår i undersøgelsen. 

 

 Alder Års 
sygepleje- 
erfaring 

Års 
skadestue- 
erfaring 

Efteruddannelser i relation 
til traumebehandling 

Sygeplejerske 1 51 22 8 ÷ ATCN  + div. traumekurser 
Sygeplejerske 2 50 26 26 ÷ ATCN  + div. traumekurser 
Sygeplejerske 3 44 20 10 ÷ ATCN  + div. traumekurser 
Sygeplejerske 4 42 12 7 + ATCN  + div. traumekurser 

 

Fig.2: Oversigt over alder, erfaring og uddannelse for undersøgelsens deltagere 

3.3.2 Ad 2. Den levende tale 

I denne fase indhentes sprogliggjorte overvejelser og erfaringer. Ricoeur kalder denne 

proces for konfigurering. I interviewet forgår der en proces fra præfigurering til 

konfigurering gennem fortællingen. Præfigurering henviser til den forforståelse af det 
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praktiske liv, som fortælleren har forud for fortællingen. Konfigureringen er således 

fortællingens sammenstilling af hændelser og tanker, hvormed fortælleren vælger at give 

sin historie logisk følge og troværdighed (Pedersen 1999;77). 

I næste afsnit gøres rede for det kvalitative interviews ontologi, samt for hvorledes 

undersøgelsesinterviewene blev foretaget. 

3.3.2.1 Det kvalitative interview 

Kvalitative interviews kan bidrage til beskrivelse af ikke tidligere beskrevne sociale 

fænomener (Olsen 2002;243). Dermed kan man sige, at det kvalitative interview som 

metode er inspireret af den fænomenologiske forståelse, hvor hensigten er at gøre 

beskrivelsen levende og at fokusere på fænomenets væsentlige mening (Hall 1999; 45). 

Olsen læner sig op af denne definition: ”the purpose of this type of interviewing is to 

describe the meaning of a concept or phenomenon that severel individuals share” 

(Marshall & Rossman 1999; 112) og påpeger, at en påkrævet forudsætning er, at 

menneskelige erfaringsstrukturer lader sig beskrive og analysere (Olsen 2002; 79). Denne 

beskrivelse er beslægtet med Kvales livsverdensinterview, der netop søger forståelse ud 

fra interviewpersoners fortællinger. Ifølge Fog er det kvalitative interview specielt velegnet 

til at belyse dels den aktuelle verden, som personen handler, tænker og føler i, og dels 

den historiske forstået som det personen har udviklet sig fra og til (Fog 1994;47), fordi der 

søges forståelse ved at fortolke meningen af det beskrevne fænomen (Kvale 2000). 

Dermed kan metoden siges også at ligge indenfor den fænomenologisk-hermeneutisk 

forståelsesform. 

Det er fra det fortolkede interview, baseret på det der fortælles mellem undersøger og 

informant, at ny videnskabelig viden genereres. Til forskel fra en almindelig samtale 

mellem to personer har det kvalitative interview en hensigt. Herved kommer man ikke 

udenom en asymmetri mellem parterne. Undersøgeren bestemmer i hvilken retning, der 

skal samtales, mens informanten vælger, hvad der tales om. Der ligger en forpligtelse hos 

undersøgeren til at balancere mellem at skabe den åbne og frie samtale og at styre 

samtalen for at få en mening frem (ibid;42). Denne balance er et element i undersøgerens 

forståelsesproces, som derved bliver en del af undersøgelsens gyldighedskrav (Pedersen 

og Delmar 2003;101), når undersøgerens og informantens forståelseshorisonter 

sammensmeltes. 
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3.3.2.2 Interviewene i undersøgelsen 

Som udgangspunkt for interviewene havde jeg udarbejdet en interviewguide med 

spørgsmål, der kunne indfange sygeplejerskernes overvejelser og oplevelser med 

pårørendes tilstedeværelse. Spørgsmålene lød: 

Beskriv en situation, hvor du valgte at invitere pårørende med ind under behandling. 

 

- Hvilke tanker og overvejelser gjorde du dig? 

- Hvordan var det at have de pårørende med? 

- Hvilke fordele og ulemper ser du ved at invitere pårørende med ind på 

traumestuen? 

 

Derudover havde jeg påført guiden en række hjælpespørgsmål. 

For at afprøve interviewguidens anvendelighed havde jeg udført et prøveinterview med en 

sygeplejerske, hvor jeg havde kendskab til, at hun havde erfaring fra en situation med 

pårørendes tilstedeværelse i en traumesituation. Dette prøveinterview er tidsmæssigt og 

indholdsmæssigt udført på samme måde, som de tre andre. Udformningen af 

interviewguiden blev ikke ændret efter interviewet, så derfor vil dette interview indgå i den 

samlede empiri.  

Selve interviewene foregik i et lille uforstyrret samtalerum siddende overfor hinanden med 

et bord imellem os, hvorpå en diktafon til optagelse af samtalen blev placeret. Hensigten 

var at skabe en afslappet atmosfære med dialog i højsæde, dog med det forbehold, at jeg 

lod informanten få mest taletid. 

Interviewene indledtes med en kort orientering om formålet med interviewet, og jeg fortalte 

om interviewguiden, der lå foran mig, som jeg ind imellem ville kaste et blik ned i for at 

konstatere, hvor langt vi var nået. Interviewguiden blev således blot anvendt som ramme 

for interviewet, og som ledetråd, med hvilken jeg kunne fastholde mig selv i interviewets 

emner. Indimellem blev interviewet ført steder hen, der lå i yderkanten af formålet med 

undersøgelsen, og flere gange vendte samtalen tilbage til emner, der tidligere var blevet 

talt om, og som tålte yderligere opmærksomhed. I nogle af interviewene skabte eftertanke 

nye og mere nuancerede svar, således at udsagnene kom til at modsige hinanden. Her 

bragte uddybende spørgsmål mig nærmere en be- eller afkræftelse på udsagnene. 
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3.3.3 Ad 3. Fra tale til tekst 

Det sagte fæstedes på bånd, og herved blev det sagte adskilt fra informanten. Det er 

sagen, der tales om, der bliver vigtig. Sagen objektiveres og udlægges til fortolkning 

( Pedersen og Delmar 2003;105). 

Jeg valgte selv at udskrive lydbåndene for på denne måde så tidligt som muligt at få 

udtalelserne ind under huden og dermed forstå, hvad der siges, og hvad der tales om. 

Teksten er skrevet ordret i talesprog med pauser angivet med et antal prikker alt efter 

pausernes længde. Dette for at fastholde passager i interviewet som gav anledning til 

refleksion hos informanterne. Alligevel ændredes den oprindelige form ved 

transkriperingen. Eksempelvis blev fyldord ikke medtaget og lange snørklede udredninger 

blev skrabet rene for uvæsentlige gentagelser.  Desuden er jeg som undersøger den 

eneste, der har adgang til såvel kroppens udtryk som sprogets oprindelige tone. Jeg har 

bestræbt mig på at transkripere så tæt på meningen som muligt, dog uden at efterprøve 

udskrifterne hos informanterne. Jeg søgte, med et udtryk fra Fog, at ”nå frem til kernen” i 

samtaleindholdet. Altså at forstå det der siges bag ved det, der slører og tilslører (Schultz 

Jørgensen 1997;51). 

3.3.4 Ad 4. Ny tekst 

Den nye tekst bliver til ved analyse og tolkning. Som tidligere nævnt ifølge Ricoeur skabt 

ved en spiralformet tænkemåde mellem forståelse og forklaring (Ricoeur 1988). Analyse 

og tolkning begynder allerede ved transkriperingen, er at finde i den naive læsning, 

præciseres i strukturanalysen og skærpes i fortolkningen og diskussionen. 

3.3.4.1 Naiv læsning 

Når transkriperingen er afsluttet, er der behov for at skabe sig et overblik over det 

indsamlede tekstmateriale. Den naive læsning har til formål at skabe en helhedsforståelse 

af, hvad teksterne og i dette tilfælde interviewene handler om. Det er her, at man ifølge 

Ricoeur må være åben overfor, hvad der berører én selv og hvilke spørgsmål, der 

begynder at rejse sig (Pedersen1999;95). 

Efter grundig gennemlæsning inddelte jeg interviewene i afsnit omhandlende udsagn om 

samme emne. Med sætningen ”hvad siges der her” i baghovedet fremkom udsagn, som 

fastholdt sygeplejerskernes egne udsagn, men som indeholdt en præcisering af det sagte. 
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Formålet med dette var at skabe et overblik, som kunne danne grundlag for en 

begyndende tematisering. For at skabe yderligere overblik gav jeg hvert enkelt interview 

en farvekode, således at det blev lettere visuelt at identificere emner som alle informanter 

talte om, og se hvor udsagnene dannede mønstre og supplerede hinanden. Ved en 

yderligere gennemlæsning bemærkede jeg mig, hvad der berørte mig i udsagnene. 

3.3.4.2 Strukturanalyse 

Det er tekstens retning, der ifølge Ricoeur søges efter i strukturanalysen (Pedersen 

1999;95 og 154). Det vil sige, tekstens direkte eller indirekte forklaring på det fremførte 

indhold/budskab struktureret som meningsenheder, altså hvad der siges. De erfaringer og 

overvejelser, som teksten indirekte giver udtryk for, kræver forklaring og fortolkning, da 

betydningen ikke umiddelbart er givet. Strukturanalysens hensigt er således at identificere 

disse betydninger, som sygeplejersker taler indirekte om i forsøget på at forstå den 

virkelighed, der udtrykkes, og som vi, ifølge Ricoeur, fortolker os selv igennem (Lübcke 

2000;372). Det vil sige, at der fremkommer betydningsenheder, altså hvad der tales om. 

Forklaring kan indeholde forskellige momenter, som personer, mål, midler, påvirkninger, 

omstændigheder og uventede resultater (Pedersen 1999;95). Disse identificeres og 

sammenholdes i den videre analyse med de spørgsmål, der udledes ved den naive 

læsning og struktureres herefter ud fra betydningsenheder, hvorudfra der dannes temaer. 

Strukturanalysen fremstilles i skemaform, således at man kan følge fortolkningen fra 

meningsenheder (hvad der siges) til betydningsenheder (hvad der tales om) til 

fremkomsten af temaer (se fig.4 side 30). 

3.3.4.3 Kritisk fortolkning og diskussion 

De betydningsenheder, som er fremkommet ved strukturanalysen, fører analysen mod 

fortolkningen og diskussionen. Temaer bliver til. Disse anvendes som omdrejningspunkt 

for såvel fortolkningen som diskussionen. Ifølge Ricoeur gentager eller gensiger 

fortolkeren, hvad teksten har at sige, for derved at forstå, hvad der siges noget om 

(Pedersen 1999;96). Fortolkningen er i første omgang lukket om sig selv med anvendelse 

af uddrag fra interviewene. Senere i diskussionsafsnittene åbnes fortolkningen i relation til 

konkrete udtalelser og anvendes som resonansbund for en tilhørende kritisk fortolkning og 

diskussion med relevant teori.   
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Fortolkningen og diskussionen skal ses som en dialektisk proces mellem forklaring og 

forståelse og mellem det konkrete og det almene (ibid). 

Fortolkningen og diskussionen vil i afsnittet koncentrere sig om sygeplejeperspektivet, og 

inddrager relevant teori i forhold til dette. 

3.3.5 Ad 5. Handling 

Den sidste del af undersøgelsesprocessen består af dialog med sygeplejersker i praksis. 

Formidling er et betydningsfuldt aspekt i et undersøgelsesforløb (Pedersen 1999;96). For 

at undersøgelsesresultaterne kan få betydning for den praksis, som sygeplejersker agerer 

i, må der være en diskussion med sygeplejersker i praksis af tænke- og handlemåder. 

Dels skabes der herved bevidsthed om nuværende praksis og dels tilføres nye 

perspektiver, igennem hvilke fremtidig praksis kan diskuteres. En sådan dialog kan og bør 

kontinuerligt finde sted i takt med, at undersøgelsesresultater fra denne og andre 

fremtidige undersøgelser udbredes. 

4. RESULTATER I UNDERSØGELSEN  
I de følgende afsnit beskrives og analyseres datamaterialet. Bearbejdningen af materialet 

følger den ovenstående proces igennem naiv læsning, strukturanalyse samt kritisk 

fortolkning og diskussion. 

4.1 Den naive læsning 

I den naive læsning blev interviewene, som tidligere nævnt, læst og genlæst. Herved blev 

det mere tydeligt hvilke emner, der i særlig grad berørte mig. 

I forhold til sygeplejerskernes overvejelser med pårørendes tilstedeværelse under 

behandling fremkom følgende emner, som er eksemplificeret med citater i kursiv: 

Faglighed og følelser: ”nogen kan rumme mere end andre”, ”man har også selv nogle 

reaktioner i de her situationer”. Se sig selv i samme situation: ” hvis det nu var mig selv, 

hvad var det så jeg gerne ville”. Ubehagelige synsindtryk: ”det er bedst de ikke ser de 

grimme ting”, ”at sidde og vente vurderer jeg er mindre slemt end at se blod og glas over 

det hele”. Adskillelse mellem parterne: ”jeg tror, det kan være meget slemt for dem at blive 

adskilt lige pludselig”. Vi gør, som vi plejer: ”vi er jo ikke vant til at have pårørende med, så 

derfor tænker vi ikke over det”. At blive kigget over skuldrene: ” Andre skal ikke stå over 

skulderen på én, og se om man gør tingene godt nok”. 
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Patienten har 1. prioritet: ”patienten skal have den optimale behandling, det er 1. prioritet”. 

Under fortællinger af sygeplejerskernes personlige oplevelser fremkom emner som: 

Pårørende støttes: ”jeg forbereder dem på det de går ind til, sådan at de lige kan lave et 

lille billede af det, inden de kommer ind”. Omsorgens hvad og hvordan: ”mine tanker var, 

at hun skulle have så meget kontakt med ham som muligt”, ”nogle gange vil de helst være 

udenfor. Det skal man ikke tage fejl af”. Stemning på stuen: ”hendes reaktion gjorde 

egentligt at vi bevarede roen”,” stemmerne på stuen blev meget mere skarpe. Stemningen 

blev mere hektisk”. 

Langsomt tegnede der sig et mønster, der placerede udsagnene i en tidsmæssig 

inddeling. Når sygeplejerskerne fortalte om deres overvejelser og oplevelser, blev der lagt 

forskellig vægt på indholdet i forhold til, om de fortalte om situationerne før den udspillede 

sig, under eller efter, at situationen var afsluttet. Jeg iagttog også en forskel i forhold til, om 

det var generelle udtalelser, eller om det var udtalelser relateret til en konkret situation. 

 Dette fandt jeg interessant, fordi det rejste spørgsmålet om, hvorvidt sygeplejerskernes 

overvejelser ændrede sig afhængigt af hvor i situationen, hun befandt sig. Hvad i 

situationerne talte til hende på et givent tidspunkt. Og hvilke argumenter lagde hun vægt 

på som begrundelse for sine handlinger på et givent tidspunkt. 

Jeg delte herefter udtalelserne ind i rubrikker, der sorterede dem efter, om de gav udtryk 

for noget før, under eller efter situationen. 

Dette er eksemplificeret skematisk i fig.3 således: 

 

Udtalelser 

Tidspunkt 

”hvis det ser alt for voldsomt ud, vil jeg godt lige vente….” 

”jeg vil være ked af, at få en pårørende ind der larmer, skriger og løber 

rundt…” 

Før 

”jeg kunne forudse, at situationen ville blive mere hektisk, 

 det måtte jeg se om moderen kunne være med til” 

Under 

”nogle gange spørger jeg mig selv bagefter, hvis det nu var mig selv….” Efter 

 

Fig.3: Udtalelser inddelt efter tidspunkt.  
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Efterhånden dannede der sig tillige et andet mønster, som tog udgangspunkt i de 

forskellige aktører, der var i situationen. Det så ud som om, at sygeplejerskerne havde 

forskellige overvejelser i forhold til, hvem der blev talt om. Overvejelser som kunne se ud 

som om, at sygeplejerskerne modsagde sig selv, og at de kunne have vanskeligheder ved 

at forene modsatrettede ønsker og behov. Det rejste spørgsmålet, om hvorledes 

sygeplejerskerne vægtede fordele og ulemper i situationer, hvor det kunne være 

vanskeligt at honorere forskellige omsorgskrav.  

Disse spørgsmål blev brugt som grundlag for det videre arbejde i strukturanalysen. 

4.2 Strukturanalysen med temaer 

I den første del af denne analyse blev alle fortællingerne læst igen med særlig fokus på 

tidsperspektivet. Udtalelserne var blevet inddelt i kategorierne før, under og efter. Jeg 

læste hver kategori for sig og forsøgte at komme en bagvedliggende forklaring nærmere. I 

første omgang fandt jeg, at udtalelserne fra før-situationen havde en tendens til at være 

konstaterende og vurderende, eksemplificeret ved citater som: ”det er bedst, at de ikke ser 

de grimme ting” og ”at skulle intubere for eksempel, det kan være væmmeligt at se på for 

forældre”. Under og efter udtalelserne så ud til at afspejle en mere nuanceret fortælling, 

hvor det diskuterende var mere fremtrædende. Et eksempel på dette var: ”jeg kunne 

forudse, at situationen ville blive mere hektisk, det måtte jeg se, om moderen kunne være 

med til. På den ene side kunne det blive hårdt at være der, men på den anden side kunne 

det være slemt ikke at være der”. 

I den anden del af analysen sorterede jeg udtalelserne i hver af de tre tidskategorier efter 

hvilken person eller personer, der blev talt om (bilag 2). Jeg identificerede fire forskellige: 

De pårørende, patienten, traumeteamet og sygeplejersken selv.  

Fra spørgsmålet ”hvad tales der om” i forhold til de fire grupper, udvalgte jeg udtalelser, 

som jeg mente, gav udtryk for en samlende betegnelse for det, der var blevet sagt.  

Herefter trådte en egentlig tematisering frem baseret på en tolkning af det sagte. Formålet 

med undersøgelsen var den samlende faktor og virkede som sådan vejledende for 

udvælgelsen af essentielle udtalelser og dermed temaer. Skemaet illustreret i fig.4 skal 

blot ses som eksempel på struktureringen, således at fremkomsten af temaer kan følges 

fra udtalelser (hvad der siges) til fortolkning (hvad det kan handle om). Flere og mere 

uddybende udtalelser vil medtages i den kritiske fortolkning. 
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Før 

Meningsenheder 
”Hvad der siges” 

Betydningsenheder 
”Hvad der tales om” 

Tema: 
Dilemma mellem 
beskyttelse og 
kontrol 

”hvis det ser alt for voldsomt ud, så siger 
jeg, at vi er klar lige om et par minutter.. 
”Det er bedst, at de ikke ser de  grimme 
ting”. 
”at sidde og vente vurderer jeg, er mindre 
slemt end at se blod og glas over det hele”. 
”man kunne tænke på, om de pårørende 
kan holde ud at se på, at det gør ondt på 
patienten”. 
 
”jeg vil være ked af, at få en pårørende ind, 
de larmer, skriger og løber rundt, hvor 
vitale minutter tabes i forhold til at redde 
patientens liv”. 
”det kan være en ekstra belastning for 
patienten at skulle være vidne til, at en 
pårørende, der falder sammen psykisk, 
græder meget eller er råbende”. 
 
”det skal ikke gå ud over koncentrationen 
og arbejdet med den kvæstede”. 
”er det kritiske situationer, hvor er pladsen 
til den pårørende? Når nu narkosen skal 
bruge pladsen”. 
”det handler meget om hvilke personer der 
er i teamet”. 
”hvis jeg kan se, at det betyder virkeligt 
noget….. så konfererer jeg med… 
 
”hvis man er usikker, er det vanskeligt,at 
have pårørende til at kigge på” 
”det er den berøringsangst i forhold til 
vores fag. Andre skal ikke stå over 
skulderen på én, og se om man gør 
tingene godt nok”. 
”jeg må udstille mig selv. Ikke bare fagligt, 
men også menneskeligt.” 

- pårørende skånes for 
grimme syn. 
 
- det ses som en opgave, 
at vurdere for de 
pårørende, hvad de kan 
holde til at se på. 
 
 
 
 - patientens interesser må 
varetages  
- patienten skal skånes for 
unødig psykisk belastning. 
 
 
 
- der skal være arbejdsro 
og plads 
- der er forskellige 
grænser for uro hos 
teammedlemmerne. 
 - det overvejes at 
forhandle om 
tilstedeværelsestid 
 
 
 
- det er vanskeligt at lade 
de pårørende komme tæt  
- faglig og menneskelig 
blufærdighed 

 
Undertema: 
 At beskytte 
pårørende 
 
 
 
 
 
 
Undertema: 
At sikre  
patienten optimal 
behandling og pleje 
 
 
 
 
Undertema: 
Når pårørendes 
tilstedeværelse ikke 
må forstyrre 
 
 
 
 
 
Undertema: 
At beskytte sig selv 
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Under 

Meningsenheder 
”Hvad der siges” 

Betydningsenheder 
”Hvad der tales om” 

Tema: 
Relationelle 
aspekter 

”jeg forbereder dem på det de går ind til, sådan 
at de lige kan lave et lille billede af det, inden 
de kommer ind” 
”én stillede sig i vejen for den pårørende,…… 
men det var helt klart min holdning, at hun ikke 
skulle holdes tilbage med magt”. 
 
 
 
 
”godt for ham, at have én at klamre sig til, én 
som ikke er fremmed. Vi var høflige, flinke og 
smilende, men det vi gjorde var ikke rart”. 
”de havde noget sammen allerede inden de 
kom på stuen, som jeg ikke ville bryde” 
 
 
 
 
 
”jeg sagde, at hun kunne holde armen, men 
det var kun fordi, jeg kunne fornemme, at hun 
havde overskud til det”. 
”det giver ro på, at der sidder én der holder i 
hånd” 
 
 
 
”man har nok at gøre med det man skal gøre, 
så kan man ikke også rumme en pårørende” 
”ingen tvivl om, at de følelser og den angst, de 
pårørende udstråler, påvirker os. Den 
fornuftsmæssige tilgang vil du ikke kunne 
bruge overfor en pårørende. Det betyder, at 
det er lettere, at fokusere på fagligheden, når 
pårørende ikke påvirker vores følelser”. 

- pårørende støttes og 
hjælpes ind på 
traumestuen. 
- afstandtagen fra 
magtanvendelse. 
 
 
 
 
- samhørighed mellem 
mennesker, der udgør en 
mening for hinanden. 
- forbindelsen mellem 
patient og pårørende 
opleves som ubrydelig og 
privat 
 
 
 
- fornemmelser der styrer 
handlinger. 
- ro smitter 
 
 
 
 
- vanskeligt at tage vare 
på det hele på samme tid. 

 
Undertema:  
Tillid og magt i 
mødet med 
pårørende 
 
 
 
 
Undertema: 
Betydningen af 
pårørendes 
nærvær for 
patienten 
 
 
 
 
 
Undertema: 
Sansning og 
intuition 
 
 
 
Undertema: 
Balance mellem 
følelser og 
fornuft 
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Efter 

Meningsenheder 
 ”Hvad der siges” 

Betydningsenheder 
”Hvad der tales om” 

Tema: 
Dilemma mellem den 
gode vilje og de faktiske  
sygeplejehandlinger 

”hvis det nu var mig selv, hvad var det 
så jeg gerne ville”. 
”nogle gange vil de helst være 
udenfor. Det skal, det skal man ikke 
tage fejl af”. 
 
 
 
 
”det er patientens pårørende, det er 
ikke vores patient. 
”mine tanker var, at moderen skulle 
have så meget kontakt med ham som 
muligt, og forstyrres så lidt som 
muligt”. 
”det er utroligt dejligt bagefter at vide, 
at de fik den tid sammen, når det nu 
gik som det gjorde”.  
 
 
 
”vi er jo ikke vant til at have pårørende 
med, så derfor tænker vi ikke over 
det”. 
”jeg har nok accepteret den holdning 
at teamet..” 
 
 
 
 
”nogen kan rumme mere end andre. 
Det er noget du har i dig” 
”du må bruge din intuition, du må 
bruge din erfaring” 
”den pårørendes reaktion gjorde at det 
blev holdt på et afbalanceret niveau, ja 
til at bevare roen, til at bevare 
fagligheden”. 

- egne ønsker i en 
lignende situation 
- skønnet mellem 
nærhed og afstand. 
 
 
 
 
- integritet, værdighed 
og medbestemmelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vaner og kultur 
- traditioner og det man 
er oplært til 
 
 
 
 
 
 
- personlige 
kvalifikationer 

 
Undertema: 
At identificere sig med 
pårørende 
 
 
 
 
Undertema: 
At se betydningen af 
bevarelse af 
livssammenhænge 
 
 
 
 
 
 
 
Undertema: 
At acceptere tingenes 
tilstand 
 
 
 
 
 
Undertema: 
At være personlig 
rummelig 

 

Fig.4: Strukturanalyse inddelt i meningsenheder, betydningsenheder og temaer. 
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4.3 Kritisk fortolkning og diskussion 

Det valgte tema for hver tidsperiode, skal ses som det mest betydningsfulde tema. Dette 

betyder, at temaerne fremstår som særligt markante i hver enkelt inddeling: før, under og 

efter, men det betyder ikke, at temaet ikke kunne gøre sig gældende i de andre 

tidsperioder også. For overskuelighedens skyld diskuteres temaerne i forhold til 

strukturanalysens opdeling af citaterne.  

Ved strukturanalysen fremkommer betegnelser for temaer, som giver udtryk for 

betydninger i citaterne inddelt i de ovennævnte tre tidsperioder i forhold til overvejelser og 

oplevelser med pårørende til en traumepatient. Temaet i før-afsnittet omhandler de 

kontrollerende aspekter i sygeplejerskers overvejelser og beskrives som et dilemma 

mellem beskyttelse og kontrol. Under-afsnittets tema beskriver de relationelle aspekter i 

situationen, og temaet for eftertanken beskriver dilemmaet mellem den gode vilje og den 

udførte sygepleje. 

Strukturanalysen viste desuden, at citaterne vedrører forskellige aktører henholdsvis de 

pårørende, patienten, traumeteamet og sygeplejersken selv. I fortolkningen og 

diskussionen vil disse kategorier fremgå implicit i overskriftsform, således at der fortolkes 

og diskuteres fortløbende i forhold til tidsperiode og kategorier. 

5. FØR BESLUTNING OM PÅRØRENDES TILSTEDEVÆRELSE  

    - ET DILEMMA MELLEM BESKYTTELSE OG KONTROL 

5.1 Dilemma mellem beskyttelse og kontrol 

Temaet i før-afsnittet omhandler, hvordan beskyttelse på forskellig vis danner 

udgangspunkt for overvejelserne ved pårørendes tilstedeværelse ved traumebehandling. 

Der tales om beskyttelse af pårørende, beskyttelse af patienten, beskyttelse af 

teammedlemmernes forskelligheder og deraf udledte tiltag, der imødegår disse, og endelig 

beskyttelse af sig selv mod psykiske reaktioner, der kan medvirke til faglig og personlig 

usikkerhed. 
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5.1.1 At beskytte pårørende 

I undersøgelsen ser det ud til, at de overvejelser, der gøres inden det konkrete møde med 

pårørende, har rod i erfaringer fra tidligere oplevede situationer dels med pårørende i 

traumesituationer og dels fra situationer med pårørende til mindre tilskadekomne patienter. 

Der siges: ”Når man har skadestueerfaring, og kan se hvad folk kan blive dårlige over af 

småting” og ”Det er ikke sjældent, at forældre især fædre er lige ved at besvime”. Disse 

udtalelser illustrerer en opmærksomhed på, at mennesker reagerer på de synsindtryk, de 

får, når de befinder sig i et hospitalsmiljø, specielt i forbindelse med behandling af 

familiemedlemmer. Ud fra udtalelsen: ”de ser ikke de ting, vi tror de ser, de lægger ikke 

mærke til dem” fremgår det, at der kan være en forskel på, hvad pårørende ser, og hvad 

sygeplejersker tror, de ser.    

Alligevel ser det ud til, at ovenstående erfaringer sammenholdt med erfaringer, med 

hvordan en traumebehandlingssituation kan opleves, spiller ind på overvejelserne om, 

hvorvidt det menes, at pårørende skal være med på traumestuen. 

Sygeplejeforsker Charlotte Delmar sætter spørgsmål ved, om tidligere erhvervede 

erfaringer altid er af det gode, når der tales om omsorgsduelig ekspertise (Delmar 

1999;202). Udtalelserne giver netop indtryk af, at en praktisk generel holdning bringes i 

anvendelse i forhold til, hvad det menes, at pårørende kan udholde at se på. Den 

kundskabsform, som afspejles i disse holdninger, kan ifølge den græske filosof Aristoteles 

(384-322 fvt.) tolkes som en praktisk kundskabsform – techné, der har at gøre med, 

hvordan viden er afhængig af praktikerens evne til at håndtere den konkrete situation på 

den korrekte måde. Techné er den form for viden, som hænger sammen med poiésis 

handlinger. Eller sagt på en anden måde, handlinger af håndværksmæssig art, der følger 

nogle praktiske generelle regler og rutiner. Erfaringer og udledte handlinger fra denne 

kundskabsform bringes i anvendelse som middel eller instrument for at nå et mål, som 

ligger uden for den konkrete handling (Aristoteles 1976, Gustavsson 2001;100), og som i 

dette tilfælde har til formål at beskytte alle pårørende ud fra generelle erfaringer. Anvendes 

erfaringer uden kritisk refleksion af den konkrete situation, får de ifølge Dreyfus og Dreyfus 

karakter af at være analytisk problemløsende (Dreyfus og Dreyfus 1986; 29-33), hvilket i 

overensstemmelse med Delmars kritik kan medføre diskussion om, hvorvidt den direkte 

overførbarhed af generelle erfaringer fra dagligdagens oplevelser i skadestuen til den 

konkrete traumesituation er anvendelig.  
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Den enkelte traumesituation vurderes dog, inden mødet med de pårørende. Dette gøres 

dels for at danne sig et overblik over, hvordan det ser ud, og dels for at få et overblik over, 

hvor langt i processen traumeteamet er. ”så går man ind og ser, hvad de har gang i, 

hvordan ser det ud. Hvis det ser alt for voldsomt ud, så siger jeg, at vi er klar lige om et par 

minutter. Det kan være, at patienten er smurt ind i blod, eller der kan være et stort sår. Det 

vil jeg ikke byde dem”.  

Det ser ud til, at det er det fysiske indtryk, sygeplejersken er optaget af i forhold til de 

pårørende, der går på ”at al det blod vil kunne skræmme så meget, så det står som et 

chokbillede i lang tid efter”, og som ser ud til at indeholde en viden om, at synsindtrykkene 

senere kan medføre følelsesmæssige reaktioner for de pårørende. Denne holdning ser ud 

til at have indflydelse både på, hvordan situationen præsenteres for pårørende, og på 

hvilken måde man nærmer sig pårørende med denne viden, idet der sorteres i de 

synsindtryk, der anses for at være velegnet for pårørende. 

Denne viden ser ud til at hente belæg i sansningen i den konkrete situation og benævnes 

af Aristoteles som phronesis, med hvilken en erfaringsbaseret viden trækkes frem og 

bruges på den rigtige måde, hvor målet er den gode handling i sig selv (Aristoteles 

1976;207-209). Phronesis viden erfares i et følelsesmæssigt samspil mellem mennesker 

og tager vare på en grundlæggende medmenneskelighed, som i dette tilfælde ser ud til at 

handle om at beskytte pårørende for ubehageligheder. Bevæggrundene for beskyttelse 

kunne se ud til at komme fra erfaringer baseret på viden fra såvel techné som phronesis. 

Alligevel signaleres der i udtalelserne ikke en ligeværdighed mellem parterne, sådan som 

man kunne forvente af phronesis kundskaben, som netop har karakter af at åbne for det 

etiske krav om spontant at se den anden (Martinsen 2000;99), idet det i udtalelserne: ”det 

vil jeg ikke byde dem”, ”det vil ikke være rart for dem” og ”det er bedst, at de ikke ser..” 

tilkendegives at sygeplejersken udelukkende ser ud til at vurdere situationen ud fra egne 

fornemmelser uden at inkludere pårørendes ønsker. 

Kari Martinsen taler om forskellige måder at se på, som har betydning for, hvorledes der 

handles. At se med et problemløsende blik vil sige, at der ses på en registrerende, 

målende og vurderende måde (Martinsen 2000;11-20). Med dette blik trækker man sig 

ifølge Martinsen væk fra selve situationen, mens man ser det genkendelige i situationen, 

det som gennem erfaring er set og gjort før, og som derfor kommer til at fremme 

handlinger af kontrollerende art. Hvis denne holdning har forrang, så kan det måske være 
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med til, at pårørende ikke inviteres ind spontant, fordi tidligere erfaringer i så høj grad 

bestemmer handlinger. 

At det kan være tilfældet støttes af en udtalelse om voldsomheden af kvæstelsen: 

”patienten kan være så hårdt kvæstet, at det ikke vil være rart for den pårørende. Det er 

bedst, at de ikke ser de grimme ting”. Dette tyder på et ønske om at skåne de pårørende 

for voldsomme synsindtryk. Et ønske som også ser ud til at være styrende for, at det 

fravælges at tage pårørende med ind på traumestuen: ”jeg vil være ked af det, hvis de 

pårørende blev skræmte. At sidde og vente vurderer jeg, er mindre slemt end det at se, at 

der er glas og blod over det hele”. 

Ud fra samme overvejelser er også de pårørendes reaktion på de indgreb, der foretages 

ved patienten genstand for opmærksomhed: ”Hvis de skal gøre en masse, hvor de skal 

stikke og andet, så vil jeg som regel godt lige vente, så det ikke virker så voldsomt på 

dem” og ”at skulle intubere for eksempel, det kunne være væmmeligt at se på for 

forældre”. ”Altså man kunne tænke på, om de pårørende kan holde ud at se på, at det gør 

ondt på patienten”. 

Fortolkningen af disse før-overvejelser i forhold til pårørende viser et gennemgående 

tema, der handler om at vælge rigtige handlinger i forhold til pårørende og deres ophold på 

traumestuen. 

Når der så tydeligt udtrykkes en holdning til, at pårørende skal beskyttes mod grimme syn 

og skræmmende oplevelser, og der samtidigt lægges vægt på, at der fortages en 

vurdering, inden de pårørende gives adgang til traumestuen, kan det ses som et udtryk for 

en måde at forholde sig til pårørende på. 

Når der tages ansvar for pårørende ud fra sygeplejerskens egen vurdering, kan det 

betyde, at pårørende fratages ansvaret for selv at vælge, altså ikke selv har indflydelse på, 

om de ønsker at være med eller ikke ønsker det. 

At tage ansvar for noget kan ifølge Pahuus beskrives som værende af aktiv indgribende 

og målrettede forholden sig, hvilket er én af to måder at forholde sig til de begivenheder, 

mennesker handler i forhold til (Pahuus 1995;65, Scheel 2001:210-211). Den anden måde 

er den modtagende forholden sig til, hvor man blot er til stede uden handlingsmæssige 

intentioner. 

Selv om man ikke kan siges udelukkende at forholde sig på den ene eller den anden 

måde, fordi der altid vil være en vis form for sammensmeltning af de to forholdsmåder, så 
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har omgivelserne, som vi bevæger os i, indflydelse på hvilken forholdsmåde, der 

dominerer. Den målrettede handlen og den problemløsende aktivitet, som kaldes den 

aktivt-indgribende handlemåde, præmieres og værdsættes højere end den modtagende 

forholden sig i et moderne samfund (ibid;67). 

Der ser dog ud til at opstå et dilemma, når vurderingen ikke stemmer overens med de 

pårørendes ønsker, idet det nævnes: ”men dilemmaet er de insisterende pårørende, som 

siger, jeg vil være der, jeg skal være der. Det er meget omkring forældre og børn. Hvor de 

ikke slipper. De vil være der” og ”Altså jeg kunne ikke drømme om, at sætte dem uden for 

med mindre det blev helt vildt nødvendig”. Her tilkendegives på den ene side en forståelse 

for forældres ønske om at følge barnet, og på den anden side en bekymring for de 

forskrækkende faktorers indvirkning på forældrene. Faktorer som kan tolkes vanskelige at 

få kontrol over, netop fordi de repræsenterer et dilemma. Når der siges: ”dilemmaet er de 

insisterende pårørende” siges der, at insisterende pårørende gør det svært for 

sygeplejersken at styre situationen, fordi den insisterende holdning går imod 

sygeplejerskens vurdering af, at det ikke er godt for pårørende at være til stede. Og når 

der siges: ”med mindre det blev helt vildt nødvendigt” så udtrykkes der en holdning, som 

handler om at have kontrol over eller ”at have tjek på”, hvornår pårørende er i selve 

rummet. Det kan se ud som om, der gøres overvejelser, som handler om at sætte scenen 

for pårørende. 

Jocalyn Lawler har arbejdet med sygeplejens iscenesættelse. Hun præsenterer et 

regelsæt, som sygeplejersker sætter op som ramme, indenfor hvilken plejesituationer kan 

håndteres. Regelsættet må forstås som et tavst regelsæt, som er opstået ud af erfaringer 

med at omgås patienter i forskellige situationer. En beskyttelsesregel står som en 

overordnet ramme og har at gøre med at bringe patientens situation under kontrol. Den 

beskytter både patienten og sygeplejersken mod potentielle forlegenhedsituationer og 

handler om måden at opføre sig på ved handlinger, som signalerer kompetencer som ”at 

være klinisk”, ”at virke som om man har styr på det man laver” og ” at have kontrol over 

situationen” (Lomborg 2003; 81-84). 

Når et sådan regelsæt overføres til situationer med pårørende til en traumepatient og 

sammenholdes med erfaring fra daglig praksis, så fremstår begrundelserne for beskyttelse 

af pårørende som at have flere facetter.   
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Måske hjælpes ønsket om at beskytte pårørende lidt på vej af de pårørende selv, idet det 

ikke ser ud til, at pårørende ofte spørger om lov til at komme ind på traumestuen. Der 

siges: ”det sker ikke ret tit at pårørende spørger” og ”det har noget med magt og hvide 

kitler at gør. Autoritetstro tror jeg. En fornemmelse af at vi må vide, hvad der er bedst at 

gøre”. Hvis dette tolkes i sammenhæng med beskyttelse kan det se ud til at styrke 

opfattelsens rigtighed med hensyn til vurderingens berettigelse.  

Sammenfattende kan siges, at udtalelserne gennemsyres af en opfattelse af at have 

ansvar for at beskytte de pårørende mod eventuelle ubehageligheder. Og måden, det 

gøres på, er ved at vurdere situationen for pårørende. Det skønnes i første omgang i 

forhold til hvilken virkning synsindtrykket vil have på pårørende og i mindre grad i forhold til 

indhentede ønsker fra pårørendes, altså at vurdere situationen med pårørende. 

5.1.2 At sikre patienten optimal behandling og pleje 

Undersøgelsen peger på, at der ikke er tvivl i sygeplejerskers bevidsthed om, at 

traumebehandling først og fremmest drejer sig om at behandle og pleje den tilskadekomne 

patient. Denne holdning afspejles i udsagn, der lægger vægt på, hvad der skal være fokus 

i traumesituationer: ”at patienten skal have den optimale behandling og pleje i 

traumestuen, det er første prioritet” og  

”jeg vil være ked af at få en pårørende ind, der larmer, skriger og løber rundt, hvor det kan 

være vitale minutter vi taber i forhold til at redde patientens liv”. Her siges det, at der må 

tages hensyn til patientens tarv først, og at han ikke må udsættes for eventuelle 

uforudsigelige hændelser som pårørendes reaktioner. ”det er tilfældigt, hvordan pårørende 

reagerer. Hvad nu hvis den pårørende skubber de andre til side, som egentlig skal hjælpe, 

eller måske besvimer inde på stuen, så har vi pludselig to patienter”. Her antydes det, at 

hvis en del af opmærksomheden flyttes fra patienten til den pårørende, så modtager 

patienten ikke en så optimal behandling, som han har krav på. Kravet om optimal 

behandling synes også at være motivationsfaktoren for opfattelsen af, hvem der kan 

deltage i beslutninger vedrørende behandlingens fortsættelse. En udtalelse lyder: ”hvis vi 

taler om den meget traumatiserede patient, hvor det hele fyger, og der sker virkeligt 

mange ting, kan de pårørende så være med i diskussionerne, det er svært at sige”. Her 

stilles der direkte spørgsmål ved pårørendes manglende forudsætninger for at blive taget 

med på råd i beslutningen om, hvad der er det bedste for patienten, og indirekte om det vil 
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være rimeligt for patienten at være tilbageholdende med at handle hurtigt med 

ekspertviden. 

Traumebehandling handler om at få genoprettet fysiologiske processer i kroppen som er 

nødvendige for patientens liv og førlighed. Traumestuen kan derved fremstå som et 

kropsværksted, hvis primære formål er at få kroppen til at fungere igen. Det bliver derfor 

legalt ikke at involvere pårørende, da de i den sammenhæng er lægmænd. Som sådan ser 

pårørendes tilstedeværelse ud til at udfordre den biomedicinske logik, der hersker på 

traumestuen på et tidspunkt, hvor det er mindst belejligt. En reduktionistisk tilgang til 

mennesket bliver fremtrædende, i hvilken værdier fra systemverdenen som effektivitet og 

produktivitet er styrende for handlinger (Scheel 1994;85-87). Ifølge Scheel er der risiko for 

at fastholde handlinger i den kognitive-instrumentelle tankegang og den strategiske 

handletype (ibid;79-120) ved en fokusering udelukkende på behandlingsmæssige tiltag af 

patienten. 

Fokuseringen henleder tanken på en klassisk dialektik mellem krop og sjæl, som bedst 

kendes i Descartes udlægning af dualismen mellem krop og sjæl, i hvilken mennesket 

beskrives som et dobbeltvæsen bestående af bevidsthed og legeme, som eksisterer i nær 

forbindelse men samtidigt uafhængigt af hinanden (Stigen 1999;403). 

Selv om Descartes ræsonnementer i dag anses for at være umoderne og bygge på falske 

forudsætninger og en dualistisk tankegang til mennesket og samfundet i forhold til den 

viden, vi har i dag, så kan de erkendelsesteoretiske overvejelser ifølge Lomborg stadig 

anvendes til at forstå, hvordan og hvorfor der tænkes som der gør, især de steder i 

sygeplejen hvor mennesket som kropsligt væsen ofte er i fokus (Lomborg 2003;64). 

Hvis der er en sådan adskilt opfattelse i traumebehandlingen kan der spørges om, hvilken 

indvirkning den får på handlinger, hvorved forståelse for de grundlæggende tanker bag 

Descartes kropsopfattelse er nødvendig. 

Descartes definerer kroppens funktioner som fungerende fuldstændigt mekaniske, som en 

maskine der enten virker eller ikke virker (Stigen 1999, Lomborg 2003). Med en sådan 

opfattelse af kroppen bliver det legalt at objektivere kroppen og gøre med den, som man 

har lyst til, og i behandlingsøjemed dele kroppen op og behandle hver del for sig uden at 

tage hensyn til andet end virkningen af det, man gør. Konsekvensen af denne opfattelse 

kan være med til at skabe en illusion om, at det ved traumebehandling er tilladeligt at tage 

ejerskab over mennesket, fordi man overtager kontrollen af kroppens funktioner. 
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Udtalelser som ”tidsfaktoren kan være vital for patienten. Du skal have antennerne ude for 

at tænke på andet end det, der handler om patienten” og ”det kan måske også være rart at 

nogen handler for én” fortæller om overvejelser, der ignorerer eller sætter spørgsmålstegn 

ved såvel patientens som pårørendes selvbestemmelsesret af hensyn til effekten af 

traumebehandlingen. I så fald kan det se ud til, at menneskets integritet overmandes af 

noget udefrakommende. 

Ifølge læge og filosof Per Sundström kan det være hjælpsomt at skelne mellem forskellige 

dimensioner ved integritet for at få en større forståelse af begrebets komplekse karakter 

(Sundström 1996;90). Sundhedsvæsenet indtager en særstilling med hensyn til indgriben i 

menneskets krop, hvorved det anses for acceptabelt, ja ligefrem etisk korrekt, at foretage 

indgreb på mennesket, der bryder kroppens integritet. 

Den kropslige integritet handler ikke kun om at bevare det eksisterende billede af helhed 

og urørlighed, sådan som det kan siges ud fra andre perspektiver ved begrebet integritet, 

men også om at erstatte eller støtte fysiologiske processer, som må fungere for at 

oppebære kropslig integritet (ibid;91). Det vanskelige kan være at holde blikket fast på 

tiltag, der gavner den enkelte patient, som dermed værner om hans integritet og ikke 

eksempelvis overskride grænsen med eksperimentel praksis, hvorved patienten bliver et 

middel til at undersøge rækkevidden af tekniske muligheder. Der er ikke noget i 

undersøgelsen, der tyder på sådanne overvejelser fra sygeplejerskernes side, selv om der 

tilsyneladende i før-overvejelserne i høj grad skønnes til fordel for opnåelse af den bedst 

mulige overlevelseschance for patienten og i mindre grad i forhold til pårørendes behov for 

eventuel tilstedeværelse. 

5.1.3 Når pårørendes tilstedeværelse ikke må forstyrre traumeteamets arbejde 

Udtalelserne i undersøgelsen tyder på, at argumenter, der motiverer holdninger til 

pårørendes tilstedeværelse, også kan hentes i overvejelser, der hjælper traumeteamet 

med at arbejde uforstyrret igennem det akutte forløb. Det vil sige, at der tilkendegives en 

opfattelse af, at traumebehandlingen må kunne udføres så effektivt som muligt uden 

afbrydelser og forstyrrelser. Der siges om tilstedeværelse af pårørende: ”det skal ikke gå 

ud over koncentrationen og arbejdet derinde med den kvæstede. Det er det primære” og  

”det er ikke så godt, hvis det tager teamets koncentration, altså du kan ikke komme til at 

slukke radioen, og der skal altså være arbejdsro på stuen”. Her tales om, at der i hver 
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enkelt situation må finde en vurdering sted af teammedlemmernes stressgrænse i forhold 

til pårørendes tilstedeværelse: ”det kommer an på medlemmerne i teamet”.  

Udtalelserne tyder desuden på, at der i overvejelserne indgår et kendskab til de enkelte 

teammedlemmers sædvanlige måder at håndtere stressfyldte situationer på. De 

personafhængige reaktioner medtænkes i overvejelserne, og de søges individuelt 

beskyttet af hensyn til behandlingsforløbet udkomme. Om dette fortælles: ”men der er 

nogen der siger; jeg kan ikke have, at de kommer ind. Det forstyrrer mig. Det handler 

meget om, hvilke personer der er teamet, fordi hvis ikke vedkommende team har det godt 

med at pårørende er derinde, så tror jeg heller ikke, at det bliver et godt forløb”.  

Det fortælles dog, at der i ganske særlige tilfælde ville være overvejelser gående på at 

bryde ind i behandlingsforløbet, hvis det vurderes at have afgørende betydning for 

pårørende: ”hvis jeg kan se, at det betyder virkeligt noget, det er bare det de skal, så går 

jeg ind på stuen og siger: vi er nødt til det her, fordi det er vigtigt, så må vi lige vente 2 

minutter med at…så de lige kommer ind og ser, at det ser sådan ud, og så ud igen”.  

Der forhandles så at sige med traumeteamet om, hvorvidt der kan afbrydes på det 

pågældende tidspunkt. Her betyder det, at behandlingen indstilles, når pårørende er til 

stede, og der ser derfor ud til at foregå en afvejning af vigtigheden for pårørende i forhold 

til behandlingen af patienten. Det synes at ligge implicit, at når der forstyrres, må det være 

uden risiko for at kompromittere behandlingen af patienten, idet der siges: ”så konfererer 

jeg med anæstesien og ortopædkirurgen, hvis det er sådan at situationen tillader det. Jeg 

ved, at de skal ud igen bagefter, fordi der er så meget vi skal gøre”. Hvis udtalelsen: ”hvis 

det er sådan at situationen tillader det” drejer sig om teammedlemmernes situation, så 

kunne det se ud til, at hensynet til teammedlemmerne er større end hensynet til 

pårørende, og det kunne se ud til, at der er en holdning til, at arbejdet ikke kan gøres, når 

pårørende kigger på. 

Udtalelserne tyder på, at også når der ikke er enighed om behandlingstiltag, værnes der 

om et indbyrdes sammenhold i den fælles opgave: ”samarbejdet kører ikke altid lige godt. 

Man kommer i nogle situationer, hvor man måske synes, der skal gøres noget andet end 

det der bliver gjort, og der opstår nogle situationer, som gør, at pårørende måske bagefter 

kan sidde med en fornemmelse af, at der ikke blev gjort noget”. 

Denne udtalelse blev nuanceret af en udtalelse, som handler om at skåne teamet for 

potentielle anklager for, hvad der kunne se ud som om, at der ikke blev arbejdet ihærdigt 
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nok eller at det er tilfældigheder, der afgør behandlingsforløbet: ”medicinsk forvagt og 

anæstesien er faktisk blevet enige om at slukke, og så kommer bagvagten og foreslår et 

eller andet, og så kommer patientens sig faktisk, den der diskussion, det ved jeg ikke, 

hvordan det er, at have pårørende til at overvære”. 

Der kunne se ud som om, at der er en fællesskabsfølelse på spil her som, ud fra den 

betragtning at teamet er fælles om en opgave, også selv om der ikke altid er enighed om 

behandlingen, medfører en opfattelse af loyalitet rettet mod andre medlemmer af 

traumeteamet. 

Det er korpsånden i organisationen, der set fra psykolog Paul Moxnes synspunkt, binder 

os sammen om det, vi er fælles om, og som giver os ”vi følelse” (Moxnes 1989;146). 

Korpsåndsfølelsen kan virke som en fælles organisatorisk forsvarsmekanisme mod 

angsten for at miste kontrol ved at definere en grænse mellem ”os” og ”de andre”. 

Kontakten med ”de andre” bliver overfladisk og rutinemæssig. Der tales meget om dem 

sjældent med dem (ibid; 146). 

Hvis man bliver i den tankegang, så kan det i traumesituationen handle om, at da det kan 

være vanskeligt nok at forholde sig til ”ophidsede” teammedlemmer, så er forskellen på 

”de andre” og på ”os” med til at vanskeliggøre situationen yderligere, hvis også pårørende 

er til stede på traumestuen. Derfor ser det ud til at handle om at minimere det ukontrollable 

ved at støtte sig til regler, rutiner, arbejdsdeling og gensidige forventninger som dele af 

den sociale struktur, der er herskende i traumebehandlingskonceptet. De pårørende 

betragtes altså ikke som en del af teamet, fordi de som udgangspunkt ikke anses for at 

have en funktion og kan som sådan også give anledning til overvejelser om, at pårørende 

er i vejen for teamets arbejde. ”når der er traumekald, så er der frygteligt mange 

mennesker, der skal til omkring patienten, hvor skal pårørende lige være. De er alle 

sammen i gang med et eller andet, fordi de alle sammen har en funktion” og ”er det kritiske 

situationer, hvor er pladsen til pårørende? Når nu narkosen skal bruge pladsen”. At tage 

plads op for traumeteamet synes altså at være en medvirkende faktor, der kan forstyrre 

teamets arbejde.  

Når lægmanden tager plads op fra eksperten, vil det, ifølge sociolog Anthony Giddens, 

bringe uorden i en organisation, der principielt vurderes ud fra, hvor effektivt den er i stand 

til at indfri bestemte mål eller levere bestemte ydelser (Giddens 1997;131). Giddens 

beskriver moderne social organisering som en række ekspertsystemer, forstået som et 
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system bestående af enhver form for ekspertviden, der hviler på procedureregler, som 

overføres fra ét individ til et andet (Giddens 1994;277). Set i dette lys kunne det se ud til, 

at traumebehandling netop anskues som et sådant lukket system af ekspertviden, i hvilken 

man kun er velkommen medbringende relevant viden for behandlingen. 

Alt i alt tolkes udsagnene som udtryk for en opfattelse af, at traumeteamets arbejde på 

traumestuen går i stå, når pårørende træder ind på stuen hvilket medfører, så vidt det er 

muligt, at traumeteamet må beskyttes mod det udefrakommende ukontrollable og 

forstyrrende. Denne beskyttelse ser ud til at være med til at forøge det skel mellem ”os” og 

”de andre”, som der skønnes i forhold til. Herved ville der kunne åbnes for en diskussion 

om det rimelige i, at skønnet ligger der, eller om skønnet kunne have større berettigelse 

ved at medvirke til at tage den rigtige beslutning for patienten og de pårørende. 

5.1.4 At beskytte sig selv 

Situationernes kompleksitet, patientens kritiske tilstand såvel som teammedlemmernes 

evne til at agere i sådanne situationer spiller en rolle i sygeplejerskernes overvejelser af 

pårørendes tilstedeværelse under traumebehandling. Der ser desuden ud til at være en 

opmærksomhed rettet mod teammedlemmers mentale reaktioner i akutte situationer: ”hvis 

man er usikker, er det vanskeligt  at have pårørende til at kigge på. Det vil være 

ubehageligt, hvis pårørende opdagede, at man ikke har prøvet sådanne situationer før” og 

der siges om faglig nervøsitet: ”det er den der berøringsangst i forhold til vores faglighed. 

Andre skal ikke stå over skulderen på én og se om man gør tingene godt nok” og ”hvis 

man nu skal forestille at være den kompetente, hvad man overhovedet ikke føler sig”. 

Det ser ud til, at overvejelserne går på at forhindre teammedlemmerne og 

sygeplejerskerne selv i at blive udsat for et ubehag ved at udstille en faglig usikkerhed i 

kritiske situationer. En usikkerhed de kan risikere at blive konfronteret med senere, som 

følgende udtalelse illustrerer: ”det vil ikke være rart at skulle snakke med pårørende 

bagefter, hvis de havde set en uheldig reaktion”. 

Det ser således ud som værende svært, at lade sig komme tæt på pårørende: ”jeg må 

udstille mig selv. Det er ikke bare fagligt, det er også menneskeligt. Hvordan 

kommunikerer man med pårørende, hvis de stiller spørgsmål, man ikke kan svare på. Hvis 

de bliver hysteriske hvad gør man så, kan man håndtere det. Jeg tror, at det kan være 

årsag til, at man ikke vil have dem ind”. Udtalelsen kan udtrykke, at der kan være 
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spørgsmål om behandlingstiltag, som er vanskelige at svare på i nuet, men det kan også 

være et udtryk for et uudtalt ønske om at formidle håb, som det findes vanskeligt at give 

ud fra biomedicinsk ståsted, da man på dette tidspunkt endnu ikke kan sige noget om 

behandlingens effekt. 

I de før-udtalelser, som kunne siges at omhandle overvejelser relateret til enkeltindividerne 

i traumeteamet, fremsættes udtalelser, der kan lede mod en forestilling om, at noget bør 

skjules for pårørende. Ud fra citaterne ”..være den kompetente, hvad man overhovedet 

ikke føler sig”, ”jeg må udstille mig selv” og ”kan man håndtere det” kan det tolkes, at der i 

overvejelserne er en usikkerhed overfor valget af handlemåde, fordi valget i særlig grad 

hidrører det personligt og i mindre grad det faglige. 

Hvis det at føle sig usikker overfor pårørende forstås som både faglig usikkerhed men især 

som personlig usikkerhed, må det have noget at gøre med en indre følelse hos den 

enkelte af ikke at kunne slå til eller at være bange for, at pårørende får øje på 

usikkerheden og angsten. 

Angst defineres af Moxnes som en sindstilstand, der kan kendetegnes ved en følelse af at 

blive angrebet, af at mangle evnen til at magte situationen, af at være hjælpeløs, værdiløs 

eller af rædsel for at miste anseelse eller andres kærlighed (Moxnes 1989;33). Som sådan 

kan angst komme til udtryk som frygt for at vise, hvem man er, og hvad man kan, og 

dermed åbner begrebet angst for en yderligere tolkning af den adfærd, som angsten 

medfører. 

Moxnes argumenterer for to former for menneskelig adfærd i relation til angst, hvoraf den 

ene form, socioadfærd, er en adfærd, hvor andre mennesker holdes på afstand blandt 

andet ved at optræde formelt og konventionelt, rutinepræget, intellektuelt og følelsesløst. 

Psykoadfærd derimod er en adfærd, der blandt andet kendetegnes ved at mennesket 

optræder spontant, intimt og emotionelt, og at man deltager i nuets øjeblik (ibid;53-54). 

Hvis ovenstående diskuteres i forhold til det, der sker følelsesmæssigt i den enkelte, så 

ser det ud til, at der kan opstå et dilemma mellem at beskytte sig selv gennem 

kontrollerende socioadfærd og være sig selv med eventuelle spontane og emotionelle 

handlingsimpulser. Udtalelserne ”men det gør vi i den kultur, der ligger inden for 

sygehusvæsenet” og ”det der følelsesmæssige center, som vi har i os, det bliver påvirket, 

når vi ser de pårørende” kan tolkes som et udtryk for en underliggende tvivl om 
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socioadfærdens handlemådes gyldighed i relation til pårørendes tilstedeværelse i 

traumesituationen. 

5.1.5 Sammenfatning af dilemmaerne mellem beskyttelse og kontrol 

Ud fra den kritiske fortolkning og diskussionen af udtalelserne kategoriseret som før-

udtalelser ses det, at overvejelserne hos sygeplejersker afspejler dilemmaer mellem det at 

ville beskytte dels pårørende, patienten, teammedlemmerne og endelig sig selv og det at 

ville have kontrol over dels hvem der i involveres i traumesituation og selve forløbet. Det at 

have kontrol betyder, at sygeplejersken overvejer hvilke handlemåder, der på forskellig 

måde kan styre begivenhederne på traumestuen. 

I relation til pårørende betyder det, at sygeplejersken i højere grad handler for pårørende 

end med, hvilket kommer til udtryk ved, at det er en vurdering af synsindtrykkene for 

pårørende samt tidligere erfaringer med pårørende i andre situationer, der ligger til grund 

for beskyttelsen. Desuden ser det ud til, at techné kundskaben slår stærkere igennem end 

phronesis kundskaben, selv om udtalelserne kunne foranledige til tanker i retning af et 

følelsesmæssigt engagement af medmenneskelig karakter, så mangler der i udtalelserne 

at se situationen fra pårørendes synsvinkel. 

I relation til overvejelser om pårørendes tilstedeværelse i forhold til patienten, udtrykkes 

der en klar holdning til, at traumebehandlingen har 1. prioritet og at pårørende på grund af 

manglende medicinske forudsætninger opfattes som lægmand. Værdier som effektivitet og 

produktivitet trækkes frem som betydningsfulde, hvilket leder tanken mod en 

reduktionistisk opfattelse af patienten. Dilemmaet opstår mellem denne tankegang, hvor 

overtagelse af og kontrol over kroppens funktioner har sin berettigelse for bevarelse af liv 

og beskyttelse af patientens integritet i kraft af etiske krav om kroppens urørlighed. 

Med hensyn til dilemmaet mellem beskyttelse og kontrol i forhold til pårørende og 

traumeteamet, så er det med i sygeplejerskers overvejelser, at traumeteamets 

stressgrænse beskyttes. Der finder således en forhandling sted, som i særlig grad tager 

hensyn til teammedlemmernes mentale tilstand, men som også har til hensigt at beskytte 

pårørende imod fornemmelsen af uenighed på traumestuen. Undersøgelsen peger på, at 

der i traumeteamet er et sammenhold og loyalitet indadtil i organisationen, som adskiller 

dem fra os. Os værende dem i hvide kitler, som er i besiddelse af relevant ekspertviden for 
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at kunne udføre en bestemt funktion. Ekspertviden ser i denne sammenhæng ud til 

udelukkende at være biomedicinsk viden og praktisk viden. 

Før-overvejelserne om samspillet mellem pårørende og sygeplejersken selv fokuserer på 

ubehaget ved at udstille såvel faglig usikkerhed som egen usikkerhed overfor pårørende. 

Der synes at være en holdning til, at det er svært at lade pårørende komme tæt på, hvis 

man samtidigt er lidt usikker på sin faglige formåen. Både den faglige usikkerhed og den 

personlige usikkerhed søges det at holde skjult ved at vælge en adfærd overfor 

pårørende, der skaber afstand. Denne adfærd er en forsvarsmekanisme mod følelsen af 

angst. Angst har med valg at gøre og rædslen for konsekvensen af disse valg, hvorfor 

dilemmaet står imellem at beskytte sig selv gennem angstkontrollerende handlemåder, 

som at have en formel og afstandsskabende holdning overfor pårørendes tilstedeværelse 

på traumestuen, og at være sig selv sammen med pårørende visende sig gennem 

spontane og udforskende handlinger. 

Undersøgelsen peger på, at tilstedeværelse sjældent efterspørges, hvilket taler for, at en 

kontrollerende holdning fastholdes af, hvad der tilsyneladende opfattes som autoritetstro 

mod eksisterende praksis. 

6. PÅRØRENDE PÅ TRAUMESTUEN – OVERVEJELSER I     
SITUATIONEN 

6.1 Relationelle aspekter i situationen 

Selv om udtalelserne i foregående afsnit giver indtryk af, at teknologi og biomedicinsk 

behandling fylder meget i overvejelserne om pårørende på traumestuen, så er der også 

udtalelser, der handler om det direkte møde mellem sygeplejerske og pårørende. 

Udtalelser, som afspejler et mere nuanceret billede af de overvejelser, der gøres, baseret 

på sygeplejerskers oplevelser, når pårørende faktisk er til stede på traumestuen.  

Der tales om hvordan tillid, magt, nærvær, samhørighed, sanser, fornemmelser, bevidste 

og ubevidste følelser dels har betydning for mødet mellem sygeplejerske og pårørende og 

dels for beslutningen om at lade pårørende komme ind på traumestuen.  Fænomener som 

ifølge Pedersen udlægges som omsorgsbærende i relationer (Pedersen 1999;219). Disse 

fænomener vil i det følgende blive diskuteret i forhold til undersøgelsens fund. 
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Når der tales om oplevelser med pårørendes tilstedeværelse i selve traumesituationen, 

udtrykkes der på forskellig måde en opmærksomhed rettet mod, hvordan selve 

situationerne iscenesættes. Det gælder både i forhold til den enkelte pårørende og i 

forhold til relationerne mellem pårørende og andre tilstedeværende på traumestuen. Den 

beskyttende holdning som blev udtrykt i før-situationen trækkes i nogle tilfælde med ind i 

situationen. Forstået på den måde, at nogle af de overvejelser, som omhandler bekymring 

for, hvordan pårørende opfatter det billede de møder og deres reaktioner herpå, også gør 

sig gældende i den konkrete situation. Andre overvejelser går på en nuancering af, hvad 

der lægges vægt på, hvad der har værdi, og måden der tales om dette på. 

6.1.1 Tillid og magt i mødet med pårørende 

Undersøgelsen viser, at når beslutningen er taget om, at pårørende skal med ind på 

traumestuen, så søges der mod at møde pårørende på en sådan måde, at det signalerer, 

at pårørende kan have tillid til behandlingen og til de personer, der varetager denne, inden 

de træder ind på traumestuen. Der siges: ”jeg stoppede dem lige op udenfor døren, for at 

fortælle dem hvilket syn de ville møde” og ”jeg syntes, at det var vigtigt at få sagt, at jeg 

vidste, at det kunne være hårdt at se sit barn få akut behandling, inden jeg førte dem ind”. 

Udtalelserne viser, at det ikke siges direkte, at sygeplejerskerne ønsker at fastholde tillid i 

mødet med pårørende, men det kan tolkes som værende indlejret i ordvalg og handlinger.  

Tillid er ifølge Løgstrup altid givet, og kan derfor ikke skabes, men den kan ødelægges 

med en afvisende, ligegyldig holdning til mennesket, man møder (Løgstrup 1991; 26-30). I 

synonymordbogen sammenlignes tillid med tiltro, at tro på og at stole på (Karkar 1985). Og 

det er netop denne betydning af ordet, det ser ud til, at der stiles mod at formidle en 

forståelse af.  

Ønsket om at fastholde tillid ser også ud til at have til hensigt at bløde lidt op på de barske 

kendsgerninger, som pårørende står overfor og understreges under tiden med en let 

berøring. Eksempelvis siges der: ”inden jeg førte dem ind” og ”jeg tog hende lige i hånden 

da vi gik ind..”.  Udsagnene giver ikke anledning til at tolke berøringen som en bevidst 

handling, men den må måske snarere ses som en måde at vise forståelse for den 

vanskelige situation, som den pårørende befinder sig i.  

Berøring er ifølge Watson den letteste måde at give omsorg til et andet menneske på. Det 

kan trøste, give ro og en fornemmelse af tryghed (Watson 1999; 215), og virker som 
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sådan tillidsskabende. Også Alvsvåg taler om berøringens tillidsskabende virkning, idet 

hun pointerer, at der netop gennem hænders berøring opstår en relation til 

medmennesket, som formidler omtanke for og villighed til kontakt (Alvsvåg 1993; 33-35).  

Denne kontakt gennem berøring kan tolkes som en ubevidst imødekommenhed imod den 

realitet, som pårørende skal konfronteres med, og kan have til hensigt at forberede 

pårørende på at se den tekniske behandling af patienten, hvor der vil være mange 

remedier og instrumenter i tæt berøring med patienten. Også synet af patientens placering 

i en ukomfortabel stilling gøres skånsomt, muligvis for at menneskeliggøre det, der foregår 

på traumestuen. Der siges: ”jeg forbereder dem på det de går ind til, sådan at de lige kan 

lave et lille billede af det, inden de kommer ind” og ”jeg stoppede dem lige op udenfor 

døren, for at fortælle dem hvilket syn de ville møde”. 

Forberedelsen kan tolkes som et forsøg på at udtrykke budskabet om at på trods af det 

operationelle indtryk, som førstehåndsindtrykket giver anledning til, så er der en 

bevidsthed om at det, der foregår på traumestuen, handler om et menneske, der er i en 

livstruende situation.  Bevidstheden om nødvendighed af tekniske tiltag sammenholdt med 

en forståelse for, at det kan være vanskeligt for pårørende at se på, leder fortolkningen 

mod en erkendelse af, hvordan sygeplejens situations- og samfundsorienterede opgave 

forvikles med hinanden i situationen (Scheel 2000;200-207). Det at være til stede i 

situationen ud fra en forståelse for pårørendes situation er den situationsorientede 

sygepleje, mens den samfundsorienterede opgave her kan ses som teknologiens 

muligheder for opretholdelse og forbedring af menneskets livssituation.  

Set i relation til handlemåder i den interaktionelle sygeplejepraksis afspejler udtalelserne 

en forståelse af såvel kognitiv-instrumentel, æstetisk-ekspressiv som moralsk-praktisk 

handlingers betydning. Her er menings- og betydningssammenhænge i menneskelige 

ytringer og handlinger indeholdt og interaktionen er med til at forme forholdet mellem 

mennesker (Scheel 2000; 220). Det er i denne forståelse hensigtsmæssigt at søge at 

bevare tilliden, så den kan virke i omsorgens tjeneste både som tryghedsskabende 

foranstaltning i situationen og som støtte for bevarelse af håb for fremtiden. I forbindelse 

med denne undersøgelse ser det, at sygeplejerskerne stopper de pårørende, inden de går 

ind på traumestuen, ud til at være motiveret af en sådan hensigt. 

Ud fra undersøgelsen ser det ud til, at det anses som betydningsfuldt at have den direkte 

kontakt til pårørende, fordi den er med til at menneskeliggøre situationen også for 
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sygeplejersken. Der opstår en forbindelse mellem parterne, som personificeres gennem 

mødet, og som opleves som en bevidst følelse rettet mod pårørende. En følelse som ser 

ud til at appellere til at tage vare på pårørendes interesser. Dette udtrykkes således: ”det 

var helt naturligt, at hun var med fra starten, da hun havde ham i hånden ved ankomsten. 

Jeg lod hende blive der”. 

I modsætning til udtalelserne i før-situationerne, hvor der blev sagt: ”det er bedst at de ikke 

ser de grimme ting” ser det nu ud til, at der her siges det modsatte. Nemlig at det må være 

værre for pårørende ikke at være sammen med patienten end at være vidne til grimme 

syn. Det kan tolkes, at det er i lyset af den konkrete situation, at holdningen ændres. At se 

reaktionen med egne øjne tillægges betydning for valg af handlinger, sådan som det gives 

udtryk for her: ”Det var vigtigt for hende at se med egne øjne, og det var helt klart min 

holdning, at det måtte hun så, jeg ville ikke stå og holde hende tilbage. Jeg tror, det 

handlede lige så meget om lige at hun fik selvsyn, hvor alvorligt var det og hvor alvorligt 

var det ikke”. 

I udtalelsen ”jeg ville ikke stå og holde hende tilbage” udtrykkes der en mulighed for at 

udøve magt imod pårørende, som dog ikke effektueres. Magten ser ud til at bestå i 

muligheden for at tage stilling til, hvad der er godt for andre, og at handle derudfra ved at 

tage føringen i situationen. 

Det ser dog ikke ud til at være en entydighed i, hvordan magten ellers viser sig i 

traumesituationerne og heller ikke enighed om, hvordan den skal forvaltes. I nogle 

situationer er der tydeligt uenighed om, hvordan magten skal forvaltes, som følgende 

udtalelser viser: ”én stillede sig i vejen for konen, men hun insisterede, og faldt så ned på 

knæ ved synet af traumeteamet i arbejde, men det var min holdning, at hun ikke skulle 

holdes tilbage med magt” og ”en pårørende kæmpede sig engang ind, hvor en 

narkoselæge råbte: få hende ud!”. I sidstnævnte udtalelse demonstreres magten ved høje 

udråb. Ved mindre dramatiske situationer ser det ud til, at det også kan være vanskeligt at 

gøre brug af magt, når dette vurderes påkrævet: ”da først forældrene var derinde, var det 

meget vanskeligt for nogen i teamet at sige, at nu var det på tide at gå ud. Det var ikke let, 

for man kunne jo godt forstå sådanne nogle forældre”. 

Udtalelserne ser ud til at vise, at der kan opstå dilemmaer omkring magtforhold i 

traumesituationen. Hvis magten tager form efter størrelsen af autoritet kan det se ud til at 

få betydning for atmosfæren på traumestuen. Udtalelsen ”få hende ud” indikerer høj grad 
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af autoritet. Med udtalelsen lægges der ikke op til diskussion, og det kræver ikke megen 

fantasi at forestille sig, at stemningen på traumestuen er påvirket herefter. I forhold til 

pårørende bliver det tydeligere, at deres tilstedeværelse afhænger af, hvorledes magten 

på stuen fordeler sig. Hvis magten viser sig igennem en afvisende holdning, kunne 

udfaldet for pårørende være afhængig af sygeplejerskens vilje til og ønske om at stå mod 

magten og tage parti for pårørende, som måske igen er afhængig af hvor godt 

tillidsforholdet er funderet. Ligeledes ser der ud til at være en risiko for, at situationen bliver 

akavet og unaturlig, hvis ingen tager styringen og hjælper pårørende ud, hvis det skønnes 

at være det rigtige at gøre i situationen. 

Det kan ikke undgå at få betydning for relationen mellem sygeplejersken og pårørende, 

hvis der foregår en mere eller mindre åbenlys magtkamp, når pårørende kommer ind på 

traumestuen.   

Fortolkningen viser, at sygeplejerskerne netop i en ekstrem situation som under 

traumebehandling finder det vigtigt at møde pårørende med tillid og ikke med magt.  Ifølge 

Løgstrup er der også altid magt til stede mellem mennesker, fordi den ene har mere eller 

mindre af den andens liv i sin magt, hvorved der er risiko for at den andens handlerum 

indskrænkes (Løgstrup 1991; 65).  

Det er netop pårørendes handlerum, det søges at støtte og fremme ved at forberede og 

hjælpe dem ind på traumestuen. Her er det som om, sygeplejerskens anvender sin 

autoritet til at fastholde de pårørende, inden de går ind. Udtalelsen: ”jeg stoppede dem lige 

op udenfor døren, for at fortælle dem hvilket syn de ville møde” viser en vilje til at gøre 

brug af autoritet. 

Der ses dog tegn på, at sygeplejerskens autoritet ikke rækker længere end til, at der bøjes 

af for forskellige magtforhold på traumestuen. Nok ser det ud til at være en holdning til at 

være imod magtanvendelse, sådan som udtalelsen ”det var min holdning, at hun ikke 

skulle holdes tilbage med magt” viser, men hvis ikke der handles på holdningen, kan der 

siges at være tale om undladelse, som velsagtens kan siges at være magtudøvelse med 

modsat fortegn. 

Når der siges: ”…på tide at gå ud”  kan der desuden stilles spørgsmål ved, hvem der 

bestemmer det, hvorfor og for hvis skyld pårørende forventes at forlade traumestuen. Hvis 

udtalelsen er et udtryk for, at det anses for muligt at have myndighed til at bestemme for 
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pårørende, så ser det ud til, at autoritet og magt i denne situation er én og samme sag, 

mens det er måden disse forvaltes på, der får betydning for pårørende. 

Magt beskrives som tidligere nævnt af flere som værende til stede mellem mennesker i 

alle situationer og under alle forhold (Løgstrup 1991;65, Foucault 1994;99), og som det 

blev vist i ovenstående også i situationer, hvor pårørende er til stede på traumestuen. 

Foucaults forståelse af magt tager afsæt i, at magt ikke er noget, der kan erhverves, 

tilranes eller fordeles, men snarere er overalt, ikke fordi den omslutter alt, men fordi den 

kommer alle steder fra. Ifølge Foucault er magt ikke en institution, og ikke en struktur, det 

er heller ikke en bestemt kraft som visse udvalgte skulle være begavet med: ”det er et 

navn, man giver en kompliceret strategisk situation i et givent samfund” (Foucault 

1994;99). 

Magten udgår således ikke fra et punkt, men konstrueres og fungerer ud fra en 

kompliceret mangfoldighed af magtproblematikker og magtvirkninger (Krause-Jensen 

1978; 216). Magten gør sig gældende i diskurser som resultat af de mulighedsbetingelser 

der for tiden er for videnserkendelse i samfundet.  Viden er ikke neutral, men en del af et 

vidensregime, som i en periode lader nogle diskurser fænge og reproducere sig selv og 

andre forsvinde i ubemærkethed. 

Foucault forklarer, at hvor der er magt, er der også modstand eller modmagt som i lighed 

med magtrelationernes netværkstråde løber sammen og muliggør en opløsning af de 

herskende magtstrukturer (Foucault 1994; 101-102). 

Ud fra denne forståelse af magtens mekanismer kan sygeplejerskers manglende indgriben 

i traumesituationen tolkes som en tavs modmagt, som muliggør en fortsættelse af 

gældende praksis, og som kan være ødelæggende for opretholdelsen af tillidsforholdet 

mellem sygeplejerske og pårørende. Med Foucaults forståelse ville det være muligt at 

ændre praksis, hvis modmagten blev udtalt som en ny diskurs i traumebehandlingen, 

forstået som at give stemme til det der opleves, når pårørende er til stede under 

traumebehandlingen. Det er i den måde, der tales om emnet på, at muligheder, for at 

dilemmaerne mellem magt og tillid udlignes, skal findes. 

6.1.2 Betydningen af pårørendes nærvær for patienten 

Fra strukturanalysen ses, at der tales om andre betydninger ved pårørendes 

tilstedeværelse end, at pårørende ved selvsyn ser patienten. Det ser ud til, at der lægges 
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vægt på, at pårørendes tilstedeværelse under traumebehandlingen også kan være et gode 

for patienten. Udtalelserne viser, at det findes betydningsfuldt, at patienten kan have 

tryghed ved noget kendt i traumesituationen: ”det var en fordel, at have en person, han var 

tryg ved”, ”godt for ham, at have én at klamre sig til, én der ikke var fremmed, som alle os 

der stod rundt omkring ham. Vi var høflige, flinke og smilende, men det vi gjorde var ikke 

rart” og ”godt fordi drengen var rolig. Vi kunne få lov til at udføre nogle ting, som var 

vigtige, fordi hans mor var med”. Disse udsagn fortæller om holdninger, der værdsætter 

samhørighed mellem mennesker, der udgør en mening for hinanden. Desuden siges der: 

”det jeg tror, der er rart for de pårørende, det er simpelthen at være ved dem, man holder 

af og vise, at man er der”. 

Tilstedeværelse i betydningen at være til stede og nærværende for patienten, tolkes ikke 

kun som at have betydning for, hvorledes de behandlingsmæssige tiltag accepteres, men 

også at have en beroligende effekt på patienten i kraft af en viden om, at han ikke er alene 

og heller ikke er alene om at vide, hvor han befinder sig. Disse udtalelser giver udtryk for 

det modsatte af før-udtalelserne, hvor det var bekymringer om følelsesmæssige 

forstyrrelser hos patienten, der trådte tydeligst frem. Tolket i lyset af faktiske oplevelser ser 

det ud til at vise, at fordelene ved tilstedeværelsen af pårørende for patienten overgår 

eventuelle bekymringer for patienten, og derfor snarere ser ud til at berolige end at 

opskræmme patienten. 

Det ser også ud til, at det videre forløb efter traumebehandlingen medtænkes som 

begrundelse for tilstedeværelsens berettigelse: ”godt for det videre forløb, at patienten har 

én at diskutere tingene med bagefter”, ”så er der flere ører, der har hørt, og det kan de 

dele bagefter”, ”er patienten bevidstløs, så kan den pårørende fortælle bagefter” og ”få en 

større helhed ud af det, når du har én med”. 

Som det blev diskuteret i før-afsnittet (afsnit 5.1.2) er der en risiko for, at mennesket 

reduceres til et objekt ved traumebehandling, men disse udtalelser fra sygeplejerskernes 

oplevelser åbner for et andet perspektiv. Det ser ud som om, at pårørendes 

tilstedeværelse er med til at anerkende patientens eksistensberettigelse som subjekt for 

sygeplejersken. Ud fra udtalelserne kan det se ud som, om at det, der tales om, er 

nærværets iboende kraft som trøster, der jager ensomhed bort og skaber gyldighed for 

netop dette menneskes eksistens. 
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En sådan opfattelse skaber rum for tolkning af menneskelig eksistens i et livsfilosofisk 

perspektiv, i hvilket det søges at overvinde det traditionelle skel mellem subjekt og objekt 

(Lübcke ;265). Den amerikanske sygeplejeprofessor Jean Watson hævder ud fra et 

eksistentielt–fænomenologisk ståsted, at mennesket er sind-krop-sjæl, et integreret selv 

som i filosofisk forstand skal opfattes som større end og forskelligt fra summen af dets 

enkelte dele (Watson 1999a;29). Dette synspunkt repræsenterer et holistisk 

menneskesyn, som anerkender betydningen af menneskets selvhelbredende kræfter, som 

skabes i et energifelt af bevidsthed og intentionaliseret intersubjektivitet (Watson 

1999b;179). Dette kan udlægges som, at når patientens og pårørendes naturlige selv 

arbejder sammen, og når følelsen for omsorgshandlingen hos den pårørende er fundet og 

sendt videre ved hjælp af tanker, berøring og ord, sådan at patienten ligeledes oplever 

følelsen, så opstår der noget betydningsfyldt mellem patienten og den pårørende. 

I undersøgelsen var der udtalelser, der kunne pege på, at sygeplejersker oplever 

forbindelsen mellem patient og pårørende som ubrydeligt og privat. Eksempelvis siges 

der: ”de havde noget sammen allerede inden de kom på stuen, som jeg ikke ville bryde” 

og ”jo mindre vi forstyrrede hende i denne kontakt….”. Disse udtalelser taler for en 

diskussion af, hvordan en menneskelighed kan holdes i live i traumebehandling, og 

muligvis være med til at forhindre, at mennesket reduceres til et objekt. Med Watsons teori 

forstærkes den selvhelbredende menneskelige integritet, når pårørendes og patientens 

naturlige selv ved hjælp af intentionaliseret intersubjektivitet arbejder sammen. 

Gensidigheden har afgørende betydning. I dette forhold samler følelser to bevidstheder i 

omsorgsøjeblikket til én enhed for at mobilisere kræfter til selvhelbredelse. Det er 

indlysende, at dette alene ikke helbreder patienten, men skulle det have en betydning, så 

må det være en forudsætning, at pårørende ikke forhindres i at være til stede under 

traumebehandlingen. 

Også i tilfælde hvor patienten ikke overlever traumebehandlingen, viser udtalelserne, at 

det ser ud til at have betydning at bevare en allerede skabt kontakt imellem pårørende og 

patient. Det bliver værdifuldt at give pårørende mulighed for nærvær, som de senere kan 

tænke tilbage på med glæde på trods af tragedien: ”jeg vidste, at det var alvorligt, og jeg 

tænkte at jo mere kontakt hun havde med ham, og jo mindre vi forstyrrede hende i denne 

kontakt, jo mere kunne hun opleve, at det var en god oplevelse, jo bedre kunne hun bruge 
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det bagefter”. At det tillægges betydning i traumesituationen at tillade en kontakt mellem 

pårørende og patient anerkendes af pårørende efter, at traumebehandlingen er afsluttet.  

Personlige beretninger fra pårørende bekræfter og betoner samværets betydning for et 

efterfølgende sorgforløb som værdifuldt og som en hjælp til at forstå det skete (Awoonor-

Renner 1991, Rosenager 1997, Vanderbeek 2000). 

I en engelsk undersøgelse fandt Robinson ved hjælp af psykologiske tests, at niveauet af 

sorgfølelse, depression, angst og oplevelsen af flashbacks var lavere hos pårørende, der 

havde været til stede ved patientens død på traumestuen end hos pårørende fra en 

kontrolgruppe (Robinson 1998). Robinsons forskningsresultat nuancerer sygeplejerskers 

udtalelser i denne undersøgelse og taler for yderligere udforskning af emnet. 

6.1.3 Sansning og intuition 

Når der tales om sygeplejerskers oplevelser med pårørendes tilstedeværelse berøres det, 

hvilken indflydelse dette kan have på traumeteammedlemmerne. Det ser ud til, at en 

beroligende effekt af nærværet fra pårørende fremhæves som havende betydning for 

arbejdet på traumestuen, idet der siges: ” alle var egentlig rolige og afbalancerede i forhold 

til at have hende der sammen med ham. Hun indgik som en naturlig del i det”,  

”det giver ro på, at der sidder en der holder i hånd” og  

”hendes reaktioner og holdning gjorde egentlig til at det blev holdt på et meget 

afbalanceret niveau. Det var ligesom om, at hun havde et overblik over situationen, og det 

gjorde egentlig også, at vi bevarede roen. Til at bevare fokus på fagligheden, til at det ikke 

løb løbsk”. 

Den ro, der skabes, ønskes fastholdt, og det udtrykkes verbalt: ”og da siger jeg til hende, 

at hun bare skal blive stående, hvor hun står, fordi der har de en god øjenkontakt og hun 

er tæt på ham, og hun er tæt på os”. 

Desuden ser der ud til at være bevidste overvejelser om, hvordan det formidles til både 

pårørende og til teammedlemmerne, at det er i orden at være til stede, fordi det opleves 

som at kunne skabe ro: ” jeg prøvede meget på at vise min accept af, at hun var der ved at 

inddrage hende i de ting, hun kunne tage sig af i forhold til den dreng, så han kunne være 

tryg ved det” og  
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”jeg sagde til holdet; det kan være moderen kan holde armen, fordi det vil han føle som 

trygt, men det var også kun, fordi jeg kunne fornemme, at hun havde overskud til det, 

ellers ville jeg ikke have bedt hende om det”. 

Når der her tales om ”at vise min accept af” og ”jeg kunne fornemme” er der tale om 

sanselige udtryk, som ser ud til at kunne være fremkommet intuitivt. Det er som om, det 

intuitive får lov at råde i valg af handlinger. Handlingerne diskuteres ikke med andre, og 

der ligger en kraft i udtalelserne, som kan tolkes som udtryk for en overbevisning om, at 

det er det helt rigtige at gøre i netop disse situationer. Der kan altså være tale om helt 

individuelle handlinger, hvor sagen tages i egen hånd, der på mange måder trodser de 

uskrevne regler og de aftalte spilleregler, som har til hensigt at kontrollere og styre 

traumebehandlingsforløbet. Handlingerne viser en villighed til at risikere at blive modsagt 

af kolleger ved at træde ved siden af den almindelige praksis uden at kunne argumentere 

med andet end sansninger og fornemmelser. Dette kan tolkes ud fra udsagn som: ”jeg 

kunne fornemme”, ”det vil han føle som trygt..” og ”det var ligesom at hun havde et 

overblik..”  

En sådan villighed er ifølge den norske sygeplejeforsker Ruth H. Olsen med til at definere 

den ene af to typer plejepraksiser. Hun inddeler plejepraksiser i én, hvor sygeplejersken 

handler for patienten og en anden plejepraksis, hvor sygeplejersken handler med 

patienten (Olsen 1998;104-105). 

Tolkes udtalelserne: ”jeg prøvede meget på at vise min accept..” og ”og da siger jeg til 

hende, at hun bare skal blive stående..” ud fra ovenstående udlægning af plejepraksisen, 

så ser handlingerne i situationen ud til at være med pårørende, til forskel fra udtalelser fra 

før-situationen som eksempelvis: ”at sidde og vente vurderer jeg….”, hvor handlingen 

gøres for pårørende. Risikoen ved en modsigelse fra teammedlemmer ignoreres 

tilsyneladende af de intuitive impulser, og det må diskuteres, hvordan sansningens og de 

intuitive impulsers åbenbare styrke og gyldighed for sygeplejersken i traumesituationen 

kan have betydning? 

Pahuus taler om, at der i den form for erkendelse først og fremmest artikuleres et indtryk. 

Indtrykket er den stemte sansning, og derfor ikke et indtryk af noget konkret og sagligt 

definerbart. Det er derfor ikke uden videre og direkte meddeleligt, hvad indtrykket har at 

sige (Pahuus 1995;59). I traumesituationen kunne det se ud til, at der forsøges at 

videregive et sådant sanseligt indtryk til traumeteamet i håbet om at vække de samme 
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indtryk gennem udsagn, der har til hensigt at appellere til handlinger, der medinddrager 

pårørende. Udtalelserne: ”jeg sagde til holdet; det kan være moderen kan holde armen..” 

og ”.. det blev holdt på et meget afbalanceret niveau… og det gjorde egentlig også, at vi 

bevarede roen. Til at bevare fokus på fagligheden, til at det ikke løb løbsk” signalerer 

dette. Det er som om, at indtrykket har ramt noget væsentligt, som udover at det kalder på 

opmærksomhed på, hvad der sker mellem patienten og pårørende i den livskritiske 

situation, også kalder på opmærksomhed på noget i ”os selv” som traumeteam. 

Det er i stemthed, forstået som kropslig-sanselig åbenhed for verden og for sig selv, og i 

holdning, forstået som individuel kropslig-sanselig stillen sig an på en bestemt måde, i 

forhold til verden og i forhold til sig selv, at oplevelsen ifølge Pahuus går i ét og åbner for 

erkendelse af sansningens muligheder for, at se noget eksistentielt, noget umiddelbart 

usynligt i situationen (ibid; 57-61). I denne udlægning kan der ses noget almengyldigt 

menneskeligt. Mennesket har en erkendemåde, som beror på, at vi som mennesker har 

medmenneskelig eksistens og der kan argumenteres for at stemthed og holdning overgår 

sagligt udtrykte meninger, når det handler om at skulle forklare handlingsimpulsens 

opståen, hvilket dette udsagn bekræfter: ”jeg kan ikke fortælle hvordan jeg afgør det, jeg 

mærker det, eller fornemmer det. Jeg tror at det har noget med intuition at gøre”. Udsagnet 

betonet intuition som forklaring, idet der ikke kan trækkes en enkeltstående begivenhed 

frem som udløsende faktor for bevidstgørelsen. Ud fra udsagnet ser det ud som om, at det 

bare kommer til sygeplejersken. Det kan tolkes som, at først er det der ikke, og så er det 

der. Hvordan kan dette forstås? 

Om intuition siger Jette Fog, at det er en syntetiserende virksomhed. Den rummer indtryk 

der ses, sanses og forstås for så at forarbejdes ubevidst eller ikke-bevidst for på én gang 

at dukke op i opmærksomhedsfeltet som viden (Fog 1985;75). I sygeplejesammenhænge 

er intuition et almindeligt kendt fænomen, som oftest forbindes med erfaring af den type, 

som er vanskelig at beskrive. Udtryk som tavs viden og know-how anvendes i forbindelse 

med præciseringen af intuitionens karaktertræk. Eksempelvis har Benner ved flere 

lejligheder bearbejdet fænomenet og betegner intuition som mønstergenkendelse og 

sanselig opmærksomhed (Benner 1984,2001; 97). Intuition tillægges ofte den kvindelige 

natur, men om den intuitive tænkning alene kan tillægges kvinder, som en mystisk evne til 

at gribe noget ud af luften som gennem tiderne også har været med til at skabe en 

polarisering mellem fornuft på den ene side og følelse og intuition på den anden og om 
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denne opfattelse fortsat er gældende, kan ikke udledes af udsagn fra undersøgelsen. Der 

synes derimod at kunne skabes en forbindelse mellem intuition og det at skabe ro og 

balance, hvor der muligvis kan trækkes linier til følelser, der ofte forbindes med at være 

kvindelige.    

Hvis intuition spiller en afgørende rolle for valget af handlinger, så kan pårørendes 

tilstedeværelse tolkes som udtryk for et valg, der dels har til hensigt at skabe en rolig 

atmosfære på traumestuen, men som også er med til at skabe ro hos det enkelte 

traumemedlem. I udtalelserne siges der: ”i den situation havde jeg ingen overvejelser om 

at han skulle ud. Situationen var jo rolig” og en anden: ”det giver ro på, at der sidder en der 

holder i hånd”. Hvis det er pårørende, der truer den rolige atmosfære, ser det ud til, at der 

handles i forhold til dette: ”jeg har haft én uheldig episode. Én der løb rundt og skreg, men 

jeg fik hende hurtigt ud igen”. Når der tales om, ”at det giver ro på” og ”til at det ikke løber 

løbsk” kan det tolkes, som at når de sansende erkendelser af mennesket for lov at virke 

ved hjælp af intuitionen, så kan traumebehandling af et menneske forekomme som en 

surrealistisk måde at behandle et menneske på i forhold til de fornemmelser fra ens egen 

natur, som trænger sig på. Det umiddelbare, spontane og vitale kommer frem og 

appellerer den enkelte til at være sig selv. I situationen kunne det betyde, at det giver ro på 

til at blive sig selv bevidst som et jeg i forhold til en del af et team. Det, der forbinder 

følelsen til jeg´et, kan tolkes som en venden sig mod det, som Pahuus ville kalde det 

moderlige, i hvilken man hengiver sig til den moderlige natur, som den nu er (Pahuus 

1985;66).  

I en undersøgelse fra en canadisk traumeafdeling om traumesygeplejerskers adfærd i 

forhold til meget smertepåvirkede patienter fandt sygeplejeforsker Janice Morse et 

mønster i sygeplejerskernes stemmeføring og ordvalg, som kan tolkes som en urmoderlig 

måde at trøste patienten på.  Morse fandt, at sygeplejerskerne benyttede en rytmisk 

syngende udtale, opmuntrende rosende vendinger og lovende bemærkninger om længden 

for patientens udholdelse af smerte, som ”we´re nearly finished” (Morse 1998;250-274). 

Hvis det moderlige ikke nødvendigvis er kønsbestemt, men snarere knytter sig til en særlig 

adfærd, der trøster, så kan pårørendes tilstedeværelse i denne sammenhæng tolkes som 

billedet på en moder, der instinktivt beroliger sit barn. 

Det kan siges at være spontaniteten i handlingen, der giver den ægthed. Ifølge Pahuus 

forsvinder selvet, hvis handlinger domineres af refleksion og beskuelse. Det forhold, at 
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man er sig selv bevidst, mens man handler, medfører et selvseeri, som er ødelæggende 

for intuitionen (ibid;72), og som sådan også ødelæggende for de muligheder som roen 

giver. 

6.1.4 Balancen mellem følelse og fornuft 

Undersøgelsen viser, at der i traumesituationer foruden de oplagte fornuftsprægede 

overvejelser i forhold til behandlingen også sker en påvirkning af følelserne hos de 

tilstedeværende fra traumeteamet. En påvirkning som ser ud til at være udløst af de 

pårørendes tilstedeværelse. Det lader til, at de følelsesmæssige påvirkninger kan være af 

såvel bevidst som af ubevidst karakter.  

Der siges f.eks. ”man har nok at gøre med det man skal gøre, så kan man ikke også 

rumme en pårørende” og ”der skal være én til at tage sig af de pårørende, hvis der er 

meget at lave, man kan ikke også tage sig af det”. Ud fra udtalelserne kan det tolkes som 

værende en ubevist bevidsthed om, at kontakten til pårørende uundgåeligt involverer egne 

følelser, som det er vanskeligt at håndtere sammen med andre opgaver. Det ser ud som 

om, at der er en bevidsthed om, at der må fortages en prioritering hvor det, der 

forekommer mest vanskeligt, gemmes lidt til side.  

En udtalelse fortæller om dette: ”det er svært at håndtere det uforudsete. Man må dele det 

lidt op i kasser på én eller anden måde. Først tager man sig af patienten, så tager man sig 

af pårørende og så noget tredje. Man kan ikke få tingene blandet sammen, og tage sig af 

det hele på én gang”. Det er som om, at der udtrykkes et ønske om at fremstå som 

professionel og rolig med kontrol over situationen i mødet med pårørende. En kontrol som 

det synes vanskeligt at opnå, fordi der er følelser indblandet.  

En udtalelse lyder: ”der sker et eller andet per automatik. Det der følelsesmæssige center 

som vi har i os, det bliver påvirket, når vi ser de pårørende”. Det personlige aspekt 

kommer frem, fordi individuelle følelser adskiller den enkelte fra teamfællesskabet og den 

fælles opgave.  

Desuden udtales der: ”Adrenalinen pumper, der skal handles hurtigt, der skal man selv 

være god til så at kunne tage sig af pårørende samtidig med at man selv er opkørt”. 

Denne udtalelse kan tolkes, som at det ikke er givet, at man kan gøre begge ting. At det 

kræver erfaring at nå der til, og at kendskab til denne mekanisme kan have betydning for 

villigheden til at indgå i mødet. 
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Det, der siges i udsagnet, viser, at der under et traumebehandlingsforløb er følelser til 

stede i hver enkelt sygeplejerske, følelser som i særdeleshed aktiveres i mødet med 

pårørende. Ifølge Pedersen udveksles der følelser ved ethvert møde mellem mennesker 

som en integreret del af menneskets eksistentielle grundvilkår (Pedersen 1999;57). Den 

blotte tilstedeværelse af pårørende taler i denne udlægning så at sige til følelserne, om 

man vil det eller ej, men følelserne taler ifølge udsagnene på en måde, som kan tolkes 

ikke umiddelbart at være ønskværdige i situationen. Bestræbelserne på at eliminere 

følelser begrundes til fordel for fornuft som et mere betydningsfuldt element i situationen 

ud fra en opfattelse af, at erkendelse i situationen erhverves gennem fornuftsmæssige 

anskuelser og ikke gennem følelsesbetonede meninger.  

Et udsagn lyder: ”der er ingen tvivl om, at de følelser og den angst som de pårørende 

udstråler, påvirker os. Den fornuftsmæssige tilgang til patienten vil du ikke kunne bruge 

overfor pårørende. Det betyder at det er lettere at fokusere på fagligheden når pårørende 

ikke påvirker vores følelser”. Udsagnet synes at rumme en opfattelse af adskillelse mellem 

følelser og fornuft, som ser ud til at handle om, at valget af tilgangsform til pårørende står 

mellem fornuftsmæssige og følelsesmæssige handlinger. 

Hvordan er det muligt at forstå denne opsplitning, som kommer til udtryk her? 

Følelser anses som en naturlig tilgangsvinkel i omsorgssammenhænge, hvilket dog 

forudsætter, at der er omsorgsintension til stede. På traumestuen kunne en følsomhed 

komme til udtryk gennem en handlemåde, hvor man, som Pahuus ville udtrykke det: er 

forstående til stede i stemthedens forbinden sig til pårørende og med følelsernes 

erkendelsesevne som afdækker virkeligheden, som den er i sig selv (Pahuus 1995;52). I 

det forrige afsnit sås det, at sansning udtrykt ved ”jeg kunne fornemme..” til handlinger 

med pårørende kunne bruges i argumentationen overfor andre teammedlemmer. I 

udtalelserne ”man har nok at gøre med det man skal”, ”at man selv er opkørt” og ”det er 

lettere…når pårørende ikke påvirker vores følelser” er det som om, at det anses for at 

være risikofyldt for effekten af det praktiske arbejde at lade egne følelser få råderum i 

forhold til en eventuel påvirkning ved synet af en fortvivlet pårørende. Det kan tolkes som 

en frygt for at stå magtesløs og handlingslammet på grund af påvirkningen fra pårørende, 

og en frygt for ikke at være i stand til at se situationen i et fornuftbestemt lys. Dette åbner 

for en diskussion af, hvad følelser er, og hvordan de kan forstås i forhold til fornuft. 
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En dikotom tankegang mellem følelser og fornuft i forhold til konkrete handlinger kunne i 

mødet med pårørende vise sig inden for rammerne af et enten eller. Det vil sige, at man 

enten tænker konkret med en høj grad af brug af instrumentelle handlekompetencer og 

med viden hentet i systematik og paratviden her udtrykt som faglighed, eller man lægger 

vægt på at opfylde de pårørendes behov og ønsker som mål for handlinger ved at 

involvere sig følelsesmæssigt. Da det kunne se ud til, at det er de følelsesmæssige 

aspekter, det forsøges at vælge fra, vil en diskussion af følelsers betydning for mennesket 

følge.    

En emotion defineres i fremmedordbogen som en psykisk og kropslig tilstand, som oftest 

beskrives som sindsbevægende. Ordet emotion, der kommer af det latinske e´motio, bliver 

til emovere = bevæge (Brüel 1977;102). Når en person bevæges, får følelsen personen til 

at bevæge sig, til at forstå. 

Der siges: ”der sker et eller andet per automatik. Det der følelsesmæssige 

center……påvirkes når vi ser”. Udtalelsen kan ud fra denne definition tolkes som, at det 

der ses, automatisk bevæger sygeplejersken og er med til at give forståelse for den 

pårørende.    

En følelse installeres i et menneske ud fra en individuel påvirkning fra et givent eller en 

given oplevelse, og udvikles ifølge Helleshøj på baggrund af en personlig vurdering af, om 

oplevelsen er tiltrækkende eller frastødende (Helleshøj 2003; 251). 

Udtalelserne om den følelsesmæssige automatik giver indtryk af en interaktion mellem 

mennesker, som gør mennesker afhængige af andre mennesker. I en sådan tænkning 

konstitueres vores tilværelse, ifølge Løgstrup, gennem indbyrdes afhængighed af 

hinanden = interdepedens, som er det, der gør tilværelsen menneskelig (Løgstrup 1995; 

46), men den optræder ikke altid lige klart og tydeligt. 

Indimellem forveksles interdependensen med en forestilling om, at altruistiske holdninger 

kommer i stand ved en fuldstændig identifikation med den anden, hvorved der skabes en 

forestilling om, at den andens følelser bliver mine. Det er de tvungne og kredsende 

følelser, der lukker øjnene for andet end opmærksomhed på sig selv (ibid;62-63).  

Udtalelserne ”samtidigt med at man selv er opkørt” og ”så kan man ikke også rumme en 

pårørende” kan tolkes som udtryk for en form for indadvendte følelser, men det kan også 

tolkes som endnu et forsøg på at adskille følelser fra fornuft, og denne adskillelse lukker af 

for handlemuligheder i traumesituationen. 
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Ifølge Løgstrup er det ikke tilfældet med interdependensen. Her er hensigten ikke at 

adskille de to, men snarere at lede fornuft og følelser i samme retning. Misforståelsen i 

adskillelsen består i, at en tredje mulighed, som interdependensen afdækker, overses. På 

grund af interdependensen er eksempelvis det at være bange på egne vegne ikke det 

samme som at være bange for sig selv, ligesom det at være bange for den anden ikke er 

det samme som at være bange på samme måde, som den anden er bange. I den tredje 

mulighed er jeg på egne vegne bange for den andens skæbne uden at være bange for mig 

selv og uden at være bange på samme måde, som den anden er bange. Herved får 

følelserne en retning væk fra en selv, og en mulighed for at gå hånd i hånd med fornuften. 

I denne forståelse anviser interdependensen en mellemvej for de relationelle aspekter i 

samværet med pårørende mellem følelse og fornuft. 

6.1.5 Sammenfatning af de relationelle aspekter 

I den kritiske fortolkning og diskussion af oplevelser og overvejelser i selve 

traumesituationen, når pårørendes er til stede under traumebehandlingen, udtrykkes det 

på forskellig måde, hvordan der etableres kontakt imellem parterne. Det gælder både i 

forhold til den enkelte pårørende og i forhold til relationerne mellem pårørende og andre 

tilstedeværende på traumestuen.  

I forhold til pårørende søges der i mødet med disse ved hjælp af berøring og forberedelse 

at fastholde pårørendes tillid. Som modpol til tillid i relationen står magt. Viser magten sig 

igennem en afvisende holdning, bliver udfaldet for pårørende afhængig af sygeplejerskens 

vilje til og ønske om at gå mod magten og tage parti for pårørende, som måske igen er 

afhængig af, hvor godt tillidsforholdet er funderet.  

Med Foucaults forståelse af magt og modmagt ville det være muligt at ændre praksis, hvis 

modmagten blev udtalt som en ny diskurs i traumebehandlingen, og dermed gav mulighed 

for, at dilemmaerne mellem magt og tillid udlignes.  

I relation til patienten udtales det som værende betydningsfuldt, at pårørende er til stede, 

fordi det giver patienten tryghed ved noget genkendeligt. Det være sig såvel i selve 

situationen som i en efterfølgende bearbejdning af hændelsesforløbet. Sygeplejersker i 

denne undersøgelse oplever forbindelsen mellem patient og pårørende som ubrydelig og 

privat. Hvis det er rigtigt, at de selvhelbredende kræfter aktiveres gennem intentionaliseret 

intersubjektivitet, må det gensidige samvær mellem patient og pårørende styrkes og 
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bevares, og det må derfor være en forudsætning, at pårørende ikke forhindres i at være til 

stede under traumebehandling. 

Oplevelser og overvejelser i forhold til traumeteamet handler overraskende nok om, 

hvordan pårørendes nærvær kan have en beroligende effekt på traumeteamets 

medlemmer. Der sanses og handles i forhold hertil ud fra en begrundelse om, at der på 

denne måde fastholdes en ro på traumestuen. I situationen kunne det betyde, at det giver 

”ro på” at blive sig selv bevidst som et jeg, der sanser i forhold til at være en del af et 

instrumentelt fungerende team. Det umiddelbare, spontane og vitale kommer frem og 

appellerer den enkelte til at være sig selv og stole på intuitionen. 

Undersøgelsen viser, at teammedlemmerne påvirkes følelsesmæssigt såvel ubevidst som 

bevidst, når pårørende er til stede på traumestuen. Påvirkningen har indflydelse på 

villigheden til at have pårørende inde på stuen, fordi det opleves som vanskeligt at skille 

følelserne fra fornuften samtidigt med, at der arbejdes omkring patienten. Fra diskussionen 

fremkommer en tredje mulighed i interdependensen, der anerkender følelserne i den 

enkelte som anderledes end følelserne hos pårørende, hvilket gør det muligt at se 

pårørende være bange uden selv at blive bange, og som gør det muligt at handle følsomt 

uden at blive overmandet af overfølsomhed. 

7. PÅRØRENDE PÅ TRAUMESTUEN – EFTERTANKER 

7.1 Dilemma mellem den gode vilje og de faktiske sygeplejehandlinger 

Dette tema omhandler refleksioner, der gøres efterfølgende, og som i nogle tilfælde bæres 

med fra situation til situation, mens andre bærer præg af at være fremkommet fra selve 

refleksionen over emnet i forbindelse med denne undersøgelse. Overvejelserne ser alle ud 

til at have moralsk betydning, hvorved dilemmaet mellem den gode vilje og de faktiske 

handlinger træder frem. Temaerne handler om at sætte sig i pårørendes sted som 

menneske, at forstå livssammenhænges betydning for patientens integritet, at acceptere 

tingenes tilstand samt betydningen af den personlige rummelighed. Der fortolkes og 

diskuteres fortsat ud fra inddelingen i de fire undergrupperinger, pårørende, patienten, 

traumeteamet og sygeplejersken. I dette afsnit diskuteres der foruden i forhold til teori 

tillige i særdeleshed i forhold til fund fra andre undersøgelser under de relevante temaer. 
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7.1.1 At identificere sig med pårørende 

Udtalelserne, der handler om tanker efter, at traumebehandlingen har fundet sted, ser ud 

til at tage udgangspunkt i, hvad der anses for at være godt for pårørende, og hvad der er 

det rigtige at gøre i situationen. Til forskel fra før-overvejelserne, der handlede om, hvad 

der anses for at være godt for den enkelte pårørendes mentale sundhed, så synes 

udtalelserne her at vægte nogle generelle krav og rettigheder i forhold til at være tæt på 

patienten. En udtalelse, der lyder: ”de pårørende har ret til at komme ind så hurtigt som 

muligt. Det er dem der er tættest på og dem det handler om”, siger noget om en opfattelse 

af, at muligheden for at være til stede bør tilbydes i alle tilfælde uanset situationen ud fra 

den betragtning, at det vedkommer pårørende, hvad der sker med patienten.  

I denne proces ser det ud som om, sygeplejerskerne forsøger at indleve sig i de 

pårørendes situation. Eksempelvis udtales det: ”altså det handler jo lidt om, at man sætter 

sig i de pårørendes sted. Den der uvidenhed den må være aldeles forfærdelig”, ”det kan 

også være traumatisk at blive fulgt ud igen, når du har været på stuen” og ”nogle gange 

når jeg har siddet hos pårørende, så har jeg sådan en lyst til at se hvordan det går og så 

tænker jeg, at de pårørende må have det på samme måde”. 

Noget tyder på, at der sker en form for identificering med pårørende, som præciseres med 

ordene: ”så siger jeg til mig selv, hvis det nu var mig selv, hvad var det så jeg gerne ville” 

og ”hvis det var min søn, så ville jeg være der”.  Måske giver disse udtalelser udtryk for en 

projektion af egne ønsker til pårørende, men udtalelserne siger ikke noget om, hvilke 

handlinger tankerne medfører eller om der i det hele taget handles. Det kan tolkes som, at 

sygeplejersker, der ikke handler i situationen, befinder sig i et ingenmandsland mellem en 

følt nærhed givet af en personlig identifikation med den enkelte pårørende i situationen og 

en bevidsthed om en nødvendig afstand mellem pårørende og sygeplejersken for at kunne 

handle hensigtsmæssig for patienten 

Som det tidligere er diskuteret, er det i balanceringen mellem to yderpunkter, den 

sentimentale overfølsomhed og det instrumentelle fokus på patienten, at 

handlemulighederne findes. Hvilke handlinger, der fortages af sygeplejersker i den 

konkrete situation med pårørende, afgøres ifølge Scheel igennem det kvalificerede 

sygeplejefaglige skøn (Scheel 2000;180-186). Hvis sygeplejersker låser sig selv fast i et 

ingenmandsland uden handlinger, er der rum for udvikling af stresssymptomer måske 
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initieret af pårørendes tilstedeværelse, hvilket kan tænkes at få indflydelse på udfaldet af 

det kvalificerede sygeplejefaglige skøn. 

En engelsk undersøgelse fra 2000 udført af Boyd stillede et lignende spørgsmål ud fra en 

hypotese om, at selvoplevede stresssymptomer hos personalet ved hjertestopbehandling 

kunne være en medvirkende årsag til eksklusion af pårørende.  Ret overraskende blev det 

konkluderet, at pårørendes tilstedeværelse ingen indflydelse havde på oplevelsen af 

stresssymptomer hos personalet, der deltager i genoplivningsforsøg, hvilket kunne 

indikere, at sygeplejerskers balancering mellem nærhed og afstand ikke er afhængigt af 

pårørendes tilstedeværelse.   

Resultatet af Boyds undersøgelse om selvoplevede stresssymptomer sammenholdt med 

udtalelserne fra min undersøgelse kunne tyde på, at vanskelighederne i højere grad opstår 

i skønnets afgørelse af, på hvilket niveau handlinger skal tage sit udgangspunkt.   

Udtalelsen: ”de pårørende har ret til at komme ind så hurtigt som muligt” giver udtryk for et 

overordnet niveau, som kan tolkes at være almengyldigt. Scheel kalder et sådant niveau 

for universalistisk, hvor det handler om retfærdighed, menneskeværd, ligeværd, 

menneskerettigheder og prioritering i forhold til pleje og omsorg. Heri ligger et 

fundamentalt krav om solidaritet over for alle mennesker, hvor sygeplejerskers 

bestræbelser må rette sig mod at udvikle et etisk ansvar i forhold hertil (Scheel 2000; 200-

202). 

Det universalistiske niveau er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at sikre omsorgsfuld sygepleje 

i den konkrete situation (ibid; 202-207). Dertil må der være handlinger på et konkret 

situationsorienteret praksisniveau, som stiller krav om konkret personlig involvering fra 

sygeplejerskens side. Ud fra denne udtalelse ses en konkret involvering, der afdækker, at 

ikke alle pårørende oplever at have et behov for at komme ind på traumestuen: ”nogle 

gange vil de helst være udenfor. Det skal man ikke tage fejl af”. Udtalelsen kan tolkes som 

en forståelse for, at behovet for at være tæt på patienten hos pårørende er individuelt, 

men samtidigt siges det indirekte, at sygeplejersken nødvendigvis må spørge pårørende 

for at kende de individuelle ønsker. 

Udtalelserne i forhold til temaet om at identificere sig med pårørende viser, at 

overvejelserne kompliceres af såvel en dialektik mellem et universalistiske og et konkret 

situationsorienteret niveau, som af at manglende handlinger efterlader sygeplejersker i et 

ingenmandsland mellem nærhed og afstand. 
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7.1.2 At erkende betydningen af bevarelse af livssammenhænge 

Undersøgelsen peger på, at oplevelser med pårørende på traumestuen sætter sig spor, 

som ses i udsagn, der siger noget om familiebånd og familiesammenholdets betydning. 

Spor som lægger vægt dels på den synlige forskel, det er for patienten ikke at være alene 

med traumeteamet udtryk i udtalelsen: ”få en større helhed ud af det, når du har én med”, 

og dels det privilegium der gives pårørende ved at være til stede udtrykt i udtalelsen: ”det 

jeg tror, der er rart for de pårørende, det er simpelthen, at være ved dem man holder af, og 

vise at man er der”. Hvis disse udtalelser, som er fremstillet i under-afsnittet om 

nærværets betydning, sammenholdes med udtalelser, der fremstilles i dette afsnit som 

eftertanker, kan de sammen tolkes som udtryk for en opfattelse af, at forholdet mellem 

pårørende i kraft af det naturlige tilhørsforhold til patienten skal støttes og næres som en 

dimension, der bekræfter samværets gyldighed. Udtalelserne: ”det er godt at tale om dette 

emne, for jeg tænker, at det er deres pårørende, det er ikke vores patient” og ”jeg har også 

haft det skidt med at nægte dem adgang, fordi situationen faktisk var sådan, at man havde 

en forventning om, at det her overlevede patienten ikke” siger noget om dette. 

I disse udtalelser kan der ligge en underliggende antagelse om, at menneskelig værdighed 

tilgodeses ved medbestemmelse og ved respekt for patientens integritet. At have respekt 

for patientens integritet kan i traumesituationer tolkes som handlinger, der gøres som 

erstatning for patientens ønsker, hvis han var i stand til at give udtryk for dem. Ifølge Kemp 

bygger ideen om integritet netop på, at mennesket er i en sårbar livssammenhæng, som 

er urørlig. Den er en sammenhæng, som kan gå i opløsning, hvis vi rører ved den (Kemp 

2001;184). Menneskets oplevelse af kroppen som helhed består af de sociale relationer, 

det indgår i, og den historie, der knytter sig til mennesket i kraft af erindringen. Herved 

knyttes patient og pårørende sammen, hvorved såvel patientens som den pårørendes 

integritet respekteres ved anerkendelse af samværet. 

Begrebet integritet knytter an til begrebet værdighed, som omhandler det magtfulde hos 

mennesket gennem dets evne til selvstændig tænkning. Mennesket har ifølge Kemp en 

iboende værdighed, blot fordi det er menneske, og dermed har det krav på agtelse fra 

andre mennesker (ibid;180) 

Det er som om, at behandlingen bliver sekundær i forhold til de etiske aspekter, der kan 

ligge i de sidste øjeblikkes levende samvær mellem patient og pårørende. Det er det, der 

udtrykkes som betydningsfuldt i en fortælling om et barns død på trods af akut behandling, 
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at moderen under hele forløbet havde holdt barnet i hånden. Der fortælles ”mine tanker 

var, at moderen skulle have så meget kontakt med ham som muligt, og forstyrres så lidt 

som muligt. Det var utroligt dejligt bagefter som personale at vide, at de fik den tid 

sammen, når det nu gik som det gjorde”. Ud fra udtalelsen kan det tolkes som en holdning 

til, at selv når behandlingen ikke er effektfuld, når liv og førlighed ikke reddes, så er der 

stadig noget at give pårørende og patient i form af handlinger, der fremmer en værdig 

afsked. Sådanne handlinger kan i Scheels tænkning om interaktionel sygeplejepraksis 

henføres til den moralsk-praktiske handlemåde, som indeholder menneskelige evner til at 

handle ud fra etiske normer (Scheel 2000;221). 

I et studie mente 25% af personalet, at det var positivt, når pårørende fik at se, at alt, som 

var muligt, blev gjort (Mitchell 1997;366-369).  

Udtalelsen i denne undersøgelse om virkningen på personalet: ”det var utroligt dejligt 

bagefter som personale, at vide…” kan åbne for, at handlingen ikke kun opfattes som en 

gave for pårørende, men at handlingen også gavner personalets moralske forståelse af 

livssammenhænges betydning for det enkelte menneskes integritet. 

En lignende konklusion findes i forskningsprojekter fra USA, der bekræfter, at teamets syn 

på behandling flyttes fra i højere grad at være et teknologisk anliggende mod en mere 

holistisk opfattelse af, hvad traumebehandling kan være ved at medinddrage pårørende i 

den direkte traumebehandling (Timmermans 1997;154, Meyers et al 2000;32-40).  I 

Meyers undersøgelse udtrykte sygeplejerskerne desuden, at pårørendes tilstedeværelse 

gav dem en følelse af, at de på en meningsfuld måde havde besvaret de pårørendes 

behov i forbindelse med oplevelsen af tab (Meyers et al 2000). 

Fundene fra såvel denne undersøgelse som fra de udenlandske undersøgelser efterlader 

muligheder for en diskussion af praksis ved traumebehandling i Danmark i dag i forhold til 

bevarelse af familiebånd så længe som muligt. 

7.1.3 At acceptere tingenes tilstand 

Udtalelser fra undersøgelsen tyder på, at det også har med vaner og kultur i afdelingen at 

gøre, hvorvidt pårørende inviteres med ind på traumestuen eller om de tilbydes ophold i 

pårørenderummet, mens traumebehandlingen foregår, idet det hævdes at: ”vi er jo ikke 

vant til at have pårørende med, så derfor tænker vi ikke over det” og ”altså det er jo kultur 

at pårørende ikke er med”. Om det at komme i tanke om eventuelle pårørende i en 



Pårørendes tilstedeværelse under traumebehandling – En udfordring i sygeplejen 

 67 

traumesituation, hvor patienten er kommet så alvorligt til skade, at han dør af sine 

kvæstelser under behandlingen, siges: ”altså det kan godt være, at man slet ikke tænker 

den tanke, at nu er vi nødt til at tage de pårørende ind, hvis de skal have mulighed for at 

se patienten i live. Altså hvis behandlingen er i fuld gang”. Det, der siges, kan tolkes som, 

at sygeplejerskers handlinger ved traumebehandling kører så meget på automatik for at 

kunne følge drejebogen om traumebehandling, at der ikke synes at blive levnet plads til 

alternative handlinger; men det kan også tolkes som en accept af det, der kunne se ud til 

at være kulturelt bestemte handlingsmønstre meget lig dem, der er fremstillet i før-

afsnittet. Om sygeplejerskers kulturelt bestemte handlingsmønstre stemmer overens med 

eller ligger under for andre faggruppers kan diskuteres. Helmer konkluderede på baggrund 

af en undersøgelse om holdninger til pårørendes tilstedeværelse, at uenigheden blandt 

læger og sygeplejersker var så stor, at det var vanskeligt at enes om, hvad der burde 

gøres (Helmer 2000). Hvis en tilsvarende uenighed gør sig gældende i Danmark, kan det 

diskuteres i hvor høj grad, en fagpolitisk uenighed også spiller med i spørgsmålet om 

pårørendes tilstedeværelse.  

Under alle omstændigheder viser denne undersøgelse, at vaner spiller en central rolle i 

den måde, sygeplejersker efterrationaliserer over bevæggrunde for handlinger på. Vaner 

kan tolkes som ”udtryk for vor evne til at udvide vor væren-i-verden eller ændre 

eksistensen ved at indlemme nye redskaber” (Merleau-Ponty 1994;98-99), og som sådan 

beskrive en tillært handlemåde som værende bestemmende for initiativer. 

Det ser desuden ud til, at det at skulle tænke tanken hører sammen med, hvad andre før 

har tænkt. Det hævdes, at traditionen i afdelingen videreføres gennem oplæring fra mere 

erfarne kolleger, idet der siges: ”der har simpelthen ikke været tradition for at have 

pårørende med på traumestuen, så det er man ikke blevet oplært i. Det er ligesom noget 

som bare er, og som er en del af vores kultur”. Pårørendes tilstedeværelse ses som 

bestemt af et kulturbestemt handlemønster, som i nogen grad fratager den enkelte at 

handle selvstændigt, fordi handlingerne må svare til, hvad der i resten af gruppen er 

konsensus for at gøre. I denne tolkning ses en accept af tingenes tilstand udtryk således: 

”jeg har nok accepteret den holdning, at teamet ikke vil have de pårørende ind. Jeg har 

ikke stillet spørgsmål” og ”det lå i luften uden at det konkret blev sagt, at man ikke ville 

have de pårørende med ind på stuen”.  
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Ovenstående giver indtryk af, at der foregår en form for afstemning af handlinger til hvad, 

der opfattes som værende gældende praksis, og som fra et pædagogisk synspunkt kan 

tolkes som tilpasning.  

Ifølge Hellesnes betragtes tilpasning som en metode til at socialisere mennesker på plads 

i det sociale system ved at ”spilleregler” læres uden erkendelse af, at ”spillet” kan 

diskuteres og forandres.  Den person, som subjektivt er tilpasset et økonomisk og politisk 

system, men som objektivt gennem uddannelse udfylder en stilling i institutionen, kan have 

vanskeligt ved at nå til en anden erkendelse end den generelt acceptable i systemet 

(Hellesnes 1975;18, 35-39), hvilket tolket i denne forbindelse måske kan forklare, hvorfor 

der ikke stilles spørgsmål. I den modsatte adfærd i hvilken dannelsen socialiserer 

mennesker til at have forudsætninger for at bearbejde problemstillinger, når de viser sig, 

har den dannede tiltro til sin egen fornuft, fordi han har forudsætninger for at reflektere sig 

til en forståelseshorisont, der skaber mening i konkrete situationer (Hellernes 1999; 85). 

Ud fra dette perspektiv åbner udsagnene for en opmærksomhed på en accept af tingenes 

tilstand, som fastholder handlinger, der er sædvanen tro, og som vidner om, at der foregår 

en vis form for tilpasning til det sociale system, som traumebehandling er bygget op 

omkring. Hermed kan de faktiske handlinger kobles sammen med problematikker, der 

hører til en tilpasningsadfærd, hvor det er vanskeligere at nå til en anden erkendelse end 

den generelt acceptable i traumebehandlingsprotokolen. 

Udsagnene ser ud til at rumme den opfattelse, at ansvaret for at bringe spørgsmålet om 

pårørende på banen, når behandlingen først er i gang, ikke anses for at ligge hos 

sygeplejersker, men snarere svæver ubesvaret et sted ”i luften”. Om det virkelig er 

enighed i situationen, der ligger i luften, eller om det er en stiltiende accept i systemet af, 

at hvis spørgsmålet ikke tages op, så besvares det ikke, kan være vanskeligt at tolke ud 

fra udtalelsen. Der ser dog ud til at foregå en vis refleksion efterfølgende, som kan siges at 

have etisk relevans, idet det siges: ”jeg har haft det skidt med at nægte dem adgang, fordi 

situationen faktisk var sådan, at det her overlever patienten ikke, og hvorfor er det så, at 

de pårørende ikke må være der lige i det øjeblik, hvor vedkommende ikke er her mere”. 

Denne udtalelse åbner for en tolkning, der leder mod manglende overensstemmelse 

mellem tanker og faktiske handlinger i traumesituationerne.  

Flere undersøgelser viser en lignende forskel i holdning og handling, som kan støtte 

denne tolkning. Redley fra Australien fandt i en undersøgelse fra 1996, at 62 % af de 
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adspurgte læger og sygeplejersker ville overveje at tage pårørende med ind på 

traumestuen, men kun 14 % altid havde pårørende med (Redley 1996). Meyers fra USA 

viste i en undersøgelse fra 2000, at procentsatsen for en positiv holdning til pårørende 

tilstedeværelse steg efter en testperiode, hvor pårørende havde adgang til traumestuen. 

Hun konkluderede, at personlig oplevet erfaring hos såvel læger som sygeplejersker 

ændrede villigheden til at ændre praksis (Meyers 2000). Endelig fandt Retterholt de 

Presno i en norsk undersøgelse fra 2004, at 69 % af de adspurgte læger og 

sygeplejersker var enige eller ganske enige i, at pårørende skal have mulighed for at være 

hos et familiemedlem i en akutsituation på trods af, at det i praksis er tilfældigt og uden 

henvisning til nedskrevne procedurer, om pårørende er til stede eller ej (Retterholt de 

Presno et al 2004).  

Tolkningen kan desuden støttes af en udtalelse om modet til at handle: ”der skal nogle 

succeshistorier til, for at man tør tage et skridt mere, vi skal legalisere at ting ikke altid går 

godt”. Denne udtalelse illustrerer en begyndende ændring i måden at tænke på, som det 

også kan spores i omtalte undersøgelser af emnet. 

7.1.4 At være personlig rummelig 

I undersøgelsen kommer overvejelser frem, der centrerer sig om i hvor høj grad personlige 

egenskaber bringes i anvendelse i samværet med pårørende på traumestuen. Personlige 

kvalifikationer hos sygeplejersken ser ud til at have betydning for forståelsen af 

pårørendes situation og eventuelle ønske om at være til stede. Især lægges der vægt på 

rummeligheden i sygeplejersken selv som nøglen til at være åben for pårørendes 

tilstedeværelse. Der siges: ”det handler om, hvor meget man selv kan rumme” og ”nogen 

kan rumme mere end andre. Det er noget du har i dig. Det er menneskelige 

kvalifikationer”. 

Rummelighed synes at beskrive en psykisk styrke, som fremstilles som værende forskellig 

fra person til person. ”nogen kan ikke lide uro, gråd og uorden, nogen kan rumme mere 

end andre, der tror jeg, der ligger en stor del i det”.  

Det, der siges i disse udsagn, kan i forsøget på at forstå rummelighedens betydning 

udlægges som en metode til at bevare overblik og overskud til at håndtere mange 

forskelligartede påvirkninger. En metode der eksempelvis gør det muligt at blive 

konfronteret med uro uden selv at blive urolig.  
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I forbindelse med handlinger kan rummelighed som begreb sammenlignes med det 

begreb, der af Martinsen beskrives som personorienteret professionalitet som en 

indlevelsesevne med hvilken medmenneskelige kvalifikationer indgår i vekselvirkning med 

faglig kunnen. Personorienteret professionalitet kvalificerer ifølge Martinsen 

sygeplejersken til at differentiere mellem norm og spontanitet, forståelse og sansning, 

afstand og nærhed (Martinsen 2000;14-42).  

At bruge de medmenneskelige kvalifikationer beskrives i undersøgelsen som en intuitiv 

handling: ”du må bruge din intuition. Det jeg ser, og det jeg fornemmer, kan virke 

opløftende, men det kan også virke hæmmende og der har vi nogle forskellige 

fornemmere kolleger imellem”. Ud fra udtalelsen ses det, at der tales om de intuitive 

impulsers konsekvenser for valg af handlinger, og der tales om intuitionens særegne 

egenskab ved at dukke op som personlig viden i bevidstheden, som det blev fremstillet i 

under-afsnittet (afsnit 6.1.3). Udsagnet kan tolkes som udtryk for, at gøres der ikke brug af 

intuitionen, så har det en hæmmende effekt på muligheden for at rumme pårørende. Ifølge 

Hult forklares intuition som evnen til at forene ubevidste og bevidste elementer, indre og 

ydre faktorer samt følelser og tanker i en samordnet helhed (Hult 1984;175-176)). I denne 

forståelse kan det opløftende fra udtalelsen tolkes som de gode fornemmelser, hvoraf nye 

indsigter opstår og medvirker til, at rummeligheden vokser. Og det hæmmende kan tolkes, 

som undertrykkelse af intuitive impulser, som efterlader situationen uændret. 

Fra dette udsagn kan det desuden tolkes at rummelighed tager tid: ”hvis man ikke kan 

holde til det, kan man heller ikke finde tid”. Der kan altså være tale om, at fravalget 

begrundes med tidsnød. Det kunne også se ud til, at pladsmangel gives som grund til 

manglende personlig rummelighed. Udsagnet ”der hvor jeg har hørt kolleger opponere 

imod det, er at så står de så tæt på, og ser hvad det er man laver, men det bliver aldrig 

sagt højt med ord. Argumentationen er, at de synes ikke, at de kan komme til at arbejde” 

kan tolkes som et udtryk for manglende albuerum i arbejdet, hvis pårørende står for tæt på 

patienten, men der kan også være tale om, en opfattelse af, at pladsmanglen bruges som 

afledningsmanøvre, sådan som det antydes, når det i udtalelsen siges: ”..aldrig sagt højt 

med ord. Argumentationen er..” og ”det lå i luften..”. Fornemmelsen, af at når noget ikke 

bliver sagt højt, kan tolkes som, at der er noget, det er vanskeligt at sætte ord på. Måske 

fordi der er tale om noget ubevidst, eller måske fordi der er tale om erkendelse af en etisk 

fordring som bevidst ignoreres af forskellige umiddelbare lettere forklarlige grunde, som 
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tidsnød og pladsmangel. Forfølges tankegangen så kunne der være tale om, at der 

foregår en indre konflikt mellem det, der er sikkert at gøre, og det man bør gøre, som 

oftest i en hektisk traumesituation falder ud til fordel for det, der er sikkert at gøre 

repræsenteret i instrumentelle handlinger til fordel for den medicinske behandling af 

patienten. 

I flere undersøgelser fandt forskerne, at erfaring har betydning for valg af handlinger. De 

konkluderer samstemmende, at såvel sygeplejersker som læger med lang erfaring er mere 

åbne for at tillade pårørende på traumestuen end de med kort erfaring (Boyd 2000, 

Meyers 2000). I denne undersøgelse har alle sygeplejersker lang erfaring. Dette afspejler 

sig i udtalelserne som opmærksomhed på mulige grunde til kollegers handlemønstre, og 

det ses i en større sikkerhed i valg af egne handlinger. 

7.1.5 Sammenfatning af dilemmaer mellem den gode vilje og de faktiske 
sygeplejehandlinger 

Fra den kritiske fortolkning og diskussion af udtalelserne i undersøgelsen, der blev 

kategoriseret som eftertanker, fremkommer der forskellige dilemmaer mellem de 

handlingsimpulser, som sygeplejerskerne gerne vil følge, den gode vilje, og det de faktisk 

gør i forhold til pårørendes tilstedeværelse på traumestuen under traumebehandling. 

I relation til pårørende viser den gode vilje sig ved, at sygeplejerskerne forsøger at sætte 

sig i de pårørendes sted. Et udtryk for overvejelser der kommer meget tæt på 

sygeplejerskens personlige ønsker, som går imod bevidstheden om det hensigtsmæssige i 

at skabe afstand til egne ønsker for at kunne handle i overensstemmelse med pårørendes 

ønsker. 

Sygeplejersken må nødvendigvis være opmærksom på og spørge pårørende for at 

komme ud af ingenmandslandet, og hun balancerer herved mellem egne ønsker og 

respekt for pårørendes ønsker. 

I forbindelse med sygeplejerskers overvejelser efter forløbet i forhold til patienten viser det 

sig, at udtalelserne om patientens tilknytning til pårørende giver anledning til andre 

perspektiver og andre handlinger, end udtalelser der motiverede til handlinger i før-

afsnittet. Disse perspektiver involverer begreberne integritet, værdighed og 

medbestemmelse. Udtalelserne afdækker, at handlingerne med patienten, også selv om 

patienten ikke selv er i stand til at udtrykke sit ønske, tilgodeser patientens 
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medbestemmelse i spørgsmålet om pårørendes tilstedeværelse, og at disse handlinger 

ikke alene er givende for pårørende, men også åbner op for sygeplejerskers etiske 

forståelse af livssammenhænges betydning for det enkelte menneske. 

Vaner og kultur er medvirkende faktorer i dilemmaer mellem den gode vilje og de faktiske 

handlinger. Vaner og kultur spiller ind i de handlemønstre som traumeteamet er omgivet af 

ved traumebehandling i forhold til pårørendes tilstedeværelse. Når spørgsmålet om 

pårørendes tilstedeværelse ikke stilles, vidner det om, at der foregår en vis form for 

tilpasning til det sociale system, som traumebehandling er bygget op omkring, og som 

medfører en accept af tingenes tilstand. Udtalelser i denne undersøgelse viser en 

uoverensstemmelse mellem sygeplejerskers tanker og de faktiske handlinger, hvilket tyder 

på, at der er begyndende erkendelse af diskrepansen, hvilket igen giver et vink om, at 

ændringer i gældende praksis afhænger af modet til at handle anderledes ud fra en tiltro til 

egen fornuft. 

Mod er en personlig kvalifikation, som i denne undersøgelse sammenlignes med begrebet 

rummelighed i sygeplejersken selv. Rummelighed beskrives som en personlig psykisk 

styrke, der kvalificerer sygeplejersken til at handle professionelt i situationer med mange 

forskelligartede påvirkninger. I forhold til den gode vilje kan rummelighed sidestilles med 

mod til at være sig selv som fagperson og som medmenneske. Herved rammes det 

centrale i dilemmaet mellem den gode vilje og de faktiske handlinger i forhold til 

pårørende, idet det er intuitionsimpulsen med en opløftende virkning, der får nye indsigter 

til at opstå, rummelighed til at vokse og giver den gode vilje lov til at råde, mens de 

hæmmende intuitive impulser efterlader situationen uændret. De faktiske handlinger i 

forhold til pårørendes tilstedeværelse under traumebehandling bliver ikke udmøntet i 

handlinger relateret til de pårørende, men derimod i instrumentelle handlinger, som 

understøtter den medicinske behandling af patienten. 

8. KONKLUSION 
Formålet med undersøgelsen var at belyse, hvilke overvejelser sygeplejersker gør i 

relation til pårørende og traumebehandling samt at belyse sygeplejerskers oplevelser i 

forbindelse med pårørendes tilstedeværelse på traumestuen. Hensigten var således at se 

fænomenet fra et sygeplejerskeperspektiv og baggrunden var en undren fra egen praksis 

over en tilsyneladende manglende opmærksomhed på pårørende til patienter i akut 
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traumebehandling, til trods for at pårørende i de fleste andre sammenhænge i 

sundhedsvæsenet er kommet mere og mere i fokus. Resultaterne i undersøgelsen viser et 

udsnit af problematikken om pårørendes tilstedeværelse. I dette afsnit fremstilles de 

samlede konklusioner. 

8.1 Konklusioner 

Det kan konkluderes, at der viser sig forskellige dilemmaer i overvejelserne inden at 

pårørende kommer på traumestuen, undervejs når pårørende er med på traumestuen og i 

eftertanken, når traumeforløbet er afsluttet. Opdelingen af sygeplejerskernes udtalelser i 

før, under og efter anskueliggør, at dilemmaerne optræder med en forskellighed i indhold, 

der dels har betydning for hvilke overvejelser der gøres, hvilke handlinger der vælges og 

dels har indflydelse på hvilket værdisyn pårørende mødes med. 

I relation til overvejelserne før pårørende kommer ind på traumestuen kan det 

konkluderes, at et overordnet dilemma mellem beskyttelse og kontrol udmønter sig i: 

 

• Et dilemma mellem handlinger for pårørende i modsætning til handlinger med  

pårørende.  

• Et dilemma mellem overtagelse af kroppens funktioner og beskyttelse af patientens 

integritet. 

• Et dilemma mellem en biomedicinsk og praktisk ekspertviden og lægmandsviden. 

• Et dilemma mellem at beskytte sig selv gennem adfærdstilpasning og at være sig  

selv, spontan og udforskende. 

 

Fælles for dilemmaerne er en pragmatisk synsvinkel, i hvilken der lægges vægt på det 

praktisk nyttige og det praktisk gennemførlige. Det kan konkluderes, at dette syn på 

pårørendes tilstedeværelse vil fastholde eksisterende praksis styret af en høj grad af 

kontrollerende handlinger. Pårørende inddrages i det omfang, at det har en nytteværdi for 

traumeteammedlemmerne, men det er en positivistiske logik, der dominerer i forhold til 

pårørendes muligheder for tilstedeværelse. 

Når pårørende er med under traumebehandling, kan det konkluderes på baggrund af de 

oplevelser, der fortælles om, at sygeplejerskerne i relationen til pårørende tager afsæt i et 

humanistisk/holistisk værdisyn, i hvilket respekten for den enkelte pårørende viser sig som 
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det mest fremtrædende fund i undersøgelsen. Respekten indbefatter også forbindelsen 

mellem patient og pårørende, som opleves som privat og ubrydelig og indebærer i nogle 

tilfælde handlinger ud fra menneskelige impulser, som vanskeligt lader sig forklare. 

Pårørendes tilstedeværelse medvirker til, at den enkelte sygeplejerske bliver bevidst om 

sig selv som et selvstændigt individ i forhold til et sammensat team, og pårørendes 

tilstedeværelse medvirker til, at sygeplejerskerne bliver bevidst om følelsernes betydning 

for villigheden til at imødekomme eventuelle ønsker om tilstedeværelse fra andre 

pårørende.  

Det kan derfor konkluderes, at det er relationerne mellem pårørende og sygeplejerske, der 

giver adgang til en grundlæggende menneskelig forståelse, som tilskynder 

sygeplejerskerne til at handle intuitivt i forhold til de sanselige indtryk, sygeplejerskerne får. 

Slutteligt kan det konkluderes, at efter-tankerne rummer dilemmaer mellem moralske 

overvejelser, i denne undersøgelse benævnt som den gode vilje, og de faktiske 

sygeplejehandlinger i traumebehandlingssituationen. 

Dilemmaerne består i: 

 

• Et dilemma mellem egne ønsker i samme situation og den pårørendes ønsker, i 

den konkrete situation. 

• Et dilemma mellem forståelse for patientens integritet set i lyset af 

livssammenhænges betydning for det enkelte menneske og fokusering på selve 

traumebehandlingen. 

• Et dilemma mellem handlemåder udsprunget af tiltro til egen fornuft og handlinger 

bundet af vaner og kultur i hvilke accept af tingenes tilstand ligger indlejret. 

• Et dilemma mellem modet til at være rummelig og stagnation i handlingsmønstre på 

grund af undertrykkelse af intuitive impulser. 

 

Disse dilemmaer afspejler valg på et eksistentielt niveau, hvor den enkelte sygeplejerske 

må afgøre med sig selv, hvad der er det rigtige, og handle i forhold dertil. I dette værdisyn 

findes der ikke en givet moral eller givne værdier, sådanne beror i sidste ende på de valg, 

der træffes. Dette afføder en række problemstillinger, som den enkelte sygeplejerske i valg 

og ansvar må tage op for at være et moralsk menneske og en moralsk handlende 

sygeplejerske. 
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Denne undersøgelse har vist, at sygeplejerskernes holdning til fænomenet pårørendes 

tilstedeværelse under traumebehandling befinder sig mellem tre forskellige værdisyn, hvor 

det enkelte værdisyn er mere eller mindre fremtrædende på forskellige tidspunkter i 

forløbet. Indenfor hvert værdisyn opstår en mangfoldighed af dilemmaer, som 

sygeplejersken må forholde sig til. Det er bemærkelsesværdigt, at der i undersøgelsen ses 

en meget lille sammenhæng mellem de faktiske oplevelser og de overvejelser, der gøres, 

før situationerne udspiller sig. Der lægges vægt på vidt forskellige ting. Fiktive situationer, 

der i overvejelserne før gav anledning til bekymring, ignoreres eller bortforklares i 

fortællingerne om de faktiske oplevelser. Ved rutinemæssigt at udelukke pårørende fra 

traumestuen, fastholdes perspektivet på pårørendes tilstedeværelse med et fokus på 

bekymringer og bange anelser. Og det kan derfor konkluderes, at sygeplejersker dermed 

afskærer sig fra deres egen mulighed for at inddrage, anvende og argumentere med de 

humanistiske og eksistentielle værdier, som kommer frem i relationen mellem 

sygeplejersken og den pårørende i situationen. Det er ud af et udelukkende pragmatisk 

syn på traumebehandling, at en myte om kontrol opbygges. Udelukkelsen af de pårørende 

vedbliver derfor med at fortælle historien om berettigelsen af en medicinsk overtagelse af 

patientens krop og kontrol som de eneste handlemuligheder i traumebehandlingen. 

Det er en stærk myte, for den bæres af en diskurs om de biomedicinske teknologiske 

mirakler, det er muligt at udføre, hvis blot der handles hurtigt og effektivt, og ignorerer 

diskurser, som ikke lever op til kravet om kontrol. 

Ingen vil betvivle, at den moderne medicinske teknologiske udvikling har medført store 

forbedringer for patienten i traumebehandlingen. Meget kan vindes gennem medicinske 

landvindinger, men spørgsmålet er, om ikke også mere end før kan tabes? I kølvandet på 

udviklingen er fulgt en række spørgsmål, som denne undersøgelse viser ikke er besvaret i 

samme takt, som udviklingen har forløbet. Spørgsmål som har betydning for såvel 

patienter, som modtager traumebehandling, som pårørende, der må leve med 

konsekvenserne af traumebehandlingen. 
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9.  PERSPEKTIVERING 

9.1 Vurdering af resultater i undersøgelsen 

Resultaterne i denne undersøgelse er baseret på en kvalitativ undersøgelse af et 

sygeplejeperspektiv på et specifikt fænomen, nemlig pårørendes tilstedeværelse under 

traumebehandling. For at sikre at resultaterne opfylder kravene til en kvalitativ 

undersøgelses videnskabelighed, er der lagt stor vægt på synligheden i fremgangsmåden 

igennem hele processen. Fremgangsmåden inspireret af Ricoeur har givet systematik til 

en dybdegående analyse og fortolkning af temaerne, hvorved det er muligt at stedfæste 

undersøgelsen og resultaterne i forhold til generaliserbarhed, reliabilitet og validitet. 

Generaliserbarhed i forhold til danske traumesygeplejersker henfører i denne 

undersøgelse til en analytisk generalisering (Kvale 2000; 228) af mulige fortolkninger med 

hjælp fra teoretisk baserede argumenter. Herved ligger generaliserbarheden i 

resultaternes vejledende funktion for andre beslægtede situationer. Reliabilitet og validitet 

støttes yderligere af resultater og konklusioner fra andre undersøgelser med samme eller 

lignende temaer. Sammenfald af fundene i denne undersøgelse med fund i undersøgelser 

fra forskellige lande og verdensdele styrker temaernes gyldighed. 

Denne undersøgelse dokumenterer således en viden på området som er ny i danske 

sammenhænge, og som åbner for muligheden for at gøre sygeplejefaglig viden gældende 

til gavn for patienter og pårørende i traumebehandling i Danmark. 

9.2 Undersøgelsens betydning for sygepleje til patienter og pårørende i 
traumebehandlingen 

Denne undersøgelse har haft fokus på overvejelser og oplevelser hos sygeplejersker med 

erfaring indenfor dette tema og kan derfor måske give indtryk af, at pårørendes 

tilstedeværelse er et almindeligt forekommende fænomen; men det er min vurdering, at 

det stadigt er et fåtal af pårørende, der gives et reelt valg for at være til stede under 

traumebehandling af et nærtstående familiemedlem. Derfor er det også min vurdering, at 

det dels er nødvendigt med debat i relevante faglige kredse for at udbrede kendskabet af 

resultater fra denne og andre undersøgelser og dels er nødvendig med yderligere 

forskning for at få afdækket flere aspekter i problematikken. 
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Hvis sagen udelukkende drejer sig om tydeliggørelse af holdninger, som allerede er til 

stede og bevidstgørelse af dilemmaer i traumebehandlings-situationerne, ud fra hvilke 

sygeplejersker vælger handlinger, sådan som resultatet af denne undersøgelse tyder på, 

efterlader det en fremtidig forpligtelse for traumesygeplejerskerne til ikke fortsat at ignorere 

fænomenet, men derimod at arbejde aktivt mod et større fokus på pårørendes behov. 

Dette speciale har ikke haft fokus på pårørendeperspektivet, men resultater fra et 

forskningsarbejde offentliggjort i The Lancet udført ved Cambridge Universitet i England 

indikerer, at der også i Danmark med fordel kunne forskes ud fra dette perspektiv i 

virkningen af pårørendes tilstedeværelse såvel på kort sigt som på lang sigt.  I dette 

forskningsarbejde fandt Robinson, at ingen af de pårørende, som var med under 

genoplivning og behandlingsforsøg med døden til følge følte sig mere oprevet af 

hændelsen end en kontrolgruppe, der ikke havde været med. Desuden fandtes tegn på, at 

der tre måneder efter hændelsen var lavere grad af fastlåste billeder i bevidstheden, 

fortrængninger og fortvivlende sorgfølelser hos de pårørende, der havde været til stede på 

traumestuen end hos kontrolgruppen. Derudover havde ingen af de overlevende patienter 

følt tavshedspligten eller værdigheden krænket (Robinson 1998).  

Spørgsmålet er, hvorledes dette tilsyneladende manglende fokus på pårørende omsættes 

til nyskabende strategier, som kan være med til at forandre den nuværende diskurs og 

føre traumebehandling ind i en ny æra medtænkende alle aspekter i situationen. 

Konsekvensen af forskning på området i USA og England har været udarbejdelse af såvel 

nationale guidelines som lokale forbedringer i traumemanualer (Hanson & Strawser 1992; 

Petterson 1999; Meyers 2000). 

Om dette er en mulighed i Danmark vil bero på en generel tilslutning og villighed til at 

ændre praksis blandt både traumesygeplejersker og andre faggrupper i traumeteamet. 

Traumekonceptet ændres ikke, før det er blevet synliggjort og der er skabt forståelse for, 

at der er problemer i forhold til den manglende inddragelse af de pårørende. Her får 

sygeplejersker en vigtig rolle i debatten for at fastholde de humanistiske og moralske 

værdier som knyttes til sygepleje, der er funderet på et etisk omsorgsideal (Delmar 1999; 

Hall 1999; Martinsen 2000; Watson 1999a,b). Sygeplejersker må finde en platform, fra 

hvilken de humanistiske og etiske aspekter i omsorg kan blive en større del af 

traumebehandlingen. Dette må ske dels for at leve op til love og anbefalinger og dels for at 

stå imod en vane og kulturbåren opfattelse af sygeplejefaglig omsorg, som uden 
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humanistiske og etiske værdier kun kan være en myte om omsorg. Dette kan lyde 

svulmende og ophøjet, men handler dybest set om modet til at gå udenom egne 

begrænsninger og forbehold og se, hvad der virkeligt er på spil mellem mennesker. 

Det er ligeledes i disse værdier, at modet skal hentes til at se bort fra uskrevne regler og 

rutiner til at gå mod strømmen og tale de pårørendes sag. Der henvises i flere artikler som 

baggrund for forskningstiltag til beretninger, som fortæller om enkeltpersoners, fortrinsvis 

sygeplejerskers, mod til at handle utraditionelt og tro på fordelene ved pårørendes 

tilstedeværelse i konkrete situationer (Hansson & Strawser 1992; Guzzetta 1997; Meyers 

2000).  

Måske vil lignende fortællinger fra danske traumesygeplejersker få samme effekt. Forslag 

til ændringer i traumemanualer, således at traumeteamet på landets traumecentre udvides 

med en sygeplejerske med pårørendes behov indenfor som udenfor traumestuen som 

eneste ansvarsområde, kunne være udgangspunktet for ændringer i af praksis fremover. 
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Bilag 1 
Undersøgelsesspørgsmål Interviewspørgsmål 
Hvad ligger til grund for at vælge at tage                                     
 pårørende med på traumestuen? 

Prøv at beskrive en situation hvor du valgte 
at tage pårørende med ind under 
behandling? 
 
Blev du spurgt om de måtte komme med, 
eller var det dig, der inviterede? 

Hvilke tanker og overvejelser gøres der? Hvilke tanker og overvejelser gjorde du dig? 
 
Hvad gjorde at du valgte at tage dem med? 

Hvilke oplevelser har sygeplejersker med at 
have pårørende med? 

Hvordan var det at have de pårørende 
med? 
 
Hvad skete der på stuen? 
 
Hvad gjorde du? 
 
Hvad oplevede du som godt? Hvorfor? 
 
Hvad oplevede du som mindre godt, 
uheldigt eller forkert? Hvorfor? 

Hvilken konsekvens kan sygeplejerskers  
overvejelser og erfaringer få for 
sygeplejen? 

Hvilke fordele ser du ved at invitere 
pårørende med ind på traumestuen? 
Hvorfor? 
 
Hvad mener du kunne være ulemper i 
situationerne? Hvorfor? 
 
Hvad kan du se som forhindringer for at 
tage de pårørende med? 
 
Hvad kunne du se som kunne tale for? 
 
Hvad tænker du set fra pt´s synspunkt? 
 
Hvad mener du de pårørende har brug for? 

 
Yderligere spørgsmål som afsluttende for interviewet. 
Har du mere at fortælle? Eksempelvis oplevelser der har gjort særligt indtryk på dig? 
 
Har det at have pårørende med under behandling ændret noget i dit syn på 
traumebehandling eller i øvrigt i dit arbejde? 
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Bilag 2 
 
Strukturanalyse med temaer 
 

 
 

Før 

Pårørende 

Patient 

Traumeteam 

Sygeplejersken 

Dilemmaet mellem 
beskyttelse og 
kontrol 

Udtalelser 

Udtalelser 

Udtalelser 

Udtalelser 

Udtalelser 

Under 

Pårørende 

Patient 

Traumeteam 

Sygeplejersken 

Relationelle aspekter 

Udtalelser 

Udtalelser 

Udtalelser 

Udtalelser 

Efter 

Pårørende 

Patient 

Traumeteam 

Sygeplejersken 

Dilemma mellem 
den gode vilje og de 
faktiske 
sygeplejehandlinger 

Udtalelser 

Udtalelser 

Udtalelser 

Udtalelser 

Udtalelser 
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