
Kandidatspeciale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sygeplejersken som ledvogter på stuen i intensivafdeling 

 
Om lederskab i intensivsygeplejerskers samspil med pårørende 

 
 

af 
 

Anne Sophie Ågård 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed 

Aarhus Universitet 
nr. 92/2005 



 

KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE 
 
 
 

Navn:  Anne Sophie Ågård 
Modul: Kandidat speciale 
Måned og år: August 2005 
Vejleder:  Kirsten Lomborg 
Anslag: 191.869 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sygeplejersken som ledvogter på stuen i intensivafdeling 

 
Om lederskab i intensivsygeplejerskers samspil med pårørende 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afdeling for Sygeplejevidenskab 
Institut for Folkesundhed 

Aarhus Universitet 
Høegh-Guldbergs Gade 6A 

Bygning 1633 
8000 Århus C 

Copyright © Anne Sophie Ågård og Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet  
Elektronisk udgivelse på http://www.folkesundhed.au.dk/kandidatspecialer 
ISSN 1602-1541. ISBN 978-87-92261-06-9 
 

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



 

Forord ...........................................................................................................................3 
Resumé..........................................................................................................................4 
English summary .........................................................................................................5 
 
1. Indledning.................................................................................................................6 
1.1. I intensivafdeling ....................................................................................................7 
1.2. Hvem er de pårørende?...........................................................................................9 
 
2. Litteraturen 
2.1. Pårørende i intensivafdeling .................................................................................10 
2.2. Pårørendes behov..................................................................................................11 
2.3. Roller ....................................................................................................................13 
2.4. Pårørendes rolle i intensivafdeling .......................................................................14 

Pårørendes opfattelse af egen rolle................................................................14 
Sygeplejerskers opfattelse af pårørendes rolle ..............................................14 

2.5. Sygeplejerskens rolle i forhold til pårørende........................................................16 
2.6. Sygeplejersken som ledvogter ..............................................................................16 
2.7. En afvejning af hensyn .........................................................................................17 
2.8. Sammenfatning af litteraturen ..............................................................................18 
 
3. Specialets fokus og problemeformulering ...........................................................20 
 
4. Metodeovervejelser 
4.1. Design ...................................................................................................................22 
4.2. Metodologi: Grounded theory ..............................................................................22 

Videnskabsteoretisk forankring.....................................................................24 
Grounded theory i dette speciale ...................................................................25 
Validitet .........................................................................................................25 

4.3. Metode ..................................................................................................................27 
Semistrukturerede interviews ........................................................................27 
Dataindsamling og udvælgelse......................................................................28 
Analyse og kodning.......................................................................................29 

4.4. De to intensivafdelinger........................................................................................31 
4.5. De deltagende sygeplejersker ...............................................................................32 
4.6. Etiske overvejelser................................................................................................33 
 
5. Undersøgelsens resultater 
5.1. At udvise lederskab på stuen ................................................................................34 
5.2. Konteksten ............................................................................................................35 
5.3. Regler og normer for pårørendes ophold på stuen................................................37 
 

 



 

5.4. At afklare relationer..............................................................................................38 
Forholdet mellem patient og pårørende.........................................................38 
At lære de pårørende at kende .......................................................................39 
Forskellige relationer.....................................................................................40 

5.5. At definere situationen..........................................................................................43 
Afvejning af hensyn ......................................................................................43 
Hvad kan pårørende overvære eller hjælpe til med? .....................................50 

5.6. At guide de pårørende...........................................................................................53 
”Vi har jo en kæmpemagt, egentlig” .............................................................54 
”Man går lige så stille med det” ....................................................................56 

 
6. Diskussion 
6.1. Lederskab på stuen ...............................................................................................57 

Begrebet lederskab ........................................................................................58 
Litteratur om ledelse i sygeplejen..................................................................60 
Målsættende adfærd.......................................................................................61 
Mål for sygeplejerskens samspil med pårørende...........................................62 

6.2. Forestillinger om god sygepleje............................................................................63 
At beskytte den sårbare og tage vare på den svage .......................................64 
En medmenneskelig appel .............................................................................65 

6.3. Sygeplejerskers samspil med pårørende i intensivafdeling ..................................66 
Den pårørende som deltager eller tilskuer.....................................................67 

6.4. Intensivsygeplejens kontekst ................................................................................68 
Kundskabsformer ..........................................................................................71 

6.5. Sygeplejerskernes opfattelse af egen betydning i funktionen som ledvogter.......73 
Intensivsygeplejerskers ekspertise og autoritet .............................................74 

 
7. Overvejelser omkring specialets metodologi og metode 
7.1. Validitet og grounded theory ................................................................................76 

Realisme eller relativisme?............................................................................77 
Et realistisk-konstruktivistisk perspektiv ......................................................77 

7.2. Validiteten af specialets undersøgelse ..................................................................78 
Når forskeren på forhånd kender feltet..........................................................79 
Interviews som dataindsamlingsmetode........................................................80 

 
8. Konklusion..............................................................................................................81 
9. Perspektivering ......................................................................................................86 
Litteratur ....................................................................................................................90 
Bilagsfortegnelse ........................................................................................................99 

 



 

Forord 
Det har været både spændende og lærerigt for mig at få anledning til at fordybe mig i 

et  lille hjørne af intensivsygeplejens mangfoldige verden. Selvom dette fascinerende 

sygeplejefaglige speciale har været rammen om mit arbejde som sygeplejerske gen-

nem mange år, er jeg undervejs i specialearbejdet gang på gang blevet forbløffet over 

at konstatere, hvor nuanceret sygeplejerskerne i undersøgelsen forholder sig til 

spørgsmålet om pårørendes tilstedeværelse på stuen. Det har gjort mig stolt på inten-

sivsygeplejens vegne. 

Undersøgelsen er blevet til i kraft af, at sygeplejerskernes har villet dele deres 

mange overvejelser med mig gennem interviewene. Derfor skal den første tak være 

til de fem sygeplejersker. Den næste tak skal være til afdelingssygeplejerskerne i de 

to afdelinger, der med stor velvilje hjalp med at etablere kontakten til hver enkelt sy-

geplejerske, og som arrangerede, at interviewene kunne finde sted. 

Også tak til min vejleder, adjunkt, ph.d. Kirsten Lomborg, Afdeling for Sygeple-

jevidenskab, Aarhus Universitet, for interesseret sparring og inspirerende samtaler 

undervejs i specialearbejdet. 

Og endelig tak til min tålmodige familie, der har båret over med mig gennem det 

halve år, det har taget at skrive specialet. 

 

Tak! 

 

Anne Sophie Ågård 

Århus, august 2005 

 

Kontaktadresse: anne.agard@reher-langberg.dk 

  

3 



 

Resumé 
Litteraturen peger på, at der blandt intensivsygeplejersker kan herske usikkerhed om-
kring, hvilken rolle pårørende til patienter i intensivafdeling kan eller skal have. Det kan 
have betydning for sygeplejerskers holdning til pårørendes tilstedeværelse på stuen hos 
patienten og for, hvordan sygeplejersken forvalter sin rolle som ledvogter ved adgangen 
til stuen.  

Med henblik på at belyse hvordan intensivsygeplejersker forvalter rollen som led-
vogter på stuen hos patienten, er det gennem semistrukturerede interviews med fem in-
tensivsygeplejersker undersøgt, hvilke konkrete vurderinger en lille gruppe intensivsy-
geplejersker gør sig med hensyn til, hvornår og i hvilket omgang pårørende kan være på 
stuen. Med udgangspunkt i sygeplejerskernes fortællinger er der udledt nogle generelle 
strategier, sygeplejerskerne anvender i deres samarbejde med pårørende. På baggrund af 
strategierne identificeres der i specialet nogle overordnede kriterier, som ligger bag de 
interviewede intensivsygeplejerskers vurdering af, hvornår pårørende kan overvære el-
ler deltage i dele af plejen. Grounded theory er anvendt som metodologisk ramme. 

Undersøgelsen viser, at sygeplejerskernes overvejelser omkring pårørendes tilste-
deværelse på stuen er præget af et ønske om at inddrage og afveje en lang række kom-
plekse, individuelle og situationsbestemte hensyn til både patienten, den enkelte pårø-
rende, sygeplejersken selv og eventuelt andre på stuen. Fundamentet for intensivsyge-
plejerskernes strategier i samspillet med pårørende med henblik på at kunne foretage 
denne komplekse afvejning af hensyn er, at de udviser lederskab. Lederskabet udmønter 
sig i tre forskellige strategier i samarbejdet med pårørende om deres tilstedeværelse på 
stuen, der defineres som: at afklare relationer, at definere situationen og at guide pårø-
rende.  

Afgørende kriterier for pårørendes tilstedeværelse viser sig for det første at være, at 
relationen mellem patient og pårørende skal kunne bære det, for det andet at situationen 
er passende for besøg, for det tredje at både patient og pårørende kan acceptere det, og 
endelig for det fjerde at sygeplejersken er i stand til at tage sig af de pårørende, mens de 
er på stuen. 

Gennem de tre overordnede strategier lærer sygeplejerskerne patienten og hver en-
kelt pårørende at kende som et udgangspunkt for at vurdere, om det i hver enkelt situa-
tion er passende for alle parter, at der kommer besøg på stuen. På den baggrund guider 
sygeplejerskerne de pårørende til at være på stuen eller gå udenfor i overensstemmelse 
med den individuelle vurdering, sygeplejersken foretager i hver enkelt situation. 

Med afsæt i teori om ledelse og i sygeplejefaglig litteratur diskuteres udvalgte 
aspekter af sygeplejerskernes lederskab på stuen. I forlængelse heraf peger der på be-
tydningen af, at intensivsygeplejersker vedkender og påtager sig lederskabet med hen-
blik på at kunne realisere relevante faglige mål og visioner til både patientens, de pårø-
rendes og sygeplejerskens eget bedste. 
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English summary 
THE NURSE’S ROLE AS GATEKEEPER IN THE CRITICAL CARE UNIT 

-   Leadership in critical care nurses’ interactions with the patient’s relatives 
 

Nursing literature suggests uncertainty among critical care nurses as to the role that 
the relatives may or should have in the critical care unit. This uncertainty can influ-
ence nurses’ attitude towards relatives’ bedside presence as well as the nurses’ way 
of managing their role as a bedside gatekeeper. 

Through five semi structured interviews this study sheds light on how critical 
care nurses manage their role as bedside “gatekeepers” and on the considerations 
they make regarding when and to what extent the patient’s relatives may stay at the 
bedside. The study points to some general strategies nurses use interacting with rela-
tives. On the basis of these strategies some overall criteria are identified behind the 
nurses’ assessment of the appropriateness of relatives’ bedside presence. Grounded 
theory is the methodological frame of the study. 

The study shows that the critical care nurses weigh a number of complex, indi-
vidual and situational considerations to the patient as well as the individual relative, 
the nurses themselves and others in the ward. The basis of the nurses’ strategies in 
their interaction with relatives to meet the various needs and considerations is their 
commitment to practice clinical leadership. The clinical leadership shows through 
three different strategies in the nurses’ interaction with relatives regarding their bed-
side presence. The three strategies are defined as: clarifying relations, defining each 
situation and guiding the relatives. 

Crucial overall criteria for permitting the presence of relatives seem to be firstly 
a sufficient degree of intimacy between the patient and relative, secondly a situation 
appropriate for visit and thirdly acceptance from both patient and relative (the nurse 
often representing the patient). A fourth criteria is that the nurses are able to take 
care of the relatives while they are present at the bedside.  

By using the three overall strategies the nurse is able to get to know the patient 
as well as the individual relative. On this basis the nurse is able to assess whether the 
particular situation is appropriate for relatives visiting at the bedside or not. The 
nurse’s assessment directs the way in which she guides the relatives to stay or to 
leave the room according to her assessment. 

Inspired by theory of leadership as well as nursing literature the study discusses  
selected issues regarding the critical care nurse’s clinical leadership. The study 
points to the importance that critical care nurses acknowledge and take on their clini-
cal leadership at the bedside in order to be able to realize relevant goals and visions 
in the interest of both the patient, the relatives and the nurses themselves. 
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1. Indledning 
Dette speciale tager udgangspunkt i den helt specielle verden, der findes inden for 

murene i  en moderne dansk intensivafdeling for voksne patienter. Her indlægges 

mennesker på grund af svær sygdom, og patienten er det centrale midtpunkt for pleje 

og behandling. Men gennem de seneste 10-15  år er også patientens pårørende i sti-

gende grad blevet genstand for personalets opmærksomhed. Fleksible besøgsregler 

giver i dag pårørende mulighed for at opholde sig meget i intensivafdeling på alle ti-

der af døgnet. Pårørende har derfor også mere kontakt med personalet end tidligere, 

hvor restriktive besøgsregler udelukkede pårørende fra at besøge patienten uden for 

nogle få, fastlagte tidspunkter. I forlængelse af de fleksible besøgsregler har jeg gen-

nem mit arbejde som intensivsygeplejerske kunnet spore en tendens til, at pårørende i 

højere grad end tidligere søger at få information om og at blive delagtiggjort i nogle 

af de beslutninger der træffes omkring den svært syge patient, som helt eller delvist 

er ude af stand til selv at tale sin sag. De pårørende er således i 2005 blevet en inte-

greret del af intensivsygeplejens genstandsområde.  

På den baggrund skal fokus i dette speciale ikke være på patienten, men på de 

pårørende og det samarbejde, der i dagligdagen finder sted mellem intensivsygeple-

jersker og pårørende omkring de pårørendes tilstedeværelse på stuen. Når vægten her 

lægges på sygeplejerskers samarbejde med pårørende frem for sygeplejen til patien-

ten, skal det ikke tages som udtryk for, at patienten nu pludselig kommer i anden 

række. Patienten er og skal fortsat være midtpunktet for sygeplejen. Det er i stedet 

udtryk for en opfattelse af, at den sygepleje til pårørende, som allerede foregår i in-

tensivafdeling, fortsat ikke er tilstrækkeligt belyst  -  hverken hvad angår rationalet 

bag, målet med eller resultaterne af denne væsentlige del af intensivsygeplejen. Det 

er derfor mit håb, at dette speciale kan være et bidrag til at videreudvikle denne væ-

sentlige del af intensivsygeplejen til gavn for både patienten, de pårørende og perso-

nalet. 
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1.1. I intensivafdeling 

Hvert år indlægges der cirka 40.000 patienter i Danmarks knap 60 intensivafdelin-

ger1. Patienter indlægges på grund af ”potentielt reversibelt svigt af et eller flere or-

gansystemer, som er af en sådan sværhedsgrad, at behandlingen ikke kan gennemfø-

res på en almindelig sengeafdeling” (Dansk Selskab for Intensiv Terapi og Dansk 

Anæstesiologisk Selskab 1998). Patienten kan have problemer med vejrtrækning el-

ler kredsløb på baggrund af medicinske eller kirurgiske lidelser, fx trafikulykker, 

faldulykker, forgiftninger, store operative indgreb eller forværring af kroniske lunge-

lidelser. Patienten indlægges typisk gennem skadestuen eller overflyttes fra andre af-

delinger til intensivafdeling, og indlæggelsen foregår oftest akut. 

I intensivafdeling tilbydes intensivterapi, der er beskrevet som ”kontinuerlig og 

sufficient observation, diagnostik, behandling og pleje af patienter med potentielt re-

versible svigt af et eller flere organsystemer med henblik på hurtigt og effektivt at 

opretholde, stabilisere og reetablere normal organfunktion”  (ibid.). Afdelingen råder 

over særligt overvågnings- og behandlingsapparatur, og sygeplejersker og læger er 

specialuddannet2 til at varetage den specialiserede pleje og behandling af intensivpa-

tienten. En høj personalenormering, hvor der i mange tilfælde er én sygeplejerske til-

knyttet hver patient, gør det muligt at overvåge, pleje og behandle patienten intensivt 

døgnet rundt.  

Sygeplejen i intensivafdeling er præget af både grundlæggende sygepleje og høj-

teknologisk intensivterapi til den svært syge patient. Det er beskrevet hvordan ”syge-

plejersken skal kunne anvende såvel den for den kritisk syge patient relevante syge-

plejefaglige teori og metode, som omfattende viden om sygdomslære og færdigheder 

fra det medicinsk faglige område.” (Dansk Sygeplejeråd 2003, §6). Ligeledes skal 

sygeplejen ”integreres og koordineres med viden og færdigheder fra det intensive te-

rapiområde” (Sundhedsstyrelsen 1997 §2). Der ses således betydelige overlapninger 
                                                      
1 Tallene stammer fra Dansk  Selskab for Intensiv Terapi, hvor det nævnes i en beskrivelse af fagom-

rådet fra 2004 (se litteraturlisten). Det har ikke været muligt at finde frem til et mere eksakt tal for ind-

læggelser gennem Sundhedsstyrelsen eller Danmarks Statistik.  
2 Sygeplejerskerne uddannes gennem den to-årige Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sy-

gepleje. Lægerne enten har eller er ved at erhverve en speciallægeuddannelse i anæstesiologi, eventu-

elt suppleret med en specialisering inden for intensivterapi, den såkaldte SSAI-intensivist uddannelse  

(SSAI =  Scandinavian Society of Anestesiology and Intensive Medicine). 
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mellem intensivsygepleje og intensivterapi, og det kan med udgangspunkt i cirkulæ-

rets formulering være vanskeligt at skelne intensivsygepleje fra intensivterapi (Ågård 

2004). 

Sygeplejersken skal kunne udføre sygepleje til kritisk syge patienter i alle al-

dersgrupper med vekslende og ofte uforudsigelige plejebehov, og sygeplejersken va-

retager den totale sygepleje til kritisk syge patienter (Dansk Sygeplejeråd 2003). Li-

geledes er det beskrevet, at intensivsygeplejersken skal ”støtte og yde omsorg til på-

rørende til kritisk syge patienter” (Sundhedsstyrelsen 1997, §2). Det er således for-

melt slået fast, at også de pårørende skal inddrages i intensivsygeplejens genstands-

område. Hvis der som nævnt årligt indlægges cirka 40.000 patienter i intensivafde-

ling i Danmark, så må man tilsvarende formode, at der årligt er mindst 40.000 andre 

mennesker, der pludselig befinder sig i rollen som pårørende. Det er således en gan-

ske stor gruppe af pårørende, intensivsygeplejersker her kommer i berøring med. 

 

En stor del af patienterne har problemer med vejrtrækningen. I behandlingen af svæ-

re vejrtræknings- eller kredsløbsproblemer kan det ofte være nødvendigt i perioder at 

sedere og intubere patienten og tilkoble en respirator3. Patienten har typisk også til-

koblet forskelligt andet apparatur til overvågning og behandling, og drop, dræn, son-

der og slanger kan yderligere bidrage til at understrege det teknologiske miljø. Ofte 

er patienten ude af stand til at opfatte hvad der sker omkring ham. Til gengæld gør 

apparaturet og synet af patienten, der ofte ligger passivt og sovende og måske delvist 

afklædt i sengen, forståeligt nok ofte et stort indtryk på de pårørende (Ågård 2001; 

Moesmand & Kjøllesdal 1998).  

Når patienten intuberes bliver han/hun ude af stand til at tale, og sederingen eller 

den almene svækkelse kan medføre, at patientens kropssprog og gestus virker rodede 

og utydelige. Det medfører, at den intuberede og sederede patient helt eller delvis er 

ude af stand til at kommunikere tydeligt med sine omgivelser. I disse situationer for-

stærkes kontakten mellem personalet og de pårørende, idet de pårørende vender sig 

mod personalet for at få information om patientens tilstand, fremskridt eller tilbage-

                                                      
3 Ved intubering (af latin, intubatio: in ind i + tuba rør) (Holm-Nielsen & (red.) 1999) føres et rør (tu-

be) ned i patientens luftrør. Ved efterfølgende at tilkoble en respirator til dette rør, kan man hjælpe pa-

tienten med at trække vejret. Mens patienten er intuberet, holdes han / hun let bedøvet (sederet) ved 

hjælp af smertestillende medicin og sovemedicin, således at han/hun kan holde ud at være intuberet. 
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skridt, prognose o.s.v. i højere grad, end hvis patienten selv kunne fortælle, hvordan 

det går og hvad der sker. Relationerne mellem personalet og de pårørende kan derfor 

i perioder optage en ikke ubetydelig del af intensivsygeplejerskens tid og opmærk-

somhed parallelt med plejen og behandlingen af patienten. Kommunikationen og re-

lationen mellem personale og pårørende er på den baggrund af stor betydning i inten-

sivafdeling, hvilket er beskrevet både i Danmark og internationalt (Ågård 2001; 

Chesla & Stannard 1997; Holden, Harrison, & Johnson 2002; Hupcey 1998; Morten-

sen 2002). 

 

1.2. Hvem er de pårørende? 

I en dansk intensivafdeling er patientens pårørende oftest patientens ægtefælle, for-

ældre, søskende eller kæreste. Men det ses også, at fx en ven kan være patientens 

nærmeste pårørende. I dette speciale anvendes ordet pårørende derfor ikke snævert i 

betydningen slægtning. Pårørende opfattes her som et menneskes nærmeste netværk, 

der ud over familie også kunne være en ven, nabo eller kollega. Sundhedsstyrelsen 

gør brug af en tilsvarende definition i en vejledning om sundhedspersoners samar-

bejde med pårørende (Sundhedsstyrelsen 2002), ligesom også amterne bruger denne 

definition (Amtsrådsforeningen m.fl 2003). Denne anvendelse af ordet er i overens-

stemmelse med ordets etymologi, hvor det at pårøre tillægges en dobbeltbetydning: 

at stå nær eller være i familie med (Becker-Christensen 2001). Det betyder blandt 

andet, at der i dette speciale heller ikke skelnes mellem ægtefæller eller ugifte partne-

re.  

 

 

2. Litteraturen 
Med henblik på at undersøge, hvad der er skrevet om pårørende i intensivafdeling, 

har jeg foretaget en systematisk litteratursøgning i databaserne PubMed og CINAHL. 

Der er anvendt følgende søgeord: pårørende / intensivafdeling / familie / family / in-

tensive care / critical care / professional-family-relations / visitors-to-patients / inter-

actions / participation / nurses’ experience / family-attitudes / nurse-attitudes / family 

nursing / family-nurse interaction. Ligeledes har jeg foretaget kædesøgning med ud-

gangspunkt i enkeltartikler. Søgningen viser, at der internationalt er publiceret et sti-
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gende antal artikler om pårørende i intensivafdeling især siden 1990. Hovedparten af 

litteraturen stammer fra USA, men der findes også en del artikler fra England og Ca-

nada og spredte artikler fra andre europæiske lande. Fra Skandinavien findes der to 

kandidatafhandlinger (Moesmand 1992; Myllymäki 1995) og enkelte andre publika-

tioner. Fra Danmark har det været muligt at finde tre artikler (Junker 1978; Morten-

sen 2005a; Mortensen 2005b), to kandidatspecialer (Ellekrog 2005; Mortensen 

2002), en ph.d-afhandling (Hall 1999) og en endnu ikke publiceret undersøgelse 

(Ågård 2001) om pårørende i intensivafdeling. Af søgningen fremgår det, at litteratu-

ren stort set har været tavs på området i Danmark indtil 1999, hvor den første under-

søgelse dukker op. I modsætning hertil er der gennem de seneste 15 år publiceret 

ganske meget i Danmark om fx pårørende til kræftpatienter (Glasdam 1997). Det kan 

være et udtryk for, at der ikke hidtil har været tradition i Danmark for at forholde sig 

eksplicit til pårørende i intensivafdeling.  

 

Den overvejende del af litteraturen fokuserer på at klarlægge pårørendes behov i in-

tensivafdeling, og de undersøgelser, der ligger til grund for publikationerne, er i vid 

udstrækning gennemført som spørgeskemaundersøgelser. En lille del af den tilgæn-

gelige litteratur er af mere eksplorerende tilsnit og tager afsæt i fx fænomenologisk 

eller hermeneutisk metode eller i grounded theory. 

 

2.1. Pårørende i intensivafdeling 

Når et menneske indlægges i intensivafdeling, er den første tid ofte præget af uvis-

hed, usikkerhed, stress og en følelse af kaos  -  ikke kun for patienten, men i høj grad 

også for de pårørende (Hughes, Bryan, & Robbins 2005; Kirchhoff, Song, & Kehl 

2004). Patienter giver udtryk for, at de pårørende under indlæggelsen kan være en 

stor støtte og hjælp (Bergbom & Askwall 2000; Hupcey 1999). Undersøgelser viser 

for eksempel, at patienter, der har pårørende meget hos sig, lider mindre af angst og 

hallucinationer end patienter, der ikke har pårørende så meget hos sig (Granberg, 

Bergbom Engberg, & Lundberg 1999). Pårørendes kendte ansigter og stemmer er et 

fortroligt indslag i intensivafdelings fremmede miljø, og de pårørende kan derfor 

støtte patienten på måder, som personalet ikke formår (Burr 1998). Patientens nær-

meste synes således at være i en ideel position til at støtte og hjælpe patienten gen-

nem opholdet i intensivafdeling. 
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 I intensivafdelings teknologiske miljø udfordres helhedssynet på patienten kon-

stant, og betydningen af at fastholde en opfattelse af, at patienten ikke blot er ”en 

samling organer med forskellige grader af dysfunktion” (Adam & Osborne 2000, 

s.23) diskuteres løbende inden for intensivsygeplejen, ligesom det også fremhæves i 

lærebøger på området (Bonde et al. 2002; Moesmand & Kjøllesdal 1998). På dette 

område kan de pårørende være en vigtig samarbejdspartner ved at hjælpe personalet 

med at fastholde nogle værdifulde indtryk af patienten som menneske og ægtefælle, 

bedstefar, barnebarn eller ven. 

De pårørende kan også være en hjælp for personalet til at ”skræddersy” plejen til 

den enkelte patient (Burr 1997; Tanner et al. 1993). De kender ofte indgående pati-

entens vaner og ønsker, og patientens præferencer kan derfor inddrages i plejen i det 

omfang, det er muligt. I Danmark fremhæver Sundhedsstyrelsen ligefrem dette for-

hold og anbefaler, at de pårørende inddrages med henblik på netop at kunne fremme 

den individuelle pleje og behandling af patienten (Sundhedsstyrelsen 2002). 

Det fremgår således, at de pårørende har stor betydning for patienten i intensiv-

afdeling. Gennem de senere år er der i den forbindelse i litteraturen argumenteret for, 

at man i intensivafdeling ikke blot fokuserer på patienten, men at man, i erkendelse 

af de pårørendes betydning for patienten, ligeledes inddrager de pårørende som en 

naturlig del af intensivsygeplejens genstandsområde (Latour 2005; Redley, Bean-

land, & Botti 2003; Robb 1998; Slota et al. 2003; Wilkinson 1995). 

 

2.2. Pårørendes behov 

I takt med at intensivsygeplejersker i højere grad end tidligere beskæftiger sig med 

de pårørendes betydning inden for sygeplejen, er der gennem de seneste 15-25 år og-

så blevet sat fokus på de pårørende inden for sygeplejeforskningen. Der er således 

for eksempel lavet en lang række undersøgelser med henblik på at klarlægge de pårø-

rendes behov i forbindelse med patientens indlæggelse. Der er endnu kun publiceret 

ganske lidt på området fra Danmark. Men flere af de udenlandske undersøgelser er 

gennemført under forhold, der på visse områder skønnes at være sammenlignelige 

med danske forhold, herunder fx besøgsregler, personalenormering, patientkategorier 

og om det drejer sig om børne- eller voksenafdelinger. Ydermere har det været mu-

ligt at genfinde centrale og gennemgående fund fra den internationale forskning på 

området i to danske undersøgelser (Ågård 2001; Ellekrog 2005), hvilket bidrager til 
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at sandsynliggøre, at den internationale forsknings resultater også er relevante under 

danske forhold.  

 

Forskningen på området fremhæver gennemgående en række overordnede temaer i 

de pårørendes behov i intensivafdeling, herunder særligt et behov for information, 

behov for støtte fra hospitalspersonalet og behov for håb (Holden, Harrison, & John-

son 2002). Også de to beslægtede behovstemaer: behov for beroligelse (reassurance) 

og behov for nærhed4 (proximity) kan genfindes i adskillige undersøgelser (Jamerson 

et al. 1996). Opfyldelse af de nævnte behovstemaer synes alle i et vist omfang at ha-

ve som forudsætning, at de pårørende kan være i afdelingen og gerne på stuen ved 

patientens side i det omfang, de har lyst. Betydningen af at kunne være ved patien-

tens side støttes ligeledes fra flere andre sider (Burr 1998; Lam & Beaulieu 2004). 

 Grundlæggende kan de pårørende ved at opholde sig på stuen ved selvsyn se, 

hvordan det går med patienten, ligesom de har mulighed for at drøfte eventuel tvivl 

eller spørgsmål med det personalet, der er på stuen. Ved at være til stede og opleve, 

hvad der foregår på stuen, kan de pårørende få indtryk af, om patienten får den bedst 

mulige pleje og behandling  -  et behov der har vist sig at være vigtigt for pårørende 

(Hupcey 1999; Jamerson, Scheibmeir, Bott, Crighton, Hinton, & Cobb 1996; Ver-

haeghe et al. 2005). På denne måde er det muligt at tilgodese nogle centrale aspekter 

af de pårørendes behov for både information, beroligelse og for at opleve at der er 

håb. 

Behovet for at opleve nærhed med patienten, fysisk eller mentalt, synes ligeledes 

i et vist omfang at kunne opfyldes ved at være ved patientens side, også selvom pati-

enten ikke er i stand til at kommunikere verbalt (Lam & Beaulieu 2004; Verhaeghe 

et al.  2005; Wilkinson 1995). Pårørende giver udtryk for, at de kan have svært ved at 

være andre steder end på hospitalet af frygt for ikke at være der, hvis der skulle ske 

noget uventet med patienten. Ved at være til stede kan de sikre sig mod den dårlige 

samvittighed, de ville føle, hvis ikke de er der, hvis der sker noget uventet (Ågård 

2001; Burr 1998; Mortensen 2002).  

                                                      
4 Det engelske ord proximity kan oversættes i en dobbelt betydning og kan i læsningen af forsknings-

resultaterne ligeledes tolkes i begge betydninger: både som det, at være fysisk nær patienten, og som 

det, at opleve nærhed med nogen, fx patienten, familie, venner eller personale. 
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Pårørende giver også udtryk for, at de gerne vil kunne gøre noget for patienten 

ved at hjælpe til med praktiske ting (Ågård 2001; Hammond 1995; Liddle 1988). Det 

har de principielt mulighed for, når de er på stuen og kan følge med i, hvad der fore-

går.  

Sammenfattende peger litteraturen således på, at det af flere grunde kan have stor 

betydning for de pårørende at blive inddraget og at have mulighed for at være hos pa-

tienten i det omfang, de ønsker det. 

 

2.3. Roller 

Når der i det følgende tales om begrebet rolle, er det i betydningen forventninger til 

og normer for social adfærd. Denne forståelse af roller er inspireret af den amerikan-

ske sociolog Erving Goffman, der har beskrevet roller som en slags dramaturgisk 

iscenesættelse af interaktioner med henholdsvis optrædende og publikum (Goffman 

1992). Goffman definerer en social rolle som ”utøvelsen av de rettigheter og plikter 

som er knyttet til en bestemt status” (ibid., s.23).  Med forventninger til rettigheder 

og pligter følger en mulighed for eventuelle sanktioner, der i Goffmans beskrivelse 

kan antage utallige former, herunder for eksempel indlemmelse i eller udelukkelse 

fra et fællesskab.  

Som noget meget væsentligt beskriver Goffman, hvordan udførelsen af en rolle 

og interaktionen mellem aktører er med til at definere den situation, rollen udspilles i. 

Definitionen af en given situation har således blandt andet betydning for, hvilken rol-

le vi påtager os, og for, hvilken adfærd vi i netop denne situation anser for at være 

passende (Goffman 1992).  

Rollernes udførelse er baseret på aktørernes gensidige forventninger til rollen og 

på deres tolkning og accept af den. Roller er således ikke nødvendigvis fuldt ud defi-

neret på forhånd, men kan for en dels vedkommende defineres og udvikles undervejs 

i interaktionen, for eksempel på baggrund af hvordan aktørerne opfylder forventnin-

gerne til rollen (ibid.). Selv om Goffman drager paralleller til teaterverdenen, er soci-

ale roller i hans beskrivelse ikke nødvendigvis fastlagt på forhånd på samme måde, 

som de er i et teaterstykke. 

Goffman går så vidt som til at mene, at hele samfundet sociologisk set er bygget 

op omkring det princip, at en person med visse sociale kendetegn har en moralsk ret 

til at forvente, at andre skal værdsætte og behandle ham svarende til de sociale ken-
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detegn (ibid., s.20). Her anvendes Goffmans beskrivelse af roller dog først og frem-

mest til at belyse interaktionen mellem intensivsygeplejersken og de pårørende og 

ikke i en bredere samfundsmæssig betydning.  

 

2.4. Pårørendes rolle i intensivafdeling 

Fra praksis og gennem litteraturen får man indtryk af, at der ikke er fuld overens-

stemmelse mellem de pårørendes og sygeplejerskers opfattelse af, hvilken rolle pårø-

rende skal have i intensivafdeling. Det tyder på, at der her hersker forskellige og til 

tider modstridende opfattelser blandt sygeplejersker. I de følgende afsnit beskrives 

først pårørendes opfattelse af egen rolle efterfulgt af sygeplejerskers opfattelse af på-

rørendes rolle, sådan som den beskrives i litteraturen. 

 

Pårørendes opfattelse af egen rolle 

To af de roller, der i litteraturen beskrives som vigtige for pårørende, er at våge over pa-

tienten (Hupcey 1999) og at være patientens advokat (Burr 1998; Hupcey 1999). De på-

rørende er bevidst om, at patienten kommer i første række, og at de selv derfor kommer i 

anden række (Ågård 2001; Verhaeghe et al. 2005). Det medfører blandt andet, at de for-

søger at undgå at tage tid fra plejen af patienten eller at være i vejen for personalet.  

Samtidig udtrykker pårørende, at det er vanskeligt at finde ensartede eller genkende-

lige regler blandt sygeplejersker for, hvornår pårørende kan være på stuen (Ågård 2001; 

Chesla & Stannard 1997; Plowright 1998). Ved i vid udstrækning at tilpasse sig og ind-

rette sig efter afdelingens forhold forsøger pårørende at få mulighed for at være i afde-

lingen og våge over patienten og at udfylde deres rolle som patientens advokat (Ågård 

2001; Hupcey 1999). Det kan opfattes sådan, at pårørende ikke er passive tilskuere til 

det, der foregår, men handler aktivt og fokuseret i et forsøg på at opfylde deres behov og 

udfylde de roller, de har i forhold til patienten  (Mortensen 2002). 

 

Sygeplejerskers opfattelse af pårørendes rolle 

Helt overordnet giver intensivsygeplejersker i flere undersøgelser udtryk for aner-

kendelse af de pårørendes betydning for patienten, ligesom de udtrykker forståelse 

for de pårørendes vanskelige situation (Hupcey 1999; Söderström, Benzein, & Sa-

  

14 



 

veman 2003). Men der ser ud til at kunne være stor forskel på, hvordan denne over-

ordnede holdning udmønter sig i praksis. 

I en nyere interviewundersøgelse fra Sverige blandt ti sygeplejersker fra to f

skellige intensivafdelinger er der beskrevet to fundamentalt forskellige opfattelser af, 

hvilken rolle pårørende bør have i intensivafdeling. En del af de svenske syge

sker mente, at de pårørendes har en vigtig funktion i forhold til patienten, og at de 

derfor skal have en aktiv rolle, hvor de blandt andet informeres og medinddr

Andre mente ligeledes, at de pårørende er vigtige for patienten, men at samarbejdet 

med de pårørende er belastende, hvorfor de skal tildeles en mere passiv rolle, hvo

først og fremmest skal afvente personalets initiativ og instrukser (Söderström, Ben-

zein, & Saveman 2003). Mine egne erfaringer som intensivsygeplejer

samme retning, ligesom også andre internationale kilder understøtter fundene fra

svenske undersøgelse (Hupcey 1999; Plowright 1998).  

 

or-

plejer-

ages. 

r de 

ske peger i 

 den 

elv om den svenske undersøgelse er gennemført med deltagelse af blot ti intensiv-

rendes 

 un-

-

t-

enske undersøgelse kan man have en formodning om, 

at d

for 

S

sygeplejersker, er de beskrevne forskelle i sygeplejerskers holdning til pårø

rolle tankevækkende, særligt fordi resultaterne som nævnt understøttes af andre

dersøgelser. På den ene side ses det, at pårørende har stor betydning for patienten, og 

at de kan støtte patienten på måder, som personalet ikke har mulighed for  -  et for

hold som intensivsygeplejersker tilsyneladende anerkender. Ligeledes har de pårø-

rende behov for at vide, hvad der foregår, og for aktivt at kunne støtte og hjælpe pa-

tienten gennem rollen som patientens advokat, blandt andet ved at være på stuen 

sammen med patienten. På den anden side peger blandt andet den svenske undersø-

gelse altså på, at der blandt nogle intensivsygeplejersker hersker en restriktiv opfa

telse af, hvilken rolle de pårørende skal have i intensivafdeling, og i hvilket omfang 

de bør medinddrages.  

Med udgangspunkt i den sv

er heller ikke i en dansk intensivafdeling vil være en entydig holdning til de pårø-

rendes rolle. Sådanne forskelle i intensivsygeplejerskers holdning kan derfor for-

mentlig også i en dansk kontekst have stor indflydelse på de pårørendes mulighed 

at støtte og hjælpe patienten og for deres mulighed for at tilgodese deres egne øvrige 

behov. 
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2.5. Sygeplejerskens rolle i forhold til pårørende 

De forskellige holdninger i den omtalte svenske undersøgelse så ud til at udmønte sig 

i store forskelle på, hvordan intensivsygeplejerskerne forholder sig til pårørendes t

stedeværelse på stuen og for deres samarbejde generelt med de pårørende. Un

gelsen er ganske vist baseret på interviews og ikke på observation, hvorfor resulta-

terne ikke kan udsige noget om, hvordan sygeplejerskerne handler i praksis. Men un

dersøgelsen giver måske alligevel et fingerpeg om, hvordan sygeplejerskerne forhol-

der sig i praksis.  

il-

dersø-

-

ksem-

priori-

e-

n-

revet 

 i inten-

jdet 

999; 

årø-

kvenser, 

 være 

Forskellene i de interviewede svenske sygeplejerskers holdning kunne e

pelvis ses ved, om intensivsygeplejersken aktivt søgte at etablere kontakt med de på-

rørende eller ej, eller om hun tog initiativ til at informere og medinddrage de pårø-

rende eller ej. Det kunne også ses på, om sygeplejersken primært fokuserede på de 

medicinske og teknologiske aspekter af sygeplejen og i forlængelse heraf ned

terede kontakten med pårørende eller på, om sygeplejersken enten tilstræbte eller 

forsøgte at modvirke, at de pårørende kunne opholde sig på stuen.  

Disse to forskellige typer af strategier overfor pårørende blev i undersøgelsen b

tegnet som henholdsvis ”inviting” og ”noninviting interactions” (Söderström, Be

zein, & Saveman 2003). Tilsvarende handlemønstre hos sygeplejersken er besk

i andre undersøgelser (Hupcey 1998; Hupcey 1999). Måske kan anciennitet

sivafdeling også have betydning for, hvordan sygeplejersken prioriterer samarbe

med pårørende, men litteraturen giver ikke noget sikkert indtryk af dette (Little 1

Plowright 1998; Takman & Severinsson 2004).  

Der er således noget der tyder på, at intensivsygeplejerskers holdning til p

rendes rolle på grundlæggende punkter kan have betydning for, hvilken rolle de selv 

påtager sig i samarbejdet med denne gruppe mennesker. Og det har konse

eksempelvis med hensyn til, i hvilket omfang de pårørende får mulighed for at

hos patienten, få information og blive medinddraget.  

 

2.6. Sygeplejersken som ledvogter 

Når der her fokuseres på intensivsygeplejerskens holdning til pårørendes rolle, er det 

fordi disse forhold som nævnt kan have direkte indflydelse på, hvordan intensivsy-

geplejersken forholder sig til pårørende. Men der føjer sig yderligere et interessant 
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aspekt til denne problemstilling, fordi intensivsygeplejersken i dagligdagen i en afde-

ling med fri besøgstid har en vigtig opgave i at regulere besøg hos den svært syge pa-

tient. Hun skal fra situation til situation, eventuelt i samråd med patienten, for ek-

sempel tage stilling til, om det er et passende tidspunkt for at modtage besøg, hvem 

der kan komme på besøg hos patienten, hvor mange ad gangen o.s.v.. Hun skal ofte 

også afgøre, hvornår det er passende at bede de besøgende om at forlade stuen igen. 

Sygeplejersken har derfor en central rolle som en slags ledvogter ved adgangen til 

stuen og derigennem stor indflydelse på pårørendes mulighed for at være ved patien-

tens side.  

I litteraturen fremhæves det, at denne funktionen som ledvogter kræver d

kraft (Benner, Hooper-Kyriakidis, & Stannard 1999). Funktionen er beskrevet som 

en både ansvarsfuld og magtfuld funktion (Plowright 1998; Williams 2005), hvor 

blandt andet sygeplejerskens skøn, hendes humør og personlige overskud i det hele 

taget indgår i vurderingen af, hvornår og hvordan pårørende kan have adgang til stu-

en (Hupcey 1999).  

ømme-

ntensivsyge-

 

nder-

Det forekommer umiddelbart at være et noget subjektivt og ikke-professionelt 

grundlag at vurdere på. Ved nærmere undersøgelse tyder det dog på, at i

plejersken reelt søger at varetage både patientens, de pårørendes og egne interesser 

og at afveje forskellige hensyn i forhold til hinanden fra situation til situation 

(Hupcey 1999). Når sygeplejersker således giver udtryk for, at fx deres humør har

betydning for pårørendes adgang til stuen, kunne det principielt dække over en mere 

nuanceret, ikke-sprogliggjort afvejning af forskellige hensyn til både patienten, de 

pårørende og hende selv 

 

2.7. En afvejning af hensyn 

Der foreligger ikke undersøgelser fra Danmark, men den før omtalte svenske u

søgelse giver sammen med en amerikansk interviewundersøgelse nogle bud på, hvil-

ke hensyn der indgår i intensivsygeplejerskers overvejelser. 

For det første er det beskrevet, hvordan sygeplejersker fx prøver at beskytte pati-

enten mod at blive udtrættet på grund af besøg og at værne om patientens integritet, 

samtidig med at patienten gives mulighed for at få de pårørendes støtte og omsorg. 

Sygeplejerskens vurdering af, i hvilket omfang pårørende kan være til stede og even-
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tuelt hjælpe til, ser ud til at være præget af, i hvilket omfang hun mener patienten har 

udbytte af eller belastes af det (Hupcey 1999).  

For det andet er det beskrevet, hvordan sygeplejersken forsøger at tage hensyn til 

sig selv og afdelingens rutiner. Det gør hun ved fx at bede pårørende forlade stuen, 

når hun finder det belastende i forhold til sine øvrige arbejdsopgaver, eller hvis hun 

eksempelvis ikke har overskud til at forholde sig til pårørendes tilstedeværelse og 

eventuelle spørgsmål. Sygeplejerskerne i undersøgelsen slår fast, at patienten altid 

må komme i første række (ibid.).  

 For det tredje viser den amerikanske undersøgelse, at sygeplejersker ønsker at 

tage hensyn til de pårørende ved at inddrage og støtte dem, idet de anerkender p

rendes betydning for patienten og deres behov for at være nær patienten. Men patie

ten kommer som nævnt i første række, og sygeplejersken kan opleve at have for lidt

tid eller at være for dårligt rustet til at tage sig af de pårørende. Undersø

på, at sygeplejersker også kan have brug for at hævde deres autoritet, hvis de føler

de pårørende betvivler deres kompetence, eksempelvis ved at spørge ”for meget” til 

patientens pleje og behandling. Det er beskrevet som et forsøg fra sygeplejersken

side på at fastholde kontrol (Söderström, Benzein, & Saveman 2003; Hupcey 199

I den forbindelse beretter nogle pårørende, at de er blevet irettesat eller ligefrem 

skældt ud, selv om de på deres side synes, de har bestræbt sig på at være ”gode”

rørende (ibid.). Måske indgår der på disse tre områder en situationsafhængig og

jektiv vurdering fra intensivsygeplejerskens side i afvejningen af hensyn til hen-

holdsvis patienten, de pårørende og sygeplejersken selv. 

Selvom både den 

årø-

n-

 

gelsen peger 

, at 

s 

9). 

 på-

 sub-

amerikanske og den svenske undersøgelse, der refereres til her, 

er i

atien-

2.8. Sammenfatning af litteraturen  

tur om pårørende i intensivafdeling 

nemgangen (for referencer: se de foregående afsnit). 

nterviewundersøgelser, der ikke kan beskrive, hvordan sygeplejersker agerer i 

praksis, kan man formode, at man også i en dansk kontekst vil kunne opleve inten-

sivsygeplejersker foretage en afvejning af tilsvarende hensyn til henholdsvis p

ten, de pårørende og sygeplejersken selv. 

 

Den overvejende del af den gennemgåede littera

er fra USA, England, Canada og Sverige, og der foreligger kun nogle få publikatio-

ner fra Danmark. I det følgende opsummeres kort nogle hovedtræk fra litteraturgen-
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For det første giver patienter i intensivafdeling udtryk for, at de pårørendes til-

stedeværelse har stor betydning for dem under indlæggelsen. I den forbindelse ser det 

for har 

re på stuen 

å tilgodeset en række vigtige behov, herunder at få information om 

pati op-

 

, de opfatter som centrale i forhold til patienten. De væsentlig-

ste  e 

tens side i 

 have 

e 

for aktivt at udfylde vigti-

ge r

l 

-

-

eksempel ud til, at patienter lider mindre af angst og hallucinationer, hvis de 

pårørende meget hos sig. Fra patientens synsvinkel ser det på den baggrund ud til at 

være af stor betydning, at de pårørende kan være hos patienten under indlæggelsen.  

For det andet ses det, at pårørende har behov for at kunne være på stuen og even-

tuelt hjælpe til med praktiske ting i det omfang, de ønsker det. Ved at væ

kan pårørende f

entens tilstand og at opleve nærhed med patienten. Ligeledes kan pårørende 

leve det som beroligende ved selvsyn at kunne se, at patienten ser ud til at have det 

så godt som muligt, situationen taget i betragtning, og at patienten får omhyggelig 

pleje og behandling.  

Opfyldelse af de pårørendes behov ser ud til at tjene to hovedformål. Dels kan 

det opfylde deres personlige behov, og dels kan det give de pårørende mulighed for

at udfylde nogle roller

roller, der fremhæves i litteraturen, er dels at våge over patienten og dels at vær

patientens advokat. Fra de pårørendes perspektiv er det således i litteraturen beskre-

vet som meget væsentligt at have mulighed for at være på stuen ved patien

det omfang, de pårørende ønsker det. 

For det tredje viser litteraturen, at intensivsygeplejersker og pårørende kan

forskellige opfattelser af, hvad de pårørendes rolle skal være i afdelingen. Pårørend

ønsker fra deres udgangspunkt blandt andet at få mulighed 

oller i forhold til patienten og at blive delagtiggjort. Samtidig er det i en svensk 

undersøgelse vist, at der blandt intensivsygeplejersker kan være forskellige og lige-

frem modstridende opfattelser af, hvad pårørendes rolle skal være. Nogle sygeplejer-

sker i undersøgelsen mente, de pårørende skal have en aktiv rolle, herunder at de ska

informeres og medinddrages. Andre sygeplejersker gav udtryk for, at de ønsker, at 

pårørende tildeles en mere passiv rolle, hvor de først og fremest skal afvente perso-

nalets initiativ og instrukser. I forlængelse heraf pegede undersøgelsen på, hvordan 

disse forskellige opfattelser ser ud til at kunne udmønte sig i forskellige strategier i 

sygeplejerskers samspil med pårørende. Strategierne er blevet kaldt henholdsvis ”in

viting” eller ”noninviting” (Söderström, Benzein, & Saveman 2003) og udtrykker, 

hvordan sygeplejersker tilsyneladende agerer ganske forskelligt i forhold til pårøren

de. 
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For det fjerde belyses det i litteraturen, hvordan intensivsygeplejersken har en vigtig

funktion som en slags ledvogter i forbindelse med besøg hos patienten. Denne funk-

tion

 

 er beskrevet som både magtfuld og ansvarsfuld, idet sygeplejersken fra situation 

igen. 

 en 

le-

rde-

g af hensyn. 

Som

og  pårø-

radoks, fordi 

e-

 det 

 pårøren-

år de skal afgøre, om det er pas-

 

til situation skal vurdere og beslutte, for eksempel hvornår det er passende, at patien-

ten modtager besøg, og hvornår de pårørende skal opfordres til at forlade stuen 

Det ser ud til, at sygeplejersken i den beskrevne funktion som ledvogter foretager

afvejning af forskellige hensyn til både patienten, de pårørende og sig selv og afde-

lingens øvrige funktion. Ligeledes er der noget, der tyder på, at der i intensivsygep

jerskens afvejning af forskellige hensyn indgår en både situationsbestemt og subjek-

tiv vurdering. På den ene side kan en subjektiv og situationsbestemt vurdering fore-

komme at være ikke-professionel. På den anden side er det muligt, at en sådan vu

ring reelt kan dække over en nuanceret, men ikke-sprogliggjort afvejnin

Det giver litteraturen ikke noget sikkert billede af.  

 

 

3. Specialets fokus og problemformulering 
 noget helt grundlæggende ser der ud til i intensivafdelinger at kunne være 

uoverensstemmelse mellem, hvordan henholdsvis intensivsygeplejersker 

rende opfatter de pårørendes rolle i afdelingen. Det er et problematisk pa

der derved  - med Goffmans rolleteori in mente -  ikke eksisterer en tydelig defin

ring af, hvilke rettigheder og pligter, de pårørende har. I forlængelse heraf kan

være vanskeligt for både sygeplejersker og pårørende at afgøre, hvilke forventninger 

man gensidigt kan have til hinanden. 

 I forbindelse med funktionen som ledvogter på stuen foretager intensivsygeple-

jersker ifølge litteraturen en afvejning af forskellige hensyn til patienten, de

de og til sig selv og afdelingens øvrige funktioner, n

sende eller ej, at patienten modtager besøg. I afvejningen indgår tilsyneladende et si-

tuationsbestemt og subjektivt element, som det umiddelbart kan være vanskeligt for 

udenforstående at gennemskue. Litteraturen viser således eksempler på, at  pårørende

kan have svært ved at identificere genkendelige regler for, hvornår de kan være på 

stuen. Med afsæt i Goffmans rolleteori kan man opfatte det sådan, at intensivsygeple-

jerskerne har en rolle, der berettiger dem til som ledvogter at afgøre, hvornår besøg 

er passende  -  hvad enten vurderingen er subjektiv og situationsbestemt eller be-
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grundet i for eksempel eksplicitte besøgsregler. Sygeplejersken definerer således, 

hvad der er en passende situation for besøg, hvad enten pårørende kan gennemskue 

rationalet bag vurderingen eller ej. Heroverfor peger litteraturen på, at pårørende 

vid udstrækning tilpasser sig og forsøger at være ”gode” pårørende. På den baggru

ser det ud til, at intensivsygeplejersken har en dominerende rolle i forhold til de pårø

rende. 

Spørgsmålet er, hvordan sygeplejersker forvalter deres rolle som ledvogter. 

Hvordan foretager de deres afvejning af forskellige hensyn og vurderer, hvornår det 

er bedst

i 

nd 

-

 i forhold til patienten, de pårørende og dem selv at der kommer besøg på 

stue er, 

 

pillet mellem intensivsygeplejersken og de pårørende omkring de pårø-

ndes rolle og muligheder i en dansk sygeplejekontekst.  I det følgende skal fokus 

r-

en? 

 Hvilke generelle strategier anvender intensivsygeplejersken i samspillet med 

• skens afgørelse 

 

Det er m ejdet 

grundlag for at vurdere dele af samarbejdet mellem intensivsygeplejersker og pårø-

nde i intensivafdeling. Undersøgelsen kan være et bidrag til en videre diskussion 

e 

 

n? Er det et spørgsmål om fagligt skøn, om holdning, om praktiske mulighed

om humør? Eller ligger der eventuelt helt andre kriterier til grund for sygeplejerskers

vurdering? 

 

Med afsæt i disse indledende overvejelser  skal formålet med dette speciale være at 

belyse sams

re

være rettet mod at undersøge følgende spørgsmål: 

 

• Hvilke hensyn indgår i intensivsygeplejerskens konkrete vurdering af, hvo

når og i hvilket omfang pårørende kan være på stu

•

de pårørende omkring deres tilstedeværelse på stuen? 

Hvilke overordnede kriterier indgår der i intensivsygeplejer

af, om hun synes pårørende kan overvære eller hjælpe til med en given pleje-

handling eller ej?  

it håb med specialets undersøgelse at tilvejebringe et systematisk udarb

re

af, hvilken rolle pårørende har og skal have i intensivafdeling  -  som et udgangs-

punkt for den fortsatte udvikling af den del af intensivsygeplejen, der er rettet mod d

pårørende.  
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4. Metodeovervejelser 
4.1. Design 

il undersøgelse af de spørgsmål, der her gennem indledningen er bragt i fokus, er 

valgt et kvalitativt undersøgelsesdesign med anvendelse af interviews som dataind-

r det under overvejelse at anvende en kombi-

tion og interviews, hvor indledende observationer af sygeplejer-

skens arbejde og interaktion med pårørende kunne danne udgangspunkt for et senere 

interview. En sådan dobbelt dataindsamlingsmetode ville være fordelagtig, da den 

dels ville give intervieweren mulighed for at få et indblik i, hvordan informanten i 

praksis agerer i forhold til pårørende, og dels ville det kunne give interviewer og in-

formant nogle konkrete situationer at tale ud fra (Hammersley & Atkinson 1998). 

Observation på patientstuen hos den svært syge patient af samspillet mellem sy-

geplejerske og pårørende ville dog medføre nogle etiske og praktiske problemer. 

Dels kunne det være problematisk, at en udenforstående skulle observere pårørende, 

g-

dom. Og dels ville det kunne være i strid med hensynet til patientens integritet at ha-

ve en forsker på stuen, fordi den intuberede patient ikke er i stand til at sige ja eller 

nej ø-

gelse på en sådan måde, at der tages højde for disse forhold. Men kombineret med 

den omstændighed, at det ville være vanskeligt at nå at indhente de fornødne god-

kendelser til denne fremgangsmåde inden for den tid, der var afsat til udarbejdelse af 

specialet, faldt valget på interview som dataindsamlingsmetode. På den baggrund vil 

undersøgelsen have hovedvægten på at undersøge intensivsygeplejerskers overvejel-

ser i forbindelse med samspillet med pårørende frem for på deres praksis på området, 

 

Specialets problemstilling drejer sig om nogle af de sociale fænomener og processer, 

y-

logiske valg derfor faldet på grounded theory, der er betegnelsen for både en metodo-

logi og for resultaterne af denne tilgang i form af teoridannelse. Metodologien stam-

T

samlingsmetode. Tidligt i processen va

nation af observa

der typisk i forvejen er udsat for et voldsomt pres i forbindelse med patientens sy

til en undersøgelse. Det ville principielt være muligt at tilrettelægge en unders

hvilket principielt ville have været muligt gennem observationer.  

4.2. Metodologi: Grounded theory 

der fra sygeplejerskens perspektiv gør sig gældende i samspillet mellem intensivs

geplejerske og pårørende i intensivafdeling. Til undersøgelse af emnet er det metodo-
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mer oprindeligt fra sociologien, hvor den i 1960’erne blev udviklet med henblik på at 

studere sociale processer (Polit, Beck, & Hungler 2001; Strauss & Corbin 1994), og 

den er gennem årene blevet en af de mest anvendte metodologier inden for sygepleje-

forskningen (Lomborg & Kirkevold 2003).  

Der har gennem årtier været diskussioner af, hvordan man skal udlægge den op-

rindelige beskrivelse af grounded theory fra 1960’erne (Folkestad 2000; Stern 1994). 

De to ophavsmænd til metodologien, Barney G. Glaser og Anselm Strauss, har 

blandt andet været uenige om, hvordan man bedst muligt kan operationalisere det in-

duktive princip for dataindsamling og analyse. Strauss har argumenteret for, at man 

kan katalysere analyseprocessen ved at stille bestemte spørgsmål til teksten  -  en 

fremgangsmåde Glaser har advaret mod (Glaser 1992). Diskussionerne skal forment-

lig ses i lyset af, at den oprindelige beskrivelse af grounded theory som nævnt blev til 

inden for sociologien i 1960’ernes USA, hvor der endnu ikke var en etableret traditi-

on for kvalitativ forskning, og hvor betingelserne for kvalitativ forskning derfor var 

radikalt anderledes end i vore dage, fyrre år senere (Lomborg 2005).  

I en diskussion af de implikationer, uenighederne om metodologien kan have i 

praksis, hævder nogle, at det er nødvendigt at vælge side (Folkestad 2000). Fra anden 

side nedtones uenighederne. Således kræver fx Journal of Advanced Nursing, der er 

et anerkendt videnskabeligt tidsskrift, i sin forfattervejledning i forbindelse med pub-

likation af grounded theory-forskning ikke eksplicit stillingtagen til, hvilken tolkning 

af metodologien man anvender.   I dette speciale har jeg valgt at lade forskningspro-

cessen inspirere af begge retninger, idet det er min opfattelse, at uenighederne i den-

ne sammenhæng mere har teoretisk end praktisk betydning.  

Til at betegne de fremadskridende processer, der indgår i arbejdet med at kode 

datamaterialet, har jeg således fx valgt at anvende Glasers terminologi: Åben kod-

ning, selektiv kodning og teoretisk kodning. Denne terminologi synes at være den 

mest udbredte i Danmark (Bunch 1998; Lomborg 2003; Lomborg 2005), selv om og-

så Strauss’s terminologi har været brugt (Harder 1993; Holm & Schmidt 1995). I 

analysearbejdet har jeg ligeledes ladet mig inspirere af Strauss & Corbins forslag til 

måder, hvorpå man kan inspirere analyseprocessen ved at spørge ind til fx vilkår, 

kontekst og konsekvenser (Strauss & Corbin 1998). Der indgår således elementer fra 

begge retninger i den tilgang til grounded theory, der er valgt i specialet. 

                                                     

5

 
5 Se www.journalofadvancednursing.com/default.asp?file=qualitative 

  

23 



 

Videnskabsteoretisk forankring  

Grounded theory har sin primære teoretiske forankring i symbolsk interaktionisme 

(Charmaz 1990; Lomborg 2003; Lomborg 2005), en sociologisk teori udviklet op 

igennem 1900-tallet af blandt andre psykologen George Herbert Mead (1863-1931) 

og sociologen Herbert Blumer (1900-1987). Symbolsk interaktionisme er en teori,

der hviler på tre grundlæggende antagelser: For det første handler vi som mennesker 

på grundlag af den betydning, verden med alt hvad den indeholder, har fo

 

r os. For 

raktion med andre mennesker, og for det tred-

je bidrager mødet med nye situationer til en fortolkningsproces, hvor betydningen 

bearbejdes og modificeres (Jeon 2004; Lomborg 2003; Schwandt 2001).  

Tilknytningen til symbolsk interaktionisme betyder i relation til grounded theory, 

at forskeren søger at få indsigt i informanternes livsverden, fordi grundlaget for vores 

handlinger, tale og samspil med andre mennesker udspringer af den betydning, vi i en 

fortløbende proces tillægger vores verden. Ved at studere den betydning, aktørerne 

tillægger deres interaktioner og handlinger i feltet, kan forskeren skabe viden om de 

interaktionisme en del til fælles med fænomenologien, der ligeledes vægter individets 

levede verden set med aktørens øjne (Charmaz 1990; Jeon 2004). Den empiriske ver-

den

betragtes som grundlaget for den videre teoridannelse, og empirien gives forrang frem 

for teori. I forlængelse heraf betones det, at forskningsmæssig begrebsdannelse og 

Der er således som udgangspunkt tale om en åben, ikke-teoristyret og induktiv 

forskningstilgang. Grounded theory-metodologien fremhæver dog samtidig betyd-

ningen af deduktion på flere punkter. Dels foreskriver metodologien, at man under-

vejs i forskningsprocessen inddrager antagelser og erkendelser erhvervet på tidligere 

stadier i forskningsprocessen i en fortløbende nuancering af forskningens fokus, 

hvilket betegnes som en deduktiv proces (Strauss & Corbin 1998). Dels beskrives 

være præget af deres teoretiske referenceramme og forforståelse. Og endelig beskri-

ves det, hvordan eksisterende teori kan spille en betydningsfuld rolle i udforskningen 

 

 

det andet skabes betydning i social inte

sociale processer, der udspiller sig i feltet (Jeon 2004). På dette område har symbolsk 

 og det enkelte menneskes opfattelse og fortolkning af den studerede virkelighed 

fortolkning må være konkret forankret i den sociale kontekst, den udspringer af. 

det, hvordan forskere umuligt fuldt ud kan gå induktivt til værks, fordi de altid vil 

af et nyt felt (Strauss & Corbin 1994). 
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Grounded theory i dette speciale 

Grounded theory er valgt som metodologisk ramme om denne undersøgelse af flere

grunde. For det første repræsenterer grounded theory en forskningstilgang med stor

vægt på den empiriske verden og på den betydning, aktørerne selv tillægger de socia

le processer og fænomener, der forekommer i feltet. Denne tilgang er i tråd med det 

fokus, der er valgt i dette speciale, hvor 

 

 

-

det netop er hensigten at udforske de overve-

lser, intensivsygeplejersker som aktører i feltet gør sig i forbindelse med deres af-

ndes tilstedeværelse.  

For det andet understøtter metodologiens vægtning af den empiriske verden spe-

cialets induktive tilgang til emnet. Den eksisterende teori synes ikke i tilstrækkelig 

 

feltet og yderligere udforske intensivsygeplejerskers opfattelse af, hvornår og hvorfor 

t forskerens for-

forståelse og eksisterende teori inddrages som fundament for og redskab i forsknin-

sende ”spændetrøje” for ny forskning (Strauss & Corbin 1994). Som forsker hverken 

kan eller skal man gå forudsætningsløst til værks. På den baggrund anerkendes på 

jdet som intensivsygeplejerske gennem man-

ge år, som et redskab i forskningen. På den anden side understreges det, at denne for-

forståelse må forsøges holdt ”åben” for ikke at blokere for erkendelse af nye mulige 

 

Inden for kvalitativ forskning anerkendes det, som antydet ovenfor, at forskeren in-

dette punkt er der fundamental uoverensstemmelse mellem den kvantitative forsk-

nings krav om objektivitet, og den kvalitative forsknings anerkendelse af forskeren  -  

og dermed subjektivitet  -  som et væsentligt element i forskningsprocessen. Uove-

rensstemmelsen omkring spørgsmålet om subjektivitet har gennem årtier affødt dis-

je

vejning af forskellige hensyn og pårøre

grad at kunne belyse intensivsygeplejerskers overvejelser omkring de pårørendes til-

stedeværelse på stuen. På den baggrund er det derfor her valgt at gå eksplorerende til

pårørende kan være på stuen eller ej.  

For det tredje anerkendes det inden for grounded theory, a

gen som en slags ”løftestang” i udforskningen af et nyt felt. Samtidig understreger 

vægtningen af den induktive tilgang, at eksisterende teori ikke må være en begræn-

den ene side den viden, jeg har fra arbe

sammenhænge i feltet. 

Validitet  

fluerer på alle dele af  forskningsprocessen, fra den indledende undren til formidling 

af forskningens resultater (Fog 1997; Kvale 1994; Maunsbach & Lunde 1995). På 
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kussioner om, hvorvidt den kvalitative tilgang til vidensproduktion kan betragtes som 

s 

-

egley 

 Sal-

orskeren om at 

 på. Sene-

ølge 

er naturviden-

ent reelt måler det, 

det r i ste-

 

ere definition er validitet et udtryk 

for 

kus er flyttet 

-

in-

delighed. Det har som prak-

tisk 

videnskabelig og i forlængelse heraf, om man kan stole på den kvalitative forskning

resultater (Launsø & Rieper 2000). På den baggrund er spørgsmålet om validitet som 

en fundamental udfordring for den kvalitative forskning blevet diskuteret  -  både in

den for sygeplejen (Altheide & Johnson 1994; Morse et al. 2002; Tobin & B

2004) og i andre fag (Grønmo 1996; Jørgensen 1995; Kvale 1995; Olsen 2002;

ner 1989). Dette grundlæggende validitetsspørgsmål stiller krav til f

eksplicitere, hvilket erkendelsesteoretisk grundlag en given undersøgelse hviler på.  

I det følgende skitseres den validitetsforståelse, undersøgelsen bygger

re, i kapitel 7, uddybes validitetsspørgsmålet, og de indledende overvejelser konkre-

tiseres i forhold til specialets resultater. 

 

Validitet er et udtryk for et udsagns eller et forskningsresultats sandhedsværdi. If

den norske psykolog Steinar Kvale, der er en fremtrædende fortaler for vidensud-

vikling gennem kvalitativ metode, findes der både en snæver og en bred definition på 

begrebet validitet (Kvale 1995). Den snævre og traditionelle definition 

skabeligt funderet og udtrykker, hvorvidt et undersøgelsesinstrum

var hensigten at måle (Polit, Beck, & Hungler 2001, s.473). Kvale definere

det begrebet validitet i en bredere og postmoderne betydning, der er mere relevant

for denne type kvalitativ forskning. I denne bred

”hvorvidt en undersøgelse undersøger det eller de fænomener, det var meningen 

at undersøge” (Kvale 1995, s.301). 

Denne definition adskiller sig fra den traditionelle definition, idet fo

fra at skulle teste et måleinstruments måling op imod en objektiv virkelighed, hen 

imod en dialog om de fænomener, forskningen fokuserer på. I en postmoderne for-

ståelse af validitet er målet ikke at skabe en spejling af en objektiv virkelighed, men i 

stedet at skabe en mulig fortolkning af en del af en mangfoldig virkelighed. Derfor er 

vægten i vurdering af forskningens sandhedsværdi rykket fra et kriterium om korre

spondens med en ydre virkelighed hen imod dels et kriterium, der vægter forskn

gens indre logik, konsistens og sammenhæng, og dels imod et pragmatisk sandheds-

kriterium med vægt på forskningens relevans og anven

konsekvens, at der i vurderingen lægges vægt på både forskningens håndværks-

mæssige kvalitet og på kommunikative og pragmatiske former for validering.  
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 Den håndværksmæssige kvalitet drejer sig om forskningens indre logik, konsi-

stens og sammenhæng og har blandt andet at gøre med sammenhængen mellem 

forskningens metodologiske og undersøgelsestekniske aspekter. Kvale argumenterer 

i den forbindelse for, at man flytter hovedvægten i valideringen ”væk fra inspektion 

af slutprodukterne til kvalitetskontrol i alle led af vidensproduktionen”  (Kvale 199

s.302). Lignende synspunkter har været fremført inden for sygeplejeforskningen 

(Harder 1990; Kirkevold 1997; Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers 2002; San-

delowski & Barroso 2003). Det har blandt andet som konsekvens, at der i kvalitativ 

forskning stilles krav om eksplicitering af reflekterede og motiverede metodolo

5, 

giske 

g m  at vur-

rin-

Semistrukturerede interviews 

 af den semistrukturerede form, frem for fx en fuldt struktureret eller 

helt

jort brug 

vrige forforståelse har udstyret mig med. Samtidig har det været intentionen at ska-

be en ramme for en åben samtale, der har gjort det muligt at komme nærmere ind på 

ewedes oplevelser og overvejelser, som jeg ikke på forhånd har 

kendt eller erkendt, og som jeg derfor heller ikke har kunnet stille indledende 

erensstemmelse med grounded theory’s indukti-

-

 

o etodemæssige valg og fravalg (Olsen 2004), så læseren har mulighed for

dere sammenhængen mellem forskningens emne, de anvendte metoder, resultaterne 

og forskerens metodologiske ståsted. Man taler ligefrem om at gøre forskningen 

”gennemsigtig” eller om, at læseren skal kunne ”se forskeren over skulderen”.  

Den håndværksmæssige kvalitet er forskeren selv ansvarlig for, hvorimod både 

fagfællesskaber, forskningsmæssige fællesskaber og samfundet kan indgå i vurde

gen af forskningens kommunikative og pragmatiske kvalitet (Kvale 1995). 

 

4.3. Metode 

Til generering af data er der i undersøgelsen anvendt semistrukturerede interviews. 

Anvendelsen

 ustruktureret form, har dels været begrundet i et ønske om at kunne holde inter-

viewet inden for rammerne af specialets emne. Dels har jeg i interviewene g

af den indledende teoretiske forståelse af emnet, som litteraturgennemgangen og min 

ø

sider af de intervi

spørgsmål til. Denne tilgang er i ov

ve-deduktive tilgang til feltet. 

 Den interviewguide, der er blevet benyttet, har ikke været enslydende i alle in

terviewene, hvilket er i overensstemmelse med princippet om teoretisk sampling, der

  

27 



 

er et centralt element i grounded theory: “Theoretical sampling is the process of data 

collection for generating theory whereby the analyst jointly collects, codes and ana-

lyzes his data and decides what data to collect next and where to find them, in order 

to develop his theory as it emerges. This process of data collection is controlled by 

the emergent theory” (Glaser & Strauss 1967, s.45). I takt med den fortløbende nu

ancering af forskningens fokus, som grounded theory lægger vægt på, er interv

guiden løbende blevet tilpasset, så den har afspejlet den udvidede forståelse af og de

nye erkendelser omkring specia

-

iew-

 

lets emne, som er gjort undervejs i forskningsproces-

ere 

 

   

entralt 

 

atamateria-

t. (Maunsbach & Lunde 1995). Trods det lille antal informanter (5) er der i denne 

undersøgelse gjort brug af flere forskellige udvælgelsesprincipper: et tilfældigheds-

tion og teoretisk sampling. I den indledende 

I takt med at dataindsamling og analyse af de første interviews skred frem, trådte 

-

 

sen. På den måde har det været hensigten til stadighed at komme et spadestik dyb

i udforskningen af emnet for hvert interview (se bilag 1og 2). 

Interviewene blev optaget på bånd og efterfølgende transskriberet ordret for at få

mulighed for at benytte både lydoptagelsen, med dets hørbare betoninger og nuancer,

og en tekstversion af interviewet i den videre bearbejdelse af materialet. 

 

Dataindsamling og udvælgelse 

Inden for grounded theory foregår dataindsamling og analyse som noget helt c

sideløbende, hvor andre metodologier fx anbefaler, at dataindsamlingen sker forud 

for og adskilt fra den senere analyse i forbindelse med eksempelvis tematisk analyse. 

I det følgende beskrives dataindsamling og analyse dog særskilt. 

Udvælgelsen af de personer  -  i det følgende kaldet informanterne eller sygeplejer-

skerne  -  der skal indgå i en undersøgelse, har afgørende betydning for d

le

princip, et princip om maksimal varia

udvælgelse blev de første informanter udvalgt tilfældigt, men dog således at de sam-

tidig havde forskellig anciennitet i afdelingen. Der er tilstræbt maksimal variation i 

materialet blandt andet ved, at de interviewede sygeplejersker kommer fra to forskel-

lige typer intensivafdelinger i to forskellige amter. 

begyndende temaer langsomt frem i materialet, som satte mig i stand til mere målret

tet at stille spørgsmål med henblik på at få uddybende beskrivelser og at bekræfte el-

ler afkræfte mine udlægninger i de efterfølgende interviews. Det gjorde det ligeledes
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muligt til de efterfølgende interviews at udvælge informanter, der kunne være i stan

til at udtale sig om netop de temaer, der langsomt trådte frem i analysen. Dette prin

cip, teoretisk sampling, betragtes som en af de metodemæssige hjørnesten inden for 

grounded theory (Glaser & Strauss 1967; Strauss & Corbin 1998). 

 Et andet væsentligt metodemæssigt kriterium er, at dataindsamlingen ideelt set 

fortsætter, indtil man har nået teoretisk mætning, hv

d 

-

orefter yderligere data ikke bi-

dra

an 

n ny 

f, at der 

g. 

nfor-

ers 

sø-

 hverken at 

sikre kvantitativ repræsentativitet eller at kunne generalisere til hele populationen af 

n 

ger med væsentligt nyt, men snarere bekræfter den teoridannelse, der allerede er 

skabt (Lomborg 2005). Dette kriterium synes at være lidt diffust. For hvornår k

man være sikker på, at et nyt interview ikke bringer en ny indgangsvinkel eller e

erkendelse på bane? Omvendt er det selvsagt ikke muligt dybtgående at interviewe 

alle med tilknytning til feltet, ligesom det rent praktisk ville være umuligt for en uer-

faren forsker at håndtere større datamængder, end dem der skabes gennem 4-8 inter-

views. Ydermere er de fleste undersøgelser  -  ligesom dette speciale  -  begrænset af 

at skulle være afsluttet inden for et afgrænset tidsrum. Ud over en vurdering a

ikke længere optræder væsentlige nye aspekter i data, indgår der altså også et prag-

matisk element i afgørelsen af, hvornår man har nået en grad af teoretisk mætnin

der er realistisk at opnå inden for de givne rammer.  

 Den konkrete udvælgelse af de fem informanter er foregået i samarbejde med 

afdelingssygeplejersken på de to afdelinger, der også indledningsvis har spurgt syge-

plejerskerne, om de ville deltage i undersøgelsen, og har udleveret skriftlig informa-

tion (se bilag 3). Alle de adspurgte sygeplejersker indvilgede i at deltage. 

 
Formålet med undersøgelsen har været gennem interviews med et lille antal i

manter at tilvejebringe en dybdegående beskrivelse af nogle intensivsygeplejersk

overvejelser i forbindelse med samarbejdet mellem sygeplejersker og pårørende om-

kring de pårørendes rolle og muligheder i en dansk sygeplejekontekst. Med under

gelsens metodologiske udgangspunkt har det derfor ikke været hensigten

intensivsygeplejersker. 

 

Analyse og kodning 

Det metodemæssige omdrejningspunkt, der dels skal katalysere forskningsprocesse

og dels sikre kvaliteten i grounded theory, er konstant komparativ analyse. Metoden 
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er ligefrem blevet kaldt den konstant komparative metode (Strauss & Corbin 1994). 

Udgangspunktet for dette metodemæssige princip er, at der foregår en konstant vek-

selvirkning mellem dataindsamling og analyse: “Analysts constantly are comparing 

the products of their analysis against actual data, making modifications or additions 

as necessary based on these comparisons and then further validating the modifica-

ons and additions against incoming data; therefore, researchers constantly are 

validating or negating their interpretations. Only the concepts and statements that 

 constant comparison process become part of the theory” 

 

tarter 

en 

-

gi-

gyldigheden af i de følgende interviews. I 

proc

ri-

o-

e 

-

r, 

ti

stand up to this rigorous

(Strauss & Corbin 1998, s.211).  

Analysen struktureres gennem kodning af materialet på flere niveauer. Målet er 

at identificere analytiske kategorier og at beskrive kategorierne og deres egenskaber,

dimensioner og eventuelle sammenhæng så nuanceret som muligt.  Kodningen s

med, at man gennemgår materialet og indleder med en tekstnær kodning  -  åb

kodning  -  der følges af selektiv kodning og senere af teoretisk kodning i en stadig 

mere fokuseret og begrebsliggjort analyse. Et eksempel på dette er, at jeg i den ind-

ledende tekstnære kodning markerede forskellige ord, der beskrev handlinger, fx 

støtte, mærke, fornemme, vejlede, informere, guide osv. Disse ord dannede efterhån

den mønstre, som satte mig i stand til at skabe nogle foreløbige kategorier, at re

strere og at handle, som jeg kunne ”teste” 

essen gik jeg hele tiden tilbage i materialet og undersøgte, hvordan mine fund 

stemte overens med de tidligste data. Nogle at mine foreløbige kategorier kunne ikke 

”holde vand” i den videre konstante sammenligning med nye data. De kategorier, der 

viste sig at være holdbare, kom der imod til at indgå i den videre analytiske katego

sering og i identificeringen af kernekategorien, eller den grundlæggende sociale pr

ces, der udgør den overordnede forståelsesramme for undersøgelsens øvrige fund. D

foreløbige kategorier, at registrere og at handle, kom således senere til at danne ud

gangspunkt for den endelige identificering af tre generelle strategier, sygeplejersker-

ne anvender i undersøgelsen.  

Et væsentligt redskab i processen er hele tiden at stille spørgsmål til materialet. 

Metodelitteraturen foreslår at anvende spørgsmål som: hvem, hvad, hvorfor, hvornå

hvor, hvordan osv. (Strauss & Corbin 1998). Den indledende åbne kodning betegner 

en induktiv proces, der gradvist ændrer sig til i stigende grad at blive deduktiv gen-

nem selektiv og teoretisk kodning, idet den foregår under inspiration af den teoridan-
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nelse, analysen allerede har kunnet generere (Lomborg 2005). Gennem denne proces 

bevæger analysen sig gradvist fra det specifikke mod det generelle. 

Gennem hele arbejdet med dataindsamling og analyse laves der løbende arbejds-

notater6 (”memos”), der har til formål dels at fastholde forskerens ideer undervejs og 

dels

ng til 

. I 

und

 

7. Afdelingen råder over tre in-

tensivpladser og tre intermediære8 pladser og modtager patienter med forskellige 

jenormeringen er 3-5 sygeplejersker til de 

-

                                                     

 at tydeliggøre de analytiske valg, hun træffer i processen. Metoden repræsente-

rer således en både kreativ og stringent tilgang til kvalitativ forskning. 

 

4.4. De to intensivafdelinger 

Da jeg påbegyndte undersøgelsen, havde jeg en forventning om, at der fra afdeli

afdeling kunne være forskel på, hvordan sygeplejersker forholder sig til pårørende

ersøgelsen har jeg derfor valgt at interviewe sygeplejersker fra to forskellige in-

tensivafdelinger for at få så stor variation som muligt i materialet. De to afdelinger er 

desuden valgt, så de repræsenterer to forskellige behandlingsniveauer i to forskellige

amter. 

Den ene afdeling er en niveau 1-intensivafdeling

medicinske eller kirurgiske lidelser. Ple

seks senge  - flest om dagen, færre i aften/nat. Omkring 65% af afdelingens sygeple-

jersker har indtil nu gennemgået Specialuddannelse for sygeplejersker i intensivsy-

gepleje. På årsbasis modtager afdelingen ca. 600 intensivpatienter, og den gennem

snitlige liggetid er 2-3 dage. Der indgår en enkelt sygehjælper i plejen.  

 
r i 

analyseprocessen med henblik på at tydeliggøre og fastholde forskellige ideer.  

 patienter til højere ni-

pi 

 Selskab for Intensiv Terapis hjemmeside: 

6 I dette arbejde har jeg gjort brug af både traditionelle skriftlige noter og af mindmaps og planche

7 En intensivafdeling niveau 1 er typisk placeret på lokalsygehuse og varetager intensiv terapi i be-

grænset omfang. Hovedopgaven er akut modtagelse, behandling og visitation af

veau eller færdigbehandling af patienter med moderate organsvigt (Dansk Selskab for Intensiv Tera

og Dansk Anæstesiologisk Selskab 1998) 
8 Et intermediærafsnit er et afsnit, hvor der kan tilbydes højere grad af observation, pleje og behand-

ling end i et al.mindeligt sengeafsnit (Dansk

http://www.dsit.dk/Intensiv_afd.htm). En intermediær seng kan således kategoriseres mellem en al-

mindelig sengeplads og en sengeplads i en intensivafdeling niveau 1. 
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Den anden afdeling er en niveau 3-afdeling9, der modtager patienter med et 

bredt udsnit af medicinske eller kirurgiske lidelser på afdelingens 8 sengepladser. 

Plejenormeringen er 1:1 døgnet rundt. Årligt indlægges der 500-600 patienter i afde

lingen, og den gennemsnitlige liggetid er 4-5 dage. Af afdelingens sygeplejersker ha

cirka 50% indtil nu gennemgået Specialuddannelsen. I plejen indgår yde

-

r 

rligere en 

Soci

lejersker med forskellig alder og anciennitet i inten-

sivaf nnemgået Specialuddannelsen, andre har 

ikke. Fordelingen fremgår af figur 1. 

Interviewene, der varede 40-60 minutter, er alle gennemført et uforstyrret sted i 

ecialuddannelsen intensivafdeling 

al- og sundhedsassistent.  

I begge afdelinger er der fri besøgstid. 

 

4.5. De deltagende sygeplejersker 

I undersøgelsen indgår 5 sygep

deling. De er alle kvinder. Nogle har ge

sygeplejerskernes respektive afdelinger. 
 

Sygeplejersken Alder Har gennemgået 

Sp

Anciennitet i 

1 30-40 Nej 6 mdr. 

2 40-50 Ja 14 år 

3 30-40 Ja 3 år 

4 40-50 Ja 10 år 

5 20-30 Nej 2 år 

 

Figur 1: Oplysninger om de deltagende sygeplejersker 

 

                                                      
9 Intensivafdeling niveau 3 er typisk placeret på lands- og landsdelssygehuse. Afdelingens opgave er 

at behandle alle typer organsvigt og specielt at udføre særligt avancerede og sjældent forekommende 

opgaver samt intensiv terapi for sygehusets øvrige specialafdelinger (Dansk Selskab for Intensiv Te-

rapi og Dansk Anæstesiologisk Selskab 1998) 
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4.6. Etiske overvejelser 

ør undersøgelsen blev der indhentet tilladelse fra de respektive oversygeplejersker 

 i undersøgelsen blev foreta-

et i samarbejde med afdelingssygeplejersken i de to deltagende afdelinger, der på 

 information om undersøgelsen. Afdelingssygeple-

jerskerne fungerede som formidler af kontakten til de enkelte sygeplejersker og kun-

 

venter fortsat at skulle arbejde samme 

sted

er-

nonymitet indadtil i egen afdeling, da kollegerne måske gennem de andre del-

tage

-

e 

er i øvrigt gennemført i overensstemmelse med Etiske Retnings-

linie

F

til at kontakte de to afdelinger. Udvælgelsen af deltagere

g

forhånd havde modtaget skriftlig

ne sikre sygeplejerskernes anonymitet, indtil de havde fået information om undersø-

gelsen og havde indvilget i at deltage. Før deres tilsagn om at deltage fik de adspurg-

te sygeplejersker udleveret skriftligt informationsmateriale og en samtykkeerklæring

til senere underskrivelse (se bilag 3 og 4). 

I undersøgelsen indgik ikke sygeplejersker fra den afdeling, hvor jeg selv var an-

sat, da undersøgelsen fandt sted, idet det kunne være problematisk af kollegiale årsa-

ger at interviewe sygeplejersker i egen afdeling. Ligeledes kunne det have betydning 

både for interviewerens spørgsmål og for informantens svar, hvis interviewer og in-

formant på forhånd kender hinanden og for

. 

I præsentationen af resultaterne af undersøgelsen er informanternes anonymitet 

udadtil sikret ved at udelade sted- og personnavne, ligesom andre oplysninger, der 

umiddelbart vil kunne identificere informanterne eller forbinde dem direkte med et 

udsagn, er tilsløret. Derimod har det været vanskeligt at sikre den enkelte sygeplej

skes a

re får viden om, hvem der har deltaget i undersøgelsen. Disse vilkår har infor-

manterne erklæret sig indforstået med i samtykkeerklæringen. Datamaterialet er ble

vet opbevaret således, at kun forskeren selv har haft adgang til lydbånd og transskri-

berede interviews. 

Videnskabsetisk Komite i Århus Amt har været kontaktet og betragter ikke un-

dersøgelsen som relevant for en bedømmelse i Etisk Komite. Da undersøgelsen ikk

registrerer personfølsomme data i henhold til persondataloven, har Datatilsynet ikke 

fundet en anmeldelse nødvendig.  

Undersøgelsen 

r for Sygeplejeforskning i Norden (Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SNN) 

2003). 
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5. 
5.1. At udvise lederskab på stuen   

I dette afsnit beskrives den overordnede forståelse af undersøgelsens resultater, som 

også er den struktur, den videre detaljerede fremstilling af resultaterne er bygget op 

I analysen af interviewene viser det sig, at sygeplejerskernes overvejelser vedrørende 

pårørendes tilstedeværelse på stuen hos patienten er centreret omkring det, der i 

grounded theory-terminologi kaldes en grundlæggende social proces: at udvise leder-

skab. Fundamentet for intensivsygeplejerskernes lederskab er deres ansvar for plejen 

af patienten og en forpligtelse til at værne om den sårbare patients integritet. Parallelt 

med plejen af patienten kræver samspillet med pårørende på stuen ofte en stor indsats 

af sygeplejerskerne. Sygeplejerskernes lederskab viser sig i den måde, hvorpå de for-

tæller om at inddrage og afveje hensyn til både patienten, de pårørende og eventuelt 

pårørendes bedste. 

I undersøgelsen anvender sygeplejerskerne tre generelle strategier med henblik på at 

sætning for den anden, og de er begge en forudsætning for den tredje strategi. Sygeple-

jerskerne anvender strategierne i en fortløbende og samtidig proces, hvorigennem de 

praktiserer deres lederskab. Den ene strategi: at afklare relationer, drejer sig om at lære 

patienten og de pårørende at kende og sigter mod at skabe klarhed over, hvem patienten 

og de pårørende hver for sig er, hvordan deres indbyrdes forhold er, og hvad de enkelte 

ønsker og kan klare. Den anden strategi: at definere situationen, handler om, at sygeple-

syn til de involverede parter. På den baggrund træffer de i hver enkelt situation beslut-

ning om, hvorvidt situationen er passende for besøg af pårørende på stuen eller ej. Med 

parter på stuen til at være på stuen eller gå udenfor i overensstemmelse med den indivi-

duelle og situationsbestemte vurdering af henholdsvis relationerne og den enkelte situa-

tion, sygeplejersken har foretaget.

I de næste afsnit beskrives først den kontekst, det daglige samspil mellem syge-

plejersken og de pårørende foregår indenfor. Derefter gøres der rede for sygeplejer-

Undersøgelsens resultater 

omkring. 

 

andre på stuen i dagligdagen i en bestræbelse på at handle til både patientens og de 

skabe et grundlag for at kunne praktisere lederskabet. Den første strategi er en forud-

jerskerne foretager en individuel og situationsbestemt afvejning af en lang række hen-

den tredje strategi: at guide de pårørende, guider intensivsygeplejersken de involverede 
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skernes opfattelse af regler og normer for pårørendes ophold på stuen. Og endelig 

uddybes de tre strategier, de overordnede kriterier og de hensyn, der i interviewene 

ligger til grund for sygeplejerskernes konkrete vurdering af, om besøg på stuen er 

pas

ige kontekst, intensivsygeplejen og samarbejdet med pårørende foregår 

indenfor. Der indgår primært tre parter, der ikke på forhånd kender hinanden: patien-

ten, de pårørende og sygeplejersken. 

rt syge, og ofte ved man ikke om de kan overleve, eller hvil-

e svingende fra time til time og fra dag til dag. 

Man er 

ke 

ryk 

for,

 

al 

 

plejerskerne kan i perioder have me-

sende. 

 

5.2. Konteksten 

Gennem sygeplejerskernes beretninger tegner der sig et billede af den faglige og 

menneskel

Patienterne er svæ

ken grad af mén, patienten eventuelt vil få på længere sigt. Patienterne er i en til-

stand, hvor deres liv eller førlighed er truet, og hvor de har brug for hjælp til at op-

retholde livet. I forlængelse heraf har patienten brug for omfattende eller total hjælp 

til personlig pleje. Tilstanden kan vær

ge patienter er intuberet og sederet eller er så alment svækkede, at de er helt ell

delvis ude af stand til at kommunikere med omgivelserne.  De kan derfor heller ik

udtrykke deres præferencer eller ønsker til plejen eller til besøg af pårørende.  

De pårørende befinder sig typisk også i en meget vanskelig situation, hvor de er 

bekymrede for patienten. De er ikke fortrolige med intensivafdelings tekniske miljø, 

og de kender heller ikke arbejdsgangen og normerne i afdelingen. De er derfor i vid 

udstrækning afhængige af personalets information og vejledning. De er ofte bange 

for, hvad der skal ske, og både sygeplejerskerne og de pårørende selv giver udt

 at de pårørende er sårbare. Samtidig ses det, hvordan de pårørende forsøger at 

beskytte patienten og at sikre, at han/hun får den bedst mulige pleje og behandling. 

Pårørende veksler ofte mellem afmagt og håb, og mange pårørende kan især i starten

af patientens indlæggelse have problemer med at spise og sove. På den baggrund sk

de agere i intensivafdelings fremmede miljø.  

Sygeplejerskerne er ”på hjemmebane”. De er professionelle ansat til at varetage

pleje og behandling af patienten. De kender symptomerne på kritisk sygdom og er 

fortrolige med den behandling, patienten modtager, ligesom apparatur og indretning 

er velkendt for dem. Arbejdet veksler ofte mellem akutte opgaver og opgaver i mere 

stabile faser af patientens indlæggelse, og syge
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get 

pe 

men

nden 

kollega, der igen afløses af en tredje kollega otte timer senere o.s.v. I tilrettelæggel-

indgår der yderligere fast to andre parter: afdelingens læger, der kom-

mer

e 

genpersonale, ergoterapeuter, portø-

rer eller rengøringspersonale. Disse personers rolle og deres opgave på stuen er som 

gen 

an kan følge”.  I det følgende undersøges noget af det, der ifølge sygeple-

rsken ikke findes en opskrift på.  

                                                     

travlt og i andre perioder have bedre tid. Sygeplejerskerne har et formelt ansvar 

for patienten, og deres primære fokus er rettet mod patienten. Men, som en siger: 

”Jeg vil sige, det at passe en patient, der er i respirator, det er også et stort 
arbejde i forhold til patienten. Men ofte så er det jo det, at tage sig af de 
pårørende, der er det næsten … allerstørste”. 

Sygeplejerskerne har ikke et veldefineret ansvar for de pårørende og kan principielt 

selv afgøre, i hvilket omfang og hvordan de vil påtage sig et ansvar for denne grup

nesker.  

Sygeplejersken arbejder typisk otte timer ad gangen10 og afløses så af en a

sen af plejen tilstræbes det at skabe personalemæssig kontinuitet, men denne jævnli-

ge skiften mellem sygeplejersker er uundgåelig. 

På stuen 

 på stuegang og i øvrigt tilser patienten ved behov, og eventuelt nabopatienten, 

hvis patienten ligger på en to-sengsstue. Ud over lægerne kommer der jævnligt andr

løsere tilknyttede samarbejdspartnere på stuen. Det kan være fysioterapeuter, bioana-

lytikere, læger på tilsyn fra andre afdelinger, rønt

regel veldefineret. Deres tilstedeværelse kan indebære, at sygeplejerskens samarbej-

de med patient og  pårørende kortvarigt afbrydes, hvis opgaven på stuen enten kræ-

ver sygeplejerskens medvirken eller medfører, at pårørende bliver bedt om at gå 

udenfor. 

 

Det er i denne konstant omskiftelige og uforudsigelige kontekst mellem vekslende 

partnere, intensivsygeplejerskerne skal tage stilling til, hvornår og i hvilket omfang 

pårørende kan være på stuen. Som en af sygeplejerskerne udtrykte det: ”Der er in

opskrift, m

je

 

 

ersonalekonti-

10 I visse afdelinger, her iblandt den ene af de to involverede afdelinger, arbejder nogle af sygeplejer-

skerne i 12-timers vagter. Det medfører blandt andet, at sygeplejersken som gennemgående person 

kun skifter to gang i døgnet i stedet for tre. Ordningen har bl.a. til hensigt at fremme p

nuiteten. 
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5.3. Regler og normer for pårørendes ophold på stuen 

I begge de to afdelinger er der fri besøgstid, og der findes ikke formelle regler for på-

rørendes ophold på stuen ved patienten. Gennem interviewene viser det sig, at syge-

plejerskerne dog langtfra agerer tilfældigt i deres vurdering af, hvornår de pårørende 

r hjælpe til 

med. Gennem interviewene tegner der sig et billede af, at sygeplejerskerne foretager 

fælles for sygeplejerskerne i deres samspil med pårørende. 

 

Sygeplejerskerne fortæller, at der ikke er formelle regler for pårørendes besøg i afde-

lingen. En husker dog, at der vistnok engang har været skrevet nogle regler ned, 

blandt andet om, hvor mange besøgende der må være på stuen ad gangen, ”men dem 

bruger vi ikke”. Der synes ikke at være faste regler for besøg på stuen hos patienten. 

dspurgt om, hvordan sygeplejersken så finder ud af, hvornår patienten kan have be-

søg, svarer de samstemmende:”Det er individuelt”. Udgangspunktet for sygeplejer-

skerne er tilsyneladende, at pårørende er velkomne i afdelingen og på stuen, og flere 

kan være på stuen. Heller ikke situationer som stuegang eller vagtskifte ser på direkte 

forespørgsel ud til principielt at udelukke, at pårørende kan være på stuen:  

e 

 

 

I int kan 

være på stuen er, at sygeplejersken har mulighed for at støtte dem i det omfang, de 

har brug for det:  

”Man skal kunne tage hånd om de pårørende, når de er med på stuen”.  

ig fuldt ud om patienten, for eksempel i forbindelse med akut intu-

bation eller hjertestop. Det ser ikke ud til, at intensivsygeplejerskerne har en princi-

kan være på stuen, eller af hvad de pårørende eventuelt kan overvære elle

nogle komplekse og nuancerede overvejelser, der i vid udstrækning viser sig at være 

A

giver udtryk for, at der overordnet set ikke er noget tidspunkt, hvor pårørende ikke 

”For jeg kan ikke se, at vi siger noget, som patienten eller de pårørende ik-
ke kan høre eller være med til”.  

Gennem interviewene kommer der dog flere nuancer frem i sygeplejerskernes opfattels

af, hvornår pårørende kan være på stuen, og de uddybes i de følgende afsnit.

erviewene giver sygeplejerskerne udtryk for, at et kriterium for at pårørende 

I forlængelse heraf fortæller sygeplejerskerne, at det er vanskeligt eller decideret 

uønsket, at pårørende skal være på stuen i kritiske situationer, hvor sygeplejersken 

skal koncentrere s
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piel holdning til, at pårørende ikke skal overvære kritiske situationer, men snarere

de i disse situationer er ude af stand til at hjælpe de pårørende og derfor ønsker, at d

enten ikke er på stuen eller at andet personale kan tage over. 

 Udgangspunktet for sygeplejerskernes vurdering af, hvornår pårørende kan vær

på stuen, er således først og fremmest, at ”Det er individuelt”. 

 

 at 

e 

e 

nvender med henblik 

å at udvise lederskab, er at afklare relationer. Gennem denne strategi søger syge-

plejerskerne at få klarhed over, hvem deres samarbejdspartnere er, og hvad de hver 

es det først, hvordan sygeplejerskerne vurderer 

ller sy-

n og den enkelte på-

rørende er, og dels hvordan forholdet mellem parterne er. Et kriterium for besøg på 

t være, at der eksisterer en grad af in-

 

får 

 patienten 

rne 

cer. 

-

5.4. At afklare relationer  

Den første generelle strategi, sygeplejerskerne i undersøgelsen a

p

for sig ønsker. I dette afsnit beskriv

forholdet mellem patient og pårørende og lærer de pårørende at kende. Dernæst gøres 

der rede for en kategorisering af relationer mellem patient og pårørende, som syge-

plejerskerne i undersøgelsen gør brug af.  

Forholdet mellem patient og pårørende 

For at kunne handle bedst muligt på patientens og de pårørendes vegne fortæ

geplejerskerne, at de forsøger at finde ud af, dels hvem patiente

stuen viser sig nemlig gennem undersøgelsen a

timitet mellem patient og pårørende, der så at sige kan bære et givent besøg. 

Sygeplejerskerne fortæller om at foretage et skøn, der er baseret dels på tidligere 

erfaringer fra lignende situationer og dels på den verbale eller nonverbale 

information, som det er muligt at få gennem de pårørende  og eventuelt gennem 

patienten selv. Men en af sygeplejerskerne erkender, at informationen om den

intuberede patient ofte bliver ensidig, fordi ”det bliver de pårørende, der ligesom 

lov til at vægte det lidt”. Ud over informationen fra pårørende og eventuelt

beskriver sygeplejerskerne i mange situationer, at de også bruger sig selv som 

målestok og tænker: Hvis det var mig / min mor / min bedstefar, så ville jeg ge

have at... Hvis patienten er ude af stand til at kommunikere med personalet, fortæller sy-

geplejerskerne om, at de prøver at finde ud af ”hvad patienten er for en person”, 

blandt andet ved at spørge de pårørende om patientens normale liv og præferen

Ad den vej tilstræber sygeplejerskerne at tilrettelægge plejen, herunder besøg på stu
  

38 



 

en, r 

Hos den intuberede patient fungerer sygeplejersken således som en slags stedfortræ-

der, 

 

At lære de pårørende at kende 

 finder ud af, hvornår pårørende kan være 

å stuen, fortæller informanterne alle, at det afhænger af den enkelte patient, de en-

kelte pårørende og af den enkelte sygeplejerske, og at ”det er noget, man fornem-

nden at kende”, ”hvem er du og hvem er jeg”, 

er ej, foretager 

de en vurdering, der også i forhold til de pårørende gennem interviewene viser sig at 

være

”Det er nyt hver gang. Det er et unikt og et nyt menneske, jeg kommer ind 

lle. Og vi kan jo ikke gøre det ens; 
der er ingen opskrift”.  

Oply d-

går o

Det re 

opm s reaktioner på at være på stuen. Et kriterium for pårø-

ller om, 

så den så vidt muligt er tilpasset den enkelte patient. Men sygeplejerskerne give

udtryk for, at det kan være vanskeligt eller umuligt at lære patienten at kende: 

”Nogle gange kan det være svært at komme til at kende patienten i inten-
sivafdeling, hvis patienten er intuberet og bedøvet og ikke selv kan give ud-
tryk for, hvad han eller hun vil være med til. Så er der jo brug for, at der er 
nogle andre, der tager stilling på hans vegne”. 

der tager stilling på patientens vegne. 

På spørgsmålet om, hvordan sygeplejersken

p

mer”. De fortæller om at ”lære hina

og om at etablere kontakt mellem sig selv og de pårørende. En siger: 

”Og når man så har den kontakt mennesker imellem, så bliver den lidt sty-
rende: Hvad kan vi finde ud af sammen, vi to, som mennesker, og hvad kan 
vi gøre bedst for din kære, der nu ligger her?” 

Når sygeplejerskerne skal afgøre, om pårørende kan være på stuen ell

 både individuel og nuanceret. En siger: 

til, og det er nogle nye pårørende. Der er jeg nødt til at være åben. Jeg flyt-
ter mig, tror jeg egentlig, utrolig meget fra gang til gang: Hvordan er det 
lige, jeg tackler den her situation. Der er mange ting, der spiller ind. Og 
det går man jo egentlig med  -  lige så sti

sninger om de pårørendes baggrund, uddannelse og liv uden for sygehuset in

gså i sygeplejerskernes overvejelser omkring hensyn til de pårørende. 

er et gennemgående træk i sygeplejerskernes beretninger, at de forsøger at væ

ærksomme på pårørende

rendes tilstedeværelse viser sig gennem interviewene at være, at hverken patientens 

eller den pårørendes personlige grænser overskrides. Sygeplejerskerne fortæ

hvordan pårørende særlig i starten af indlæggelsen kan blive overvældet alene ved 
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synet af patienten i sengen. Men de bemærker, at pårørende i de fleste tilfælde lang-

somt vænner sig til at se den syge i de meget teknologiske omgivelser.  

 

I interviewene er der mange beskrivelser af, hvordan sygeplejerskerne informerer og

forbereder de pårørende for at afklare, om de pårørende ønsker at være p

 

å stuen eller 

å udenfor. De fortæller om fx at prøve at forberede pårørende på ubehagelige ting, 

n 

n 

ns andre fx gerne vil blive på stuen og holde pati-

ente  

yst, må du gerne gå ud. Du må 
gerne vil være ved din far, når der 

I løbet af patientens indlæggelse lærer sygeplejersken og de pårørende gradvis hin-

anden bedre at kende, og sygeplejerskerne fortæller, at pårørende ofte lidt efter lidt 

blive  hinanden at kende. En af 

ten vil have det, hvis man ikke kender hverken patienten 
ller sine egne grænser godt nok?”. 

Fors

Relationen mellem patienten og den enkelte pårørende viser sig gennem interviewe-

ne at være helt fundamental for, hvad sygeplejerskerne mener, pårørende kan over-

g

og sugning af den intuberede patient blev af alle sygeplejerskerne nævnt som en ty-

pisk og dagligdags handling, der kan virke meget voldsomt på pårørende. Under 

sugning hoster patienten oftest voldsomt, og lyden af sekreter i sugekatheteret og 

eventuelt synet af slim i næse og mund kan sammen med synet af patientens reaktio

virke overvældende på pårørende.  

Sygeplejerskerne fortæller, at pårørende for deres skyld gerne må være på stue

under sugning, hvis de er blevet forberedt på det og ønsker at være der. Nogle pårø-

rende vælger selv at gå udenfor, me

n i hånden, mens de selv eventuelt blot vender hovedet væk under sugningen. Og

nogle gange fornemmer sygeplejersken,  at det er hendes opgave at opfordre pårø-

rende til at gå udenfor, hvis de selv er i tvivl: 

”Altså nogle gange så synes jeg bare, jeg kan mærke, at det måske er rarest 
for dem at gå ud, og så siger jeg simpelthen  -  jeg siger ikke, de skal gå ud, 
men jeg siger simpelthen, at hvis du har l
selvfølgelig også gerne være her, hvis du 
skal gøres noget, der sådan er … ubehageligt for ham. Men ellers så ordner 
vi det, og så kan vi kalde dig ind igen lige bagefter”. 

r inddraget i mere og mere i takt med at parterne lærer

sygeplejerskerne siger: 

”Man oplever nogle gange i starten, at man ligesom skal prøve: Hov, hvad 
er det egentlig, de har lyst til, og hvor langt kan jeg være med? Og hvordan 
mon egentlig patien
eller de pårørende e

 

kellige relationer 
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være eller hjælpe til med. Der er stor forskel på, hvad henholdsvis patientens foræl-

-

: ”Det ved vi jo egentlig ikke. Det 

kan

r 

erledes. En af sygeplejerskerne fortæller, 

e 

sne børn”. 

I int gang 

mell

voks  sygeplejerskerne ta-

er 

-

 pårørende på stuen med forskellig relation til 

pati

dre, børn, børnebørn, ægtefælle, kæreste eller ven kan være med til. Det er derfor en 

fundamental strategi for sygeplejersken indledningsvis at søge at afklare, hvilken re

lation den enkelte besøgende har til patienten.   

Patientens ægtefælle eller kæreste kan ifølge sygeplejerskerne overvære mere in-

time ting end andre, fordi de forventes at være vant til at have en intim kontakt med 

hinanden.  Men som en af sygeplejerskerne siger

 jo være de ikke har rørt ved hinanden i mange år”. Men gennem interviewene 

ses det at sygeplejerskerne som udgangspunkt antager, at ægtefæller eller kærester 

kan overvære mere intime ting end andre.  

 Hvis patienten er et lille barn, vil sygeplejerskerne ikke være i tvivl om, at for-

ældrene kan være meget på stuen og også overvære intime plejehandlinger. Hvis de

er tale om større børn, forholder det sig and

at ved en dreng på 17 år vil det være meget upassende, hvis forældrene skal overvær

eller deltage i personlig pleje. Og som hun siger:  

”Der vil jeg jo synes, at grænsen er nået. Det har sådan noget med … blu-
færdighed at gøre. Hvor jeg har det fra, det kan jeg ikke fortælle dig. Altså, 
det er bare noget, jeg synes.  De pårørende vil jo ofte også selv sige fra. De 
ville ofte ikke selv bryde sig om det ved så vok

erviewene kan man spore en opfattelse af, at der eksisterer en glidende over

em barnealderens intime kontakt mellem barn og forældre og det større eller 

ne barns behov for ikke at være intim med forældrene. Og

ger hensyn til disse implicitte grænser, som de tilsyneladende også genkender hos 

forældrene. På et spørgsmål om, hvorvidt det vil være i orden, hvis en voksen datt

overværer personlig pleje hos sin mor eller far, svarede sygeplejerskerne samstem-

mende, at det vil ikke være passende.  

Det fremgår altså, at sygeplejerskerne i forhold til hver enkelt besøgende overve-

jer, hvilken grad af intimitet den skønnede relation mellem patienten og den pårøren

de så at sige kan bære. Hvis der er flere

enten, vil sygeplejerskerne tage udgangspunkt i den pårørende, der har den 

mindst intime relation til patienten og tilrettelægge besøget med udgangspunkt i den 

intimitet, sygeplejersken vurderer, at deres indbyrdes relation kan bære. 
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Ved at spørge nærmere ind til, hvad sygeplejerskerne baserer deres overvejelser 

på og hvor deres forståelse af de forskellige grænser stammer fra, fortæller de på for-

skel

Men samtidig understreger de, at selvom de bruger deres egne grænser som en guide-

line, så kan der fortsat være individuelle forhold, der spiller ind. 

dlagt på hospital i 

Dan

ligere plejerelationer  

I forhold til de relationer mellem patient og pårørende, der er skitseret ovenfor, ænd-

syneladende, hvis der på forhånd eksisterer en plejerelati-

 

vad er de vant til, og hvordan er de vant til at omgås hinan-
den? Det kunne jo være, at den datter eller søn er vant til at passe sine forældre 

Et tr

kom g deltager i 

lige måder om, at de måske bruger deres egne grænser som målestok:  

”Jeg ved ikke hvorfor det er sådan  -  det er det bare”.  

Et særligt aspekt af individuelle forhold, som flere af sygeplejerskerne nævner, 

er, at man blandt indvandrere fra fremmede kulturer, der bliver in

mark, kan have andre normer for samvær og familiære relationer, end i den tradi-

tionelle danske kultur. En af sygeplejerskerne har for eksempel engang passet en pa-

tient, en gammel mand fra Mellemøsten, hvor barnebarnet hver dag kom og var med 

til at pleje sin bedstefar. Barnebarnet gik til opgaven med stor selvfølgelighed, og 

kollegerne accepterede ifølge sygeplejersken, at hun var med til at pleje sin bedste-

far.

 

Tid

res disse gængse kriterier til

on mellem patienten og en af de pårørende. Flere af sygeplejerskerne nævner fx for-

holdet mellem en handicappet søn og hans forældre som anderledes, hvis de hjemme-

fra er vant til, at forældrene hjælper sønnen med personlig pleje. Et andet eksempel, 

der nævnes, er en voksen datter, der hjælper sin mor eller far med personlig pleje i det

daglige derhjemme: 

”Igen, så er man nødt til at have lidt fingerspitzgefühl og så spørge lidt ind til og 
finde lidt ud af: H

på alle mulige måder. Og så skal de jo ikke sættes fuldstændigt ud af spillet, for-
di jeg i min verden ikke ville gøre det ved min mor eller far, vel?” 

edje tilfælde, der omtales i interviewene, er en professionel handicaphjælper, der 

mer meget på besøg under den handicappede patients indlæggelse o

den grundlæggende pleje, fordi han eller hun er vant til det og kender patienten særlig 

godt. I disse tilfælde giver sygeplejerskerne udtryk for, at blufærdighedsgrænserne i 

intensivafdeling mellem patient og pårørende kan være anderledes, end hvis der ikke 

på forhånd eksisterer en plejerelation mellem parterne.  

  

42 



 

5.5. At definere situationen  

Den anden generelle strategi, sygeplejerskerne i undersøgelsen anvender for at kunne 

ituationen. Strategien baserer sig på den afkla-

ring af relationer, sygeplejersken har foretaget forud. I hver enkelt situation foretager 

de en individuel og situationsbestemt afvejning af hensyn til de involverede parter, og 

intensivsygeplejersken samler så at sige trådene. Gennem denne strategi beslutter sy-

 

Interviewsamtalerne drejer sig i vid udstrækning om situationer, hvor patienterne er 

ude af stand til selv at tale deres sag, typisk på grund af intubering og sedering. Men 

man forstår på sygeplejerskerne, at der er stor forskel på, hvordan de forholder sig til 

pårørendes mulighed for at være på stuen, hvis patienten selv er i stand til at sige til 

og fra, i forhold til hvis patienten er intuberet og sederet. Hvis patienten er vågen og 

være på stuen. Men besøg  indrettes også under hensyntagen til medpatienten, dennes 

pårørende og til andre eventuelle samarbejdspartnere på stuen. I dagligdagen oplever 

 

til at sige til og fra, og hvornår patienten på grund af sygdom og svækkelse er ude af 

stand til det og har brug for sygeplejerskens hjælp. Det er derfor nødvendigt, at syge-

plejersken også hos den vågne patient tager stilling til, om patienten i tilstrækkelig 

grad er i stand til selv at vurdere, hvornår besøg er godt for ham.  

 

den proces, hvorigennem de interviewede sygeplejersker definerer situationen 

ende for besøg, indgår der overvejelser mkring en lang 

række hensyn, som knytter sig til både patienten, de pårørende, sygeplejersken 

selv og eventuelt andre samarbejdspartnere. Disse hensyn er skitseret i figur 2 og 

uddybes i de følgende afsnit.  

udvise deres lederskab, er at definere s

geplejerskerne, om situationen er passende for besøg på stuen. 

relevant, er det som udgangspunkt patienten selv, der afgør, hvornår pårørende kan 

sygeplejerskerne dog en glidende overgang mellem, hvornår patienten selv er i stand

Afvejning af hensyn  

I 

som passende eller upass  o
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Patienten 

• Er patienten: 
- vågen og relevant?  
- ikke-relevant / sederet?

• Patientens integritet: 
fysisk / psykologisk / soci-
al 

• Patientens værdighed 
• Er patienten døende? 

Sikke• rhed i behandling og 

 Patientens døgnrytme 
 

pleje 
• Hygiejne 
•

Sygeplejersken 

• Er sygeplejersken uerfa-
ren? 

• Er sygeplejersken usikker?
• Sygeplejerskens personlige 

overskud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pårørende 

• Er pårørende utrygge? 
• Hvordan  er patientens til-

stand? 
• Hvad er pårørendes: 

-  behov for viden? 
-  behov for vejledning? 

• Hvornår i indlæggelses-
forløbet er der tale om? 

• Æstetiske hensyn 
• Hvor går de pårørendes 

personlige grænser? 

 

 
 

 
Figur 2: Hensyn, der indgår i sygeplejerskernes definering af, om si
sende for besøg. De enkelte hensyn er nævnt i uprioriteret rækkefølg
 
 
Hensynet til patientens integritet og værdighed  

Gennem interviewene fortalte sygeplejerskerne om deres overvejels

syn til patienten. Patienten i intensivafdeling beskrives per definition

særligt den omstændighed, at den intuberede og sederede patient ikk

hverken til eller fra, synes at være en væsentlig baggrund for mange

skernes overvejelser. Sygeplejerskerne talte i flere sammenhænge om

tegritet og værdighed, og de beskrev forskellige aspekter af begrebe

rieret måde indgår i de konkrete vurderinger i forbindelse med besøg

terium for besøg på stuen viser sig gennem interviewene at være, at 

true patientens integritet eller sikkerhed. 
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Andre, som sygeplejersker-
ne tager hensyn til: 
• Nabopatienten 
• Nabopatientens pårøren-

de 
• Lægerne og øvrige sam-

arbejdspartnere på stuen 
• Afdelingens drift gene-

relt 
 

tuationen er pas-
e. 

er omkring hen-

 som sårbar, og 

e selv kan sige 

 af sygeplejer-

 patientens in-

rne, der på en va-

 på stuen. Et kri-

besøg ikke kan 

 



 

 Patientens integritet har i interviewene et fysisk aspekt. Sygeplejerskerne be-

skriver, hvordan de først og fremmest skal varetage pleje og behandling af patienten 

og sørge for, at alt foregår sikkert og forsvarligt. Hvis der opstår problemer for pati-

enten, kommer de pårørende i anden række, og man kan bede dem om at gå ud. Gen-

nem interviewene fortæller sygeplejerskerne også om en række hensyn, der har til 

formål at give patienten ro og hvile i perioder og skabe mulighed for at etablere en 

døgnrytme for patienten. I den forbindelse taler de både om at beskytte patienten 

mod ”intensiv’s larm og spektakel” og om at ”skærme patienten mod et konstant 

bombardement af pårørende”.  

 Patientens integritet har også et psykologisk aspekt. Sygeplejerskerne giver alle 

udtryk for, at det er godt for patienten at have pårørende omkring sig og blandt andet 

høre deres kendte stemmer. Det bliver i interviewene omtalt som en af grundene til, 

at sygeplejerskerne prioriterer pårørendes besøg på stuen højt. Men besøg kan også 

have en negativ effekt, for eksempel hvis sygeplejersken vurderer, at der er for man-

ge besøgende, eller hvis besøgene er for lange og skønnes at tære på patientens res-

sourcer. Sygeplejersken fortæller, at de så ind imellem beder nogle af de besøgende 

om at gå ud og evt. komme igen senere.  

Patientens integritet bliver i interviewene i flere sammenhænge forbundet med 

begrebet værdighed. Patienten i intensivafdeling er som nævnt ofte ude af stand til at 

udtrykke sine ønsker og behov eller sige fra i uønskede situationer. I interviewene 

fortæller flere af sygeplejerskerne blandt andet om at beskytte den forsvarsløse pati-

ent mod nysgerrige blikke eller mod at nogen ”glor”, hvilket brtragtes som uværdigt 

for patienten. Det nævnes fx i forbindelse med besøgende til nabopatienten, der har 

ret til at være på stuen, men som fortsat er udenforstående for andre end nabopatien-

ten. I disse tilfælde beskriver flere af sygeplejerskerne, hvordan de trækker forhæng 

for omkring patientens seng eller sørger for, at døren ind til stuen er lukket. 

 

Patientens intimzone  

I forbindelse med ønsket om at sikre patientens integritet fortæller sygeplejerskerne 

om at beskytte det, der i interviewene kaldes patientens ”intimzone” eller ”urørlig-

hedszone” ved fx at sørge for, at patienten er tildækket eller klædt på og for at uved-

kommende ikke overværer intime plejehandlinger. I den sammenhæng omtalte alle 

sygeplejerskerne nedre toilette som en typisk intim plejehandling. Men også vask af 

overkroppen  -  særligt hos kvinder, men tilsyneladende også hos mænd  -  beskrives 
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som intim i intensivsygeplejen, hvorimod pleje af patientens hænder, arme, fødder, 

ben og ansigt ikke umiddelbart vurderes som særlig intimt. Sygeplejerskerne fortæl-

ler alle om, hvordan de ofte forsøger at foretage de nødvendige intime plejehandlin-

ger, når pårørende i forvejen er ude. På den måde tilgodeser de på samme tid både et 

hensyn til patientens integritet og et hensyn til pårørendes ønske om at være på stuen.  

 

Ved at spørge mere ind til ordet værdighed kom det frem, at flere af sygeplejerskerne 

forsøger at skjule eller kamuflere sekreter og ekskreter, der ofte er synlige fx i poser 

fastgjort på siden af patientens seng. Det fremgår, at synet af og evt. lugten af navn-

lig patientens afføring, udover at være uæstetisk, også kan betragtes som uværdigt 

for patienten:  

”De pårørende synes heller ikke det er værdigt, at ens lort, rent ud sagt, lø-
ber ned på siden af sengen i en pose. Hvis patienten har fyldt et bækken, 
går man jo heller ikke hen og viser det til de pårørende, vel?” 

I modsætning til afføring bliver en synlig urinopsamlingspose tilsyneladende vurde-

ret som mindre problematisk: ”Men urinen er ligesom…mere legal end fækalierne”, 

som en af sygeplejerskerne udtrykker det. Hun fortæller samtidig, at urinopsamlings-

posen ikke uden videre kan dækkes til, ”for den går vi jo og observerer på hele ti-

den”.  

 

Den døende patient  

Hvis patienten er døende, ændres sygeplejerskernes opfattelse af, hvad pårørende kan 

overvære eller deltage i tilsyneladende, og sygeplejerskernes afvejning af hensyn 

ændrer sig tilsvarende. Forestående død ser ud til at være et forhold, der er overord-

net andre hensyn. Den omstændighed, at intensivpatienten kan svæve mellem liv og 

død gennem kortere eller længere perioder, kan derfor have stor indflydelse på syge-

plejerskens prioritering. En af sygeplejerskerne fortæller blandt andet om et plejefor-

løb med en dreng på 17 år, der var meget syg og døde i afdelingen. Under normale 

omstændigheder ville sygeplejersken ikke tillade forældre til en 17-årig at være på 

stuen under personlig hygiejne, herunder også nedre toilette. Men i denne situation 

fik moderen lov til at være på stuen i det omfang, hun selv ønskede det. Sygeplejer-

sken fortæller: 

”Så vil jeg sige: Det var måske ikke i hans [patientens] interesse, at hans 
mor var derinde i den situation. Men det havde hun brug for her og nu, og 
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det accepterede vi. Hun sad bare stille i et hjørne og var der bare. Jamen, 
sådan en mor, der måske aldrig får sin søn med hjem igen  - altså, der 
overskrider man nogen gange nogle grænser, næsten uanset hvad”. 

Moderen deltog dog fortsat ikke aktivt i intime plejehandlinger, men ”sad bare stille 

i et hjørne”, mens sygeplejersken forsøgte at gennemføre plejen på en diskret måde. 

I dette tilfælde lod sygeplejersken hensynet til den fortvivlede moders ønske om at 

være til stede veje tungere end hensynet til sønnens integritet, fordi der var tvivl om, 

hvorvidt sønnen ville overleve. 

 

Pårørendes utryghed 

Et gennemgående træk i sygeplejerskernes beretning er, at de gør sig mange overve-

jelser omkring ikke at foretage sig noget på stuen, der kan gøre pårørende utrygge. 

Pårørende udtrykker ifølge en af sygeplejerskerne: ”Lad mig mærke, at I har styr på 

det!” Det medfører blandt andet, at sygeplejerskerne løbende fortæller pårørende, 

hvad der foregår og hvad der skal ske, så de kan være forberedt. Det har ligeledes 

som konsekvens, at mindre erfarne sygeplejersker ikke ”skilter med deres nybegyn-

derhed”, som en udtrykker det. Men samtidig skal signalet om, at vi har styr på tin-

gene, ifølge flere af sygeplejerskerne være ”ægte”  -  ”Man skal have noget at have 

det i”. Og disse hensyn sætter sygeplejerskerne i et dilemma: Skal de bede pårørende 

om at gå ud, når de skal foretage sig noget, de ikke er rutinerede i og derved henvise 

pårørende til opholdsstuen eller gangen? Eller skal de stå ved deres usikkerhed og la-

de pårørende være på stuen hos patienten og samtidig risikere at gøre dem utrygge, 

hvis de mærker, at sygeplejersken er usikker? I interviewene fortæller sygeplejer-

skerne om, at de i visse situationer vil vælge at lade pårørende blive på stuen og en-

ten fortælle dem, at ”nu skal jeg lige have en kollega til at vejlede mig”, eller de vil 

forsøge at skjule deres usikkerhed. I andre situationer vil de bede de pårørende om at 

gå udenfor og på den måde få ro til at lære. Det omtalte dilemma illustrerer blandt 

andet, at det nogle gange vurderes at være det bedste for pårørende at være på stuen, 

og at det andre gange skønnes at være det bedste for pårørende at være udenfor. 

 På et uddybende spørgsmål om, hvad der kan gøre pårørende utrygge, nævner 

sygeplejerskerne sproget. Når pårørende er på stuen, tænker sygeplejerskerne tilsyne-

ladende ekstra meget over, hvad de siger og hvordan. Brugen af indforståede termer 

og fagsprog ser i interviewene ud til også at kunne være en mulig hindring for, at på-

rørende kan overvære stuegang. Hvis pårørende skal være med til stuegang, stiller 
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det ideelt set krav om, at der enten tales i et forståeligt sprog undervejs, eller at syge-

plejersken eller lægen bagefter gennemgår det sagte med de pårørende. Og særligt 

den sidste løsning kan for nogle pårørende ifølge sygeplejerskerne skabe en del usik-

kerhed undervejs. 

  

Når pårørende er trygge ved, at patienten får den bedste pleje og behandling, og pati-

enten efter omstændighederne har det godt, så fortæller sygeplejerskerne, at de prø-

ver at hjælpe pårørende til at tage lidt væk fra afdelingen ind imellem og måske få 

lidt afveksling og adspredelse:  

”Når folk er trygge, og de godt kan se at tingene stabiliserer sig, så giver 
de også slip  -  lige så stille. Så finder de pårørende også deres døgnrytme 
igen”. 

Sygeplejerskerne skelner i deres beretninger tydeligt mellem den akutte fase af ind-

læggelsen og det senere forløb. I den akutte fase er det forventeligt og forståeligt, at 

pårørende er på stuen eller i afdelingen hele tiden. Men senere i forløbet forsøger sy-

geplejerskerne at tilskynde pårørende til ikke at være der hele tiden. 

”Der har vi også et stort ansvar for at have omsorg for dem. Jeg mener 
guide dem til at være ved patienten, guide dem til at få viden, information, 
og guide dem til at kunne holde ud at tage herfra. Det synes jeg faktisk er 
en vigtig del også, at de kan tage herfra, turde tage herfra. Og så er det 
okay”. 

 

Hensynet til sygeplejersken selv  

I det foregående afsnit omtales det, at sygeplejerskerne kan føle sig usikre, og at de 

prøver at undgå, at det skal gøre pårørende utrygge. Her beskrives problemstillingen 

fra en anden vinkel, hvor sygeplejerskerne fortæller om nogle af de hensyn, de tager 

til sig selv,  når de skal tage stilling til, om pårørende kan være på stuen eller ej: 

”Og en usikkerhed, det skaber jo altid lidt… så er man endnu mere træt af 
at blive observeret, ik’? Men igen, hvis det var mig selv og min pårørende, 
så ville jeg da også lige tjekke: Hvad så, hvad er det hun laver? Det er me-
get menneskeligt.  Jeg synes da, der er mange af den slags situationer, hvor 
jeg tænker det ville være rart, hvis der ikke lige var øjne på. Men det prøver 
jeg at… overvinde”. 

Sygeplejersken i citatet beder altså ikke pårørende om at gå ud, men håndterer sin 

usikkerhed på en anden måde. Dermed vægter hun i situationen pårørendes ønske om 

at være på stuen højere end sit eget behov for, at de ikke skal være der, og hun be-
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kræftede senere i interviewet sin opfattelse af, at der er meget vigtigt, at de pårørende 

kan være på stuen.  

I interviewene er det først og fremmest de mindst erfarne sygeplejersker, der 

omtaler denne problemstilling. Men også de meget erfarne taler om situationer, hvor 

de kunne ønske, at pårørende ikke var på stuen, for ikke at føle sig overvåget. De 

mest erfarne nævner blandt andet fristelsen til at bede pårørende om at gå ud i de 

sjældne situationer, hvor der ikke er et tilstrækkeligt tillidsfuldt forhold mellem sy-

geplejersker og pårørende, og hvor sygeplejersker oplever, at pårørende betragter de-

res arbejde med kritiske øjne. Det kan ifølge sygeplejerskerne opleves som meget be-

lastende at arbejde i en sådan spændt atmosfære. Men i stedet for at bede pårørende 

om at gå ud, ser det ud til, at de interviewede sygeplejersker vælger en anden strate-

gi. Den ene strategi, sygeplejerskerne fortæller om, er at sygeplejersken arbejder 

målrettet på at etablere et tillidsfuldt forhold til de pårørende. En anden strategi kan 

være, at sygeplejersken, så vidt det er muligt, trækker sig fra stuen og samværet med 

pårørende: 

”Det har noget med faglig sikkerhed at gøre. Hvis du ved, at det, du gør, er 
kompetent og rigtigt, og hvis du udstråler det og er ansvarlig, så tror jeg 
heller ikke du har problemer med, at pårørende er derinde. Hvis du ikke 
har så meget overskud i en periode for eksempel, eller du ikke svinger med 
de pårørende, eller hvis du føler, de har mistillid til dig, så tror jeg, det be-
virker, at du trækker dig fra dem”. 

Der er ingen af sygeplejerskerne, der fortæller om situationer, hvor de på baggrund af 

et mistillidsforhold har bedt pårørende om at gå ud fra stuen.  

I den mere praktiske ende af de hensyn, sygeplejerskerne tager til sig selv, for-

tæller de, at det er meget hurtigere at gøre tingene, når pårørende ikke er på stuen. De 

begrunder det først og fremmest med, at det er fordi de ikke undervejs skal forklare, 

hvad de gør, til de pårørende. Men det får angiveligt ikke sygeplejerskerne til at bede 

pårørende om at gå ud, med mindre de kan forhandle sig frem til, at hvis pårørende 

går ud, så kan sygeplejersken hurtigt ”lige” få overstået plejen, og så kan pårørende 

hurtigt komme ind igen. 

 

Hensyn til andre  

I interviewene fortæller sygeplejerskerne om nogle hensyn, de tager  til eventuelle 

medpatienter i forbindelse med pårørendes tilstedeværelse på stuen. I de to intensiv-

afdelinger ligger patienterne på en- eller tosengsstuer. Af hensyn til tavshedspligten 
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kan der være situationer, hvor pårørende bliver bedt om at gå udenfor, fx ved stue-

gang hos nabopatienten eller ved plejeopgaver hos nabopatienten, hvor sygeplejer-

sken ikke kan sikre den ønskede diskretion, når pårørende er til stede. Omvendt kan 

sygeplejerskerne også bede nabopatientens pårørende om at gå udenfor af hensyn til 

den patient, sygeplejersken har ansvaret for. I visse situationer vurderer sygeplejer-

sken, at det er tilstrækkeligt at skærme af mellem patienterne og trækker et forhæng 

for med henblik på at undgå, at pårørende kan se nabopatienten. I andre situationer 

beder hun pårørende om at gå udenfor. 

 For at skabe en slags rum omkring sengen, hvor pårørende kan sidde, uden at 

andre kan kigge ind, trækker sygeplejerskerne nogle gange forhæng for, så pårørende 

kan ”have det lidt for sig selv”: 

”Engang imellem må man jo også have behov for bare at være … sig selv, 
eller i hvert fald have en fornemmelse af det, så meget som man nu kan ha-
ve det bag et gardin. For det er jo ikke meget privatliv, man har på en to-
sengsstue”. 

Et par af sygeplejerskerne fortæller også om, at nogle enkelte læger ikke ønsker 

pårørende på stuen under stuegang. Det er i interviewene uklart, om disse læger har 

en principiel holdning til, at pårørende ikke skal overvære stuegang, eller om det er i 

særlige tilfælde, hvor de vurderer, at situationen kræver det. Sygeplejerskerne kender 

deres lægekolleger og accepterer tilsyneladende deres holdning til pårørende under 

stuegang og beder pårørende om at gå ud imens. Selv om rationalet bag disse enkelte 

lægers ønsker til stuegang er uklart i interviewene, vidner eksemplerne om, at syge-

plejerskerne tilsyneladende indimellem også træffer nogle valg, der er præget af 

stuegangslægens ønske.  

 Udover lægerne kommer der også andre samarbejdspartnerne på stuen. Det kan 

fx være fysioterapeuter, bioanalytikere, portører, læger på tilsyn fra andre afdelinger, 

røntgenpersonale, ergoterapeuter eller rengøringspersonale. De kan have ærinde hos 

patienten eller hos nabopatienten, og i disse situationer overvejer sygeplejersken i 

hvert enkelt tilfælde, om pårørende kan være på stuen imens. 

 

Hvad kan pårørende overvære eller hjælpe til med?  

I de interviewede sygeplejerskers definering af hver enkelt situation indgår der også 

overvejelser omkring, hvor vidt og i hvilket omfang pårørende kan inddrages i pleje-
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opgaver. For at lære hinanden og hinandens grænser at kende i forhold til det, der fo-

regår på stuen, fortæller en af sygeplejerskerne, at: 

”Jeg åbner nogle døre og kaster nogle bolde op i luften. Hvis folk så griber 
den bold, så kan det være, de også næste gang tør noget mere. Nogle fanger 
hurtigt, og andre skal have mere tid” 

En af informanterne beskriver det, hun synes pårørende kan hjælpe til med, sådan:  

”Det er ligesom … toppen af sygeplejen, det lindrende, det behagelige. Så 
tager vi os af det hårde arbejde”.   

I den direkte pleje fortæller sygeplejerskerne om, at de opfordrer pårørende til fx at 

lægge en kold klud på patientens pande, væde patientens mund, smøre læberne, lave 

lidt fingergymnastik eller smøre patientens ansigt eller hænder og måske fødder eller 

ben, hvis de har lyst til det. Eller måske skal den pårørende bare sidde ved sengen og 

holde patienten i  hånden. På spørgsmålet om, hvordan sygeplejersken finder ud af, 

hvad pårørende eventuelt kan have lyst til at hjælpe med, svarer sygeplejerskerne 

igen, at det er noget, de fornemmer: 

”Du kan lære at læse deres kropssprog. Det er en stor del af det, at være 
omkring dem. Altså, det er jo ikke kun, hvad de siger, og hvad de gør. Det 
er også, hvad de ikke siger, og hvad de signalerer, ikke også?”. 

I denne forbindelse taler sygeplejerskerne om pårørendes kropssprog og om at ”aflæ-

se deres signaler”, men også om bare at spørge pårørende direkte, om de fx har lyst 

til at lægge en kold klud på patientens pande eller smøre læberne. En af sygeplejer-

skerne understreger: 

” Jeg vil gøre ret meget ud af, at de mærker, at der er ingen forventninger 
om, at de skal gøre det. Det er ikke noget med, at hvis ikke de gør det, så 
bliver læberne ikke smurt”. 

Sygeplejerskerne kan også opfordre pårørende til at være med til at skabe et lidt mere 

personligt miljø omkring patienten ved fx at tage fotografier med til at stille på sen-

gebordet eller hænge op på væggen. Det kan både være fotografier af patienten selv 

fra før indlæggelsen, ”så personalet kan få et indtryk af personen i sengen”, som en 

udtrykker det. Det kan også være fotografier af patientens kære, som patienten even-

tuelt kan kigge på under indlæggelsen. Sygeplejerskerne kan også opfordre pårøren-

de til at læse højt for patienten af avisen eller en bog eller til at skaffe noget musik, 

som de mener, patienten vil kunne lide at lytte til under indlæggelsen. 
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Et par af sygeplejerskerne opfordrer pårørende til at skrive dagbog, både for de-

res egen skyld og for patientens, fordi daglige noter ifølge sygeplejerskerne vil kun-

ne være en hjælp for patienten senere ved at kunne berette om de dage, som patien-

ten formentlig ikke kan huske noget fra. Det kan ydermere hjælpe de pårørende ”til 

at få lidt ro i deres kaos”.  Dagbøger betragtes i flere af interviewene som en god 

måde at hjælpe patienten på. 

 

Hvad kan pårørende ikke overvære eller hjælpe til med? 

Et gennemgående træk i de plejehandlinger, der er nævnt ovenfor, er, at det er lin-

drende og behageligt for patienten  -  ”toppen af sygeplejen”, som en af sygeplejer-

skerne udtrykker det. For yderligere at få uddybet informanternes afgrænsning af de 

ting, pårørende kan hjælpe til med eller overvære, spurgte jeg, om der er noget, pårø-

rende ikke kan overvære. Og dertil svarer sygeplejerskerne samstemmende: nedre 

toilette. Som tidligere nævnt giver sygeplejerskerne udtryk for, at store dele af 

kropsplejen er for intim til, at pårørende uden videre kan overvære eller deltage i det. 

Men udover nedre toilette og størstedelen af den øvrige kropspleje er det umiddelbart 

vanskeligt for sygeplejerskerne at præcisere andre ting, pårørende absolut ikke kan 

overvære. I samtalerne forsøgte jeg derfor at få uddybet svarene ved at gå en helt an-

den vej og spørge, om pårørende fx ville kunne overvære skiftning af et stort abdo-

minalsår. Det ville ifølge sygeplejerskerne ikke være godt. Ad denne omvej bliver 

det tydeligt, at de med stor selvfølgelighed trækker en grænse ved pårørendes delta-

gelse i ”det instrumentelle”, som en af sygeplejerskerne kalder det.  

 Der ser ud til at være flere aspekter af sygeplejerskernes opfattelse af, at pårø-

rende ikke skal overvære ”det instrumentelle”. En af sygeplejerskerne fortæller, at 

der er et hensyn at tage til hygiejne og sikkerhed for patienten. En anden siger: 

”Hvad skal pårørende bruge det til?”. Ved at spørge videre ind til emnet uddyber en 

af sygeplejerskerne sit udsagn ved at fortælle, at ”De er jo slet ikke interesseret i den 

slags. De er kun interesseret i patienten”. Det kan tolkes sådan, at sygeplejersken er 

af den opfattelse, at ”det instrumentelle”, herunder fx skift af et abdominalsår,  ligger 

uden for det perspektiv, de pårørende har på patienten  -  uden for det felt, der umid-

delbart interesserer de pårørende. Det harmonerer godt med, at sygeplejerskerne i in-

terviewene netop fortæller, at de forsøger at inddrage pårørende i opgaver, der er for-

bundet med at være umiddelbart lindrende og behagelige for patienten.  
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5.6. At guide de pårørende  

Den tredje og sidste generelle strategi, der indgår i den proces, hvor igennem de in-

terviewede sygeplejersker udviser deres lederskab, er at guide de pårørende. Gen-

nem denne strategi guider intensivsygeplejersken de involverede parter på stuen til at 

handle i overensstemmelse med den konkrete vurdering af henholdsvis relationerne 

og den enkelte situation, sygeplejersken forud har foretaget.  

 

Af sygeplejerskernes fortællinger kan man forstå, at de qua deres ansvar på stuen 

skal varetage og kombinere hensyn til de involverede parter, som ikke altid er umid-

delbart gennemskuelige for pårørende. De pårørende har ofte selv en god fornem-

melse for, hvornår de kan være på stuen. Men sygeplejerskerne oplever også, at de fx 

nogle gange skal opfordre pårørende til at gå ud, fordi pårørende ikke altid selv er 

klar over, at der nu skal ske noget, de ikke bør være med til. Og som en af sygeple-

jerskerne siger:  

”Vi er måske heller ikke altid lige gode til at fortælle, hvad det lige er, der 
skal ske”. 

Pårørende er ikke altid umiddelbart i stand til at gøre ”det rigtige i situationen”, som 

en af sygeplejerskerne formulerer det. Derfor kan der være behov for, at sygeplejer-

sken vejleder de pårørende og støtter dem til at gøre ”det rigtige”. Og at gøre ”det 

rigtige” beskrives gennem sygeplejerskernes fortællinger i visse situationer som at gå 

uden for stuen og i andre situationer som at være på stuen på de rigtige tidspunkter. 

Som en siger:  

”Det handler om ligesom at få kridtet det af hele tiden”.  

Gennem interviewet forstår man, at denne sygeplejerske forsøger at tydeliggøre sin 

definition af situationen for de pårørende, hvorved hun samtidig også definerer, hvad 

der er passende adfærd. Der igennem tildeler hun de pårørende en rolle. Alle s

plejerskerne taler i mange forskellige sammenhænge om at ”informere pårør

”forberede dem”, ”fortælle”, ”fornemme”, ”aflæse”, ”vejlede”, ”guide”, ”støtte” osv. 

med henblik på at hjælpe pårørende til rette på stuen og i afdelingen.  

yge-

ende”, 

 

I interviewene tales der både om at begrænse og om at fremme pårørendes til-

stedeværelse på stuen. I visse situationer vil sygeplejerskerne begrænse pårørendes 

tilstedeværelse på stuen ved at bede dem om at gå udenfor. I andre situationer vil sy-
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geplejerskerne tilskynde pårørendes tilstedeværelse ved at opfordre pårørende, der er 

på vej ud eller som opholder sig uden for, til at komme ind eller blive inde på stuen. 

Sygeplejerskerne kan også tage initiativ til at ringe pårørende op hjemme og opfordre 

dem til at komme ind i afdelingen. Det kan fx være, hvis patienten var urolig eller 

pludselig blev dårlig. En af sygeplejerskerne fortæller om en situation, hvor hun hav-

de taget et markant skridt for at støtte pårørende. Hun havde engang opfordret fami-

lien til at ringe til den søn, de ikke havde haft kontakt med gennem mange år, nu, da 

faderen lå alvorligt syg i intensivafdeling. Som hun siger: 

”Nogle gange skal man måske fyre lidt op under de pårørende. Man skal 
turde risikere sig nogle gange” 

Sygeplejerskerne fortæller på forskellige måder om, at pårørendes tilstedeværelse of-

te kan kræve, at sygeplejersken guider og støtter meget konkret, mens de pårørende 

er på stuen.  Det kan være i situationer, hvor patientens tilstand pludselig ændres, el-

ler hvis pårørende af andre grunde er særlig oprørte eller ulykkelige. I disse tilfælde 

fortæller sygeplejerskerne dels om at informere og vise til rette, hvorigennem syge-

plejerskerne formidler deres definition af situationen som en forståelsesramme for de 

pårørende.  Og dels fortæller de om fx at lede tøvende pårørende hen til sengen eller 

om blot at stå lige ved siden af og vise, at de er til rådighed. Det kan ifølge sygeple-

jerskerne kræve mod. 

 

”Vi har jo en kæmpemagt, egentlig”     

Gennem interviewene tegner der sig et billede af, at sygeplejerskerne har en myndig-

hed, som de tilsyneladende uden at tænke over det gør brug af på en lang række om-

råder, når de tager stilling på både patientens og de pårørendes vegne i forbindelse 

med besøg på stuen  -  en myndighed som pårørende efter alt at dømme anerkender 

og respekterer. Understøttet af en autoritet, som skinner igennem sygeplejerskerne 

fortællinger om deres rolle som professionelle og fortrolige med feltet, har de på 

denne måde afgørende indflydelse på, om situationen defineres som passende eller 

upassende for besøg og i givet fald besøg af hvem.  

Hvis sygeplejerskens myndighed anfægtes, fx af kritiske pårørende, giver et par 

af sygeplejerskerne udtryk for, at nogle sygeplejersker forsvarer deres autoritet, mens 

andre i stedet overvejer, hvad de selv kunne have gjort anderledes for at undgå, at det 

skulle komme så vidt. I den forbindelse har det i øvrigt været tankevækkende at kon-
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statere, hvordan ingen af de interviewede sygeplejersker har kunnet genkende den 

defensive  holdning hos sig selv, men at de alle har kunnet genkende den fra kolle-

ger.  I undersøgelsen ser det således ud til, at sygeplejerskerne gør sig overvejelser 

om ikke blot at balancere mellem et hensyn til patienten og til den enkelte pårørende, 

men at de også i hver enkelt situation overvejer deres egen position og rolle i samar-

bejdet. 

 

Man får gennem interviewene indtryk af, at sygeplejerskerne generelt udviser stor 

ansvarlighed i relationen til pårørende. I den forbindelse kommer de på forskellige 

måder ind på, at der eksisterer en magtrelation mellem  pårørende og sygeplejersker. 

En siger: 

”Jeg synes jo simpelthen vi har en kæmpe magt, egentlig. Og den skal vi 
virkelig forvalte ansvarligt, ikke også. Fordi vi kan gøre det til et helvede 
for de pårørende, og vi kan gøre det til en rigtig … god oplevelse, selvom 
det er en trist oplevelse”. 

Sygeplejerskernes beskrivelser er ret forskellige, og det har i interviewene været van-

skeligt at få klarhed over, hvordan de forholder sig til den beskrevne magtrelation. 

Her ville observation som supplerende forskningsmetode måske have kunnet kaste 

yderligere lys over sygeplejerskernes måde at forholde sig til pårørende på. I dele af 

beskrivelserne bliver der, som i citatet ovenfor, lagt vægt på, at sygeplejersken skal 

forvalte sin magt ansvarligt og i sit arbejde handle med lydhørhed og nænsomhed. En 

af sygeplejerskerne uddyber begrebet ansvarlighed således: 

”Jamen det går ud på … altså almindelige etiske regler, de skal overhol-
des: Hvordan man behandler hinanden, hvordan man snakker til hinanden 
... og endnu mere fordi, de [pårørende]er de svage og de er på udebane, ik-
ke også?”. 

Sygeplejerskerne giver adskillige eksempler på, hvordan intensivsygeplejersker efter 

deres opfattelse handler ansvarligt og for eksempel gør meget ud af at få pårørende 

til at føle sig velkomne og trygge på stuen.  

I andre dele af sygeplejerskernes beretninger bliver det tydeligt, at nogle syge-

plejersker samtidig hæger om den myndighed, de har i kraft af deres ansvar for ple-

jen af patienten, og hævder den i forholdet til pårørende. En af sygeplejerskerne be-

skriver det således: 
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”Jamen det er jo noget med, at det er deres egne [sygeplejerskernes] 
uskrevne regler, som kommer til orde, ikke også? I stedet for ligesom at 
prøve at se på – hvad er behovet i den her situation”. 

Det, sygeplejersken tilsyneladende er inde på, er, at hvis sygeplejersker ikke er lyd-

høre, er det måske ”deres egne uskrevne regler” frem for de regler, situationen til-

skriver, der kommer til at dominere forholdet til patient og pårørende. I interviewet 

betragtes det som uansvarligt.  

 

”Man går lige så stille med det” 

Sygeplejerskerne beskriver nogle af deres overvejelser i forbindelse med at tage stil-

ling på patientens og de pårørendes vegne. På spørgsmålet om hvorvidt de kunne fo-

restille sig  situationer, hvor patienter ikke ville bryde sig om de valg, sygeplejersken 

har truffet på deres vegne, svarer en af sygeplejerskerne:  

”Det kunne man da nemt forestille sig. Men det håber jeg da ikke. Men det 
kan jeg da nok ikke sige mig fri for …at det kunne være sket”. 

I forlængelse af dette udsagn pointerer den samme sygeplejerske, at når patienterne 

ikke selv kan ytre sig, er der brug for, at nogen tager stilling på deres vegne. Det tol-

kes her således, at hun påtager sig ansvaret for at tage stilling, fordi situationen efter 

hendes opfattelse kræver det. 

Gennem interviewene efterlader sygeplejerskerne også på dette punkt et flerty-

digt indtryk af deres opfattelse af egen betydning i forbindelse med funktionen som 

ledvogter på stuen. Nogle af sygeplejerskerne synes ikke at være bevidst om deres 

egen betydning eller efterlader et indtryk af, at de nedtoner deres egen betydning. En 

af de meget erfarne sygeplejersker udtrykker sin indstilling på denne måde:  

”Det går man jo egentlig bare lige så stille med”. 

Men som en anden sygeplejerske siger: 

”Man skal ikke bilde sig ind, at vi [sygeplejersken og de pårørende] er lige, 
for det er vi ikke, og det kan vi ikke være”. 

Hun uddyber sit synspunkt ved at fortælle, at hendes generation af sygeplejersker i 

grunduddannelsen blev indpodet, at sygeplejersken og patienten eller de pårørende 

var ligeværdige. På baggrund af mange års arbejde som sygeplejerske er det dog 

hendes erfaring, at det er en illusion at tro, at parterne kan være lige i intensivafde-
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ling.  Denne sygeplejerske er sig meget bevidst, at hun har et stort og særligt ansvar i 

samarbejdet med både patient og pårørende. I modsætning her til udtaler de øvrige 

sygeplejersker sig mere tøvende eller forbeholdent om deres egen betydning i samar-

bejdet. 

 

 

6. Diskussion  
I denne undersøgelse er det beskrevet, hvordan en gruppe intensivsygeplejersker for-

tæller om at manøvrere i dagligdagens konstant omskiftelige og uforudsigelige kon-

tekst mellem vekslende samarbejdspartnere, når de skal tage stilling til, hvornår og i 

hvilket omfang pårørende kan være på stuen hos patienten. Det gør sygeplejerskerne 

overordnet ved at udvise lederskab.  

I de følgende afsnit belyses først begrebet lederskab gennem litteratur om ledel-

se. I forlængelse heraf diskuteres nogle udvalgte aspekter af sygeplejerskernes leder-

skab på stuen i lyset af ledelsesteorien og anden relevant litteratur.  

 

6.1. Lederskab på stuen 

I de fleste sygeplejefaglige sammenhænge er sygeplejerskers opgaver formentlig me-

re snævert knyttet til patienten, end tilfældet er i intensivafdeling. I forbindelse med 

de pårørendes tilstedeværelse på stuen i intensivafdeling skal sygeplejersken agere 

både i forhold til patienten og i forhold til de pårørende. Det øger kompleksiteten i 

sygeplejerskernes opgaver betragteligt, fordi sygeplejersken skal interagere med og 

tage hensyn til flere forskellige parter med væsentlige behov. Det fordrer, at intensiv-

sygeplejersken er i stand til at tage stilling til, hvordan hun vil vægte de forskellige 

hensyn.  

Både litteraturen og sygeplejerskernes udsagn i interviewene peger på, at patien-

ten er vigtigst for sygeplejersken (Ågård 2001; Hall 1999; Verhaeghe, Defloor, Van 

Zuuren, Duijnstee, & Grypdonck 2005). Men samtidig omtaler de interviewede sy-

geplejersker situationer, hvor hensyn til de pårørendes behov kan vægtes højere end 

hensyn til patienten, for eksempel hvis patienten er døende. Intensivsygeplejerskerne 

er derfor nødt til at kunne træffe beslutninger på både patientens og de pårørendes 

vegne og føre disse ud i livet med henblik på at regulere adgangen til stuen i forhold 
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til, hvad sygeplejerskerne i hver enkelt situation finder passende. Dertil kræves, at in-

tensivsygeplejersken udviser lederskab. I næste afsnit undersøges begrebet lederskab, 

sådan som det beskrives i litteraturen. 

 

Begrebet lederskab  

Går man til ordbogen, betyder ordet lederskab: Det at lede eller stå i spidsen for no-

get (Becker-Christensen 2001). Et opslag i Den Store Danske Encyklopædi på ordet 

ledelse giver flere oplysninger om fænomenet. Her skriver professor K.K. Klausen11, 

at der i forbindelse med ledelse ofte fokuseres på formelt lederskab, men at ledelse 

reelt udøves af enhver, som er i stand til at påvirke en gruppe, formelt eller uformelt. 

Der er altså i Klausens beskrivelse tale om, at lederskab helt grundlæggende ikke 

blot drejer sig om at lede noget, men også om at lede nogen. Lederskab kan overord-

net inddeles i to typer: administrativt lederskab, svarende til det engelske ”manage-

ment”, og strategisk lederskab, svarende til det tilsvarende engelske begreb ”lea-

dership”. Det er primært denne sidste type lederskab, der er i fokus her. 

Moderne ledelsesteori har ifølge Klausen gennem årtier været domineret af det, 

der kaldes den situationsbestemte skole. I denne ledelsesforståelse antages det, at det 

er forskellige forhold i situationen, der er bestemmende for, hvad god og effektiv le-

delse vil være. ”Som følge heraf bliver det lederens opgave at diagnosticere situatio-

nen og afpasse sin ledelsesmåde hertil” (Lund 2001). Klausen henviser til professor 

Erik Johnsen12 som den, der i Danmark mest omfattende har forsket i ledelse. John-

sen uddyber Klausens korte beskrivelse af den situationsbestemte ledelsestænkning 

ved at formulere, hvordan lederen her skal kunne gå ind i stedse nye samspilsrelatio-

ner sammen med stedse nye mennesker (Johnsen 2001).  

Johnsen sammenfatter forskellige beskrivelser af ledelsesadfærd i tre overordne-

de typer: målsættende adfærd, problemløsende adfærd og kommunikerende adfærd. 

Målsættende adfærd er karakteriseret ved, at man bevidstgør sig om sine motiver, 

ønsker, præferencer, værdier, holdninger og etik og får disse udmøntet i en formule-

ring af mål for det felt, man arbejder indenfor.  Den problemløsende adfærd drejer 

sig groft sagt om tre forskellige måder at løse problemer på. Ledere kan tænke sig om 

                                                      
11 Kurt Klaudi Klausen er professor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet 
12 Erik Johnnsen (f. 1928), er dr. oecon. og tidligere professor ved Handelshøjskolen i København. 
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og analysere sig frem til et resultat, eller de kan samtale, d.v.s. udveksle information 

og interagere. Johnsen understreger her, at interaktionen både drejer sig om at mod-

tage og afgive påvirkning. Som en tredje mulighed kan ledere prøve sig frem eller 

eksperimentere. Johnsen taler i den forbindelse om at søge løsninger på mere utradi-

tionel vis og lære heraf (ibid.). Den tredje overordnede type af ledelsesadfærd, John-

sen beskriver, er kommunikerende adfærd eller sprogskabende adfærd, som han også 

kalder det. Med denne adfærd kommunikerer lederen kort fortalt målene og sine ide-

er til løsning af et givent problem til sine omgivelser. Johnsen pointerer, at disse tre 

overordnede typer af ledelsesadfærd ikke udøves hver for sig, men at man udøver le-

delsesadfærd, ”når man sammen med de relevante andre sætter mål og løser pro-

blemer og skaber gensidig kommunikation samtidig” (ibid., s.33). I forlængelse af 

beskrivelserne af ledelsesadfærd nævner Johnsen fire typiske ønsker til en god leder: 

autoritet, ansvarlighed, delegeringsevne og lytteevne (ibid., s.26). 

 

Både K.K. Klausen og Erik Johnsen beskriver lederskab i en situationsbestemt sam-

menhæng, hvor lederen i en ikke forudsigelig kontekst  indgår i et dynamisk samspil 

med en vekslende gruppe af  samarbejdspartnere. Denne karakteristik synes at passe 

som fod i hose med intensivsygeplejerskernes beskrivelser af deres samspil med på-

rørende på stuen. Selv om ledelse i den foreliggende litteratur ikke er knyttet til sy-

geplejerskers lederskab på stuen, kan man umiddelbart genkende intensivsygeplejer-

skernes adfærd på stuen i samspillet med patient og pårørende i alle aspekter af John-

sens beskrivelse af ledelsesadfærd: Når sygeplejerskerne afklarer relationer skaber 

de klarhed over, hvem deres samarbejdspartnere er og danner sig et indtryk af, hvad 

behovet for støtte og vejledning til den enkelte pårørende kan være i forhold til at 

være på stuen. Det er både en målsættende og kommunikerende adfærd. Når sygeple-

jerskerne definerer situationen, træffer de beslutning om, hvorvidt der er passende 

for besøg eller ej. I denne proces afvejer de forskellige hensyns betydning i forhold 

til hinanden. Derved udviser de i ledelsesterminologi målsættende adfærd. Den stra-

tegi, hvor sygeplejerskerne guider pårørende, kan i denne forbindelse både kaldes 

problemløsende og kommunikerende adfærd. Sygeplejerskerne fortæller om at guide 

de pårørende i et dynamisk samspil og om at lede dem i forhold til de mål, sygeple-

jersken har sat. At intensivsygeplejersker udøver lederskab på stuen er derfor helt i 

tråd med K.K. Klausens pointe, når han fremhæver at lederskab ikke nødvendigvis 
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kræver en formel ledertitel. Sygeplejerskernes lederskab på stuen kan med ledelses-

terminologien karakteriseres som uformel strategisk ledelse. 

 

Litteratur om ledelse i sygeplejen 

I den litteratur, som ovenstående korte beskrivelse af ledelsesadfærd stammer fra , er 

ledelsesbegreberne først og fremmest eksemplificeret i relation til forretningslivet el-

ler til offentlig administration. I et forsøg på at komme tættere på ledelse i relation til 

intensivsygeplejerskens lederskab på stuen hos patienten, lavede jeg endnu en littera-

tursøgning i Bibliotek.dk, Cinahl og MedLine med søgeordene: sygepleje / nursing / 

ledelse / lederskab / leadership / klinisk ledelse / clinical leadership / bedside lea-

dership / bedside / ledvogter / gatekeeper.  De fundne referencer drejer sig primært 

om ledelse på afdelingssygeplejerske niveau med hovedvægt på administrativ ledel-

se, og det har ikke været muligt ad denne vej at finde anden tilgængelig litteratur om 

emnet. Det kunne derfor umiddelbart tyde på, at begrebet lederskab ikke er beskrevet 

i forbindelse med sygeplejerskers opgaver på stuen hos patienten.  

Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er skrevet om adfærd, der med 

Johnsens ledelsesbegreber kan karakteriseres som ledelsesadfærd inden for sygeple-

jen. Således har en engelsk undersøgelse af intensivsygeplejerskers rolle gennem ob-

servation og interviews beskrevet, hvordan intensivsygeplejersker i dagligdagen skal 

prioritere mellem konkurrerende behov og interesser, herunder hvordan de skal fun-

gere som ledvogtere på stuen hos patienten (Endacott 1999). En canadisk undersø-

gelse har beskrevet, hvordan sygeplejersker i fokusgruppeinterviews oplever, at de 

skal agere mellem mange forskellige, og ind imellem modstridende, hensyn og inte-

resser. I dette spændingsfelt agerer de ved at handle med forsigtighed og ved at indgå 

kompromisser (Varcoe et al. 2004). En engelsk antropolog har ligefrem argumenteret 

for, at ”caring, the nurse’s central role, is the management of ambiguity” 

(Littlewood 1991, s.185).  Omsorg i sygeplejen handler i Littlewoods forståelse i vid 

udstrækning om at håndtere flertydigheder, og sygeplejerskens rolle beskrives som 

mediator, ikke blot mellem fagpersonale og patient, men også mellem patienter ind-

byrdes og mellem patienten og besøgende (ibid.). Også Patricia Benner har i samar-

bejde med andre forskere gennem både observation og interviews beskrevet sygeple-

jerskers, herunder også intensivsygeplejerskers, opgaver med på forskellige områder 
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at prioritere i dagligdagen (Benner, Hooper-Kyriakidis, & Stannard 1999; Benner, 

Tanner, & Chesla 1996; Tanner, Benner, Chesla, & Gordon 1993).  

Ingen af disse kilder anvender dog begrebet ledelse i deres beskrivelse af syge-

plejerskernes adfærd. Men hver enkelt af kilderne beskriver på forskellige måder, 

hvordan der i sygeplejen fordres adfærd, der med Johnsens begreber kan karakterise-

res som ledelsesadfærd. Selvom kilderne ikke alle eksplicit drejer sig om intensivsy-

geplejerskers funktion på stuen, understøtter de denne undersøgelses pointering af 

lederskab som noget centralt i intensivsygeplejen. Lederskab på patientstuen ser altså 

ikke ud til at være fremmed i sygeplejen. 

 

Målsættende adfærd  

Som omtalt kan ledelsesadfærd karakteriseres ved tre typer af adfærd: Målsættende, 

problemløsende og kommunikerende adfærd. De interviewede intensivsygeplejersker 

gør sig en lang række komplekse overvejelser, der på forskellig måde kan henføres 

til disse tre typer ledelsesadfærd. Men især sygeplejerskernes målsættende adfærd i 

samspillet med pårørende er af flere grunde tankevækkende. Den målsættende ad-

færd er som nævnt karakteriseret ved, at man dels bevidstgør sig om sine motiver, 

ønsker, præferencer, værdier, holdninger og etik og dels udmønter disse i mål for ar-

bejdet. Men for det første har sygeplejerskerne, som omtalt, primært ansvar for ple-

jen af patienten, hvorimod de ikke har et veldefineret ansvar for de pårørende. Alli-

gevel optager samarbejdet med de pårørende på stuen tilsyneladende de interviewede 

sygeplejersker ganske meget. En af sygeplejerskerne giver endda udtryk for, at sam-

arbejdet med pårørende til tider kan være mere krævende end plejen af patienten. For 

det andet kan sygeplejerskerne direkte adspurgt ikke umiddelbart gøre rede for, hvil-

ke normer eller regler, der leder dem i samarbejdet med de pårørende. En siger: ”Jeg 

ved ikke, hvorfor jeg gør det sådan  -  jeg gør det bare”.  Selv om sygeplejerskerne 

således tilsyneladende ikke er bevidst om, hvilke mål eller regler der styrer deres 

overvejelser, så tyder deres overvejelser på, at de alligevel er i stand til at agere og 

udvise lederskab på stuen.  

I næste afsnit undersøges det, hvor målene for sygeplejerskernes samspil med 

pårørende kan stamme fra. 
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Mål for sygeplejerskens samspil med pårørende 

Ifølge de interviewede sygeplejersker har deres respektive afdelinger ikke formulere-

de mål for eller regler vedrørende pårørendes ophold i afdelingen. De mål, sygeple-

jerskerne arbejder ud fra, kan derfor ikke stamme fra formulerede retningslinier i de 

respektive afdelinger.  

Af de fem sygeplejersker har kun de tre indtil videre gennemgået Specialuddan-

nelsen for sygeplejersker i Intensiv Sygepleje. Da de i vid udstrækning gør sig de 

samme overvejelser i forbindelse med pårørendes tilstedeværelse på stuen, kan det 

derfor heller ikke være noget, de har lært gennem specialuddannelsen. En gennem-

gang af det formelle grundlag for specialuddannelsen skaber i øvrigt heller ikke klar-

hed over, hvordan sygeplejersken skal forholde sig til pårørende, om end der indgår 

et delemne kaldet ”Sygepleje til patienter og pårørende i krise”13 (Århus Amt 2003). 

Dermed være ikke sagt, at de spørgsmål omkring pårørende, der tages op i dette spe-

ciale, ikke alligevel kan indgå i specialuddannelsen. Men målene for samspillet med 

pårørende ekspliciteres ikke i grundlaget for den formelle uddannelse af intensivsy-

geplejersker.  

Dansk Sygeplejeråd har lavet en funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker 

(Dansk Sygeplejeråd 2003), hvor der med henvisning til cirkulæret for Specialud-

dannelsen (Sundhedsstyrelsen 1997) eksplicit tales om, at intensivsygeplejersken 

skal ”støtte og yde omsorg for pårørende til kritisk syge patienter” (Dansk Sygeple-

jeråd 2003, s.8). Hverken cirkulæret eller funktionsbeskrivelsen uddyber dog, hvad 

denne støtte og omsorg drejer sig om. Det nævnes i funktionsbeskrivelsen, at ”høj 

faglig viden, forståelse, indlevelse og omsorg er [..] nøgleord i intensiv sygepleje” 

(ibid., s.9). Men det beskrives ikke nærmere, hvilke områder sygeplejerskens forstå-

else, indlevelse og omsorg konkret skal rettes mod, hverken i forhold til patient eller 

pårørende. 

De overordnede retningslinier for sygeplejevirksomhed fra henholdsvis Interna-

tional Council of Nurses og Dansk Sygeplejeråd udtrykker den gode sygepleje på et 

generelt og kollektivt niveau. Her omtales hvordan familien (International Council of 

Nurses  2001) og pårørende (Dansk Sygeplejeråd 1992) indgår i sygeplejen. Faglige 

retningslinier på dette niveau kan danne en ramme for udøvelse af sygepleje, der le-
                                                      
13 Dette delemne indgår som en del af: Emne 14.5. Dokumentation, etik og kvalitetsudvilking. Patient, 

pårøende  -  stress og krise reaktioner (Århus Amt 2003) 
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gitimerer at inddrage familien og pårørende i sygeplejens fokus. Men disse overord-

nede retningslinier kan vanskeligt danne grundlag for de individuelle og situations-

bestemte overvejelser, intensivsygeplejerskerne i denne undersøgelse gør sig i for-

bindelse med pårørende på stuen. 

Gennemgangen af disse formulerede rammer og retningslinier, der alle på for-

skellig vis har indflydelse på intensivsygeplejen, har således ikke gjort det muligt at 

vise, hvad målet for intensivsygeplejerskers samspil med pårørende kan eller bør væ-

re.  

 

6.2. Forestillinger om god sygepleje 

Man kunne umiddelbart tro, at hvis målene for dette område af intensivsygeplejen 

ikke er formuleret eller bevidst for sygeplejerskerne, så vil sygeplejerskernes adfærd 

gå i alle mulige retninger. Det er dog ikke tilfældet ifølge denne undersøgelse. I ste-

det for at være styret af generelle retningslinier tyder undersøgelsen på, at sygeplejer-

skerne foretager nogle individuelle, komplekse og nuancerede afvejninger af hensyn 

i deres konkrete vurdering i hver enkelt situation. Samtidig ses der tydelige, gennem-

gående træk i deres overvejelser omkring de afvejninger af hensyn, der ligger til 

grund for deres beslutninger om pårørendes tilstedeværelse på stuen. Det kunne der-

for tyde på, at sygeplejerskerne har internaliseret en slags normsæt, der i et vist om-

fang er styrende for deres adfærd. Hvor stammer da dette normsæt fra?  

Patricia Benner et al. har beskrevet sammenhængen mellem etisk og klinisk tænkning. De 

peger på, at overordnede etiske principper om fx at sikre patientens autonomi, om ikke at gø-

re skade, om retfærdighed m.m. er betydningsfulde i sygeplejen. Samtidig argumenterer de 

for, at disse ikke kan være konkret vejledende for sygeplejepraksis. De etiske retningslinier 

må ”oversættes” til konkrete visioner for praksis i sygeplejen, og de må så at sige omplantes 

til hver enkelt situation (Benner, Hooper-Kyriakidis, & Stannard 1999). I Benner et al.’s ud-

lægning er overordnede etiske principper altså for abstrakte til i sig selv at kunne være mål 

for sygeplejen. 

Sygeplejerskers handlinger og ræsonnementer på patientens og på pårørendes 

vegne guides ifølge Benner et al. af deres forestilling om god sygepleje (ibid.). Syge-

plejersker lærer snarere den gode sygepleje gennem erfaring, refleksion og dialog 

med patienter og pårørende end gennem etiske principper, og herigennem skabes de-

res visioner for den gode sygepleje (ibid.). Benner et al. anvender i den forbindelse 
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Aristoteles’s begreb phronesis, praktisk visdom, om denne del af sygeplejerskers 

kundskab.  

Benner et al.’s udlægning af de retningslinier, der guider sygeplejersker i deres 

praksis, stemmer godt overens  med det, sygeplejerskerne fortæller i denne undersø-

gelse. For det første er der ovenfor peget på, at de eksisterende formelle retningslini-

er for sygeplejen ikke i sig selv kan være konkret retningsvisende for sygeplejersker-

nes overvejelser i forbindelse med pårørendes tilstedeværelse på stuen. For det andet 

er sygeplejerskerne ikke i stand til at eksplicitere de retningslinier, der guider dem. 

Men deres overvejelser bærer tydeligt præg af, at de alligevel på en meget nuanceret 

måde forsøger at varetage både patientens og de pårørendes interesser. Hvis man føl-

ger Benner et al.’s  tanker et skridt videre, så har sygeplejerskerne formentlig lært og 

internaliseret forestillinger om den gode intensivsygepleje og det gode samspil med 

pårørende gennem dagligdagens erfaringer med patienter og pårørende og ved at 

iagttage mere erfarne sygeplejerskers arbejde.  

 

At beskytte den sårbare og tage vare på den svage 

Selvom der ovenfor er peget på, at etiske principper ikke uden videre kan være hand-

lingsanvisende for praksis, ses det gennem interviewene, at sygeplejerskerne alle i 

forskellige sammenhænge fremhæver, at man skal beskytte den sårbare og tage vare 

på den svage.  

Dette tema går igen i varierende aspekter af sygeplejerskernes overvejelser om-

kring pårørende på stuen som et grundlæggende princip for mange af deres handlin-

ger. Frem for at tale om etiske principper har Benner et al. kaldt det en medmenne-

skelig moralsk drivkraft (”human pull”) fx at lindre lidelse og hjælpe andre i nød 

(Benner, Hooper-Kyriakidis, & Stannard 1999, s. 17). De interviewede sygeplejer-

sker giver med selvfølgelighed udtryk for, at man skal tage vare på både patienten og 

de pårørende og der igennem vise ansvarlighed.  

Dette ideal, der drejer sig om at forsvare og tage vare på den svage, kan betrag-

tes som en af hjørnestenene i sygeplejen (Fry 1994). I idealet viser der sig et samari-

tansk princip14, som også på andre områder præger sundhedsvæsenet (Wulff 1995). 

                                                      
14 I Det Nye Testamente fortælles lignelsen om den barmhjertige samaritaner i Lukasevangeliet, kapi-

tel 10, vers 25-37.  
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Normen om at tage vare på den svage er således velkendt inden for sygeplejen, og 

den er velbeskrevet som ramme i forbindelse med sygeplejen til patienten, hvor den 

fx omtales som personalets ”beskyttende ansvar” (Hall 1999). Og den skinner altså 

også her igennem i forbindelse med sygeplejerskernes overvejelser omkring de pårø-

rende. 

 

En medmenneskelig appel 

De interviewede sygeplejersker beskriver en appel fra pårørende om dels at passe 

godt på patienten og dels om at have omsorg for den pårørende selv. I denne appel er 

der indbygget en forventning om at blive taget imod, en tillidsfuldhed, der kalder på 

sygeplejerskens medmenneskelige ansvarlighed og omsorg. Denne tillidsfuldhed, 

som afdøde teolog og filosof K.E. Løgstrup har beskrevet som en etisk fordring, dre-

jer sig om, at det er et menneskeligt grundvilkår, at vi ubetinget må tage imod den til-

lid, andre viser os. Ikke fordi vi er sygeplejersker, men fordi vi er mennesker, er vi 

fordret til at tage imod den anden.  Løgstrup udtrykte det blandt andet således: 

”Med vor blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens ver-
den dens skikkelse. Hvilken vidde og farve den andens verden får for ham 
selv er jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at 
gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig  -  og ik-
ke mindst er jeg med til at gøre den truende eller tryg. Ikke ved teorier eller 
ved anskuelser, men ved min blotte holdning. Hvorfor der er en uudtalt, så 
at sige anonym fordring til os om at tage vare på det liv, som tilliden læg-
ger i vor hånd.” (Løgstrup 1991, s.28). 

Tankegangen bag tilliden og den etiske fordring er blevet taget op inden for sygeple-

jen i Skandinavien af blandt andre Kari Martinsen (Martinsen 1994; Martinsen 2001) 

og Merry Scheel (Scheel 1994), der har fremhævet den medmenneskelige fordring 

som et fundament i sygeplejen. I denne undersøgelse kan intensivsygeplejerskernes 

engagement  -   i patienten naturligvis, men også i de pårørendes ve og vel  -  måske 

netop forstås som et udtryk for denne fordring.  

Inspireret af Løgstrup har Martinsen argumenteret for, at der ganske enkelt ikke 

findes normer, der på en så fundamental  måde kan være foreskrivende for sygeple-

jerskers møde med patienten eller vores øvrige medmennesker, at de kan være kon-

kret  handlingsanvisende (Martinsen 1989). I så fald løsrives normerne fra det kon-

krete, hvorved de mister deres etiske gyldighed (Martinsen 1994). Og spørgsmålet er, 

om det overhovedet er muligt at opstille mål og retningslinier, der kan være foreskri-
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vende for  intensivsygeplejerskernes nuancerede og komplekse måde at agere på 

overfor pårørende  -  eller over for patienten for den sags skyld. Hertil ville Kari 

Martinsen formentlig svare et klart nej. Det ville være at indordne det, Martinsen 

kalder det levendes orden, under det dødes orden. I stedet fremhæver Martinsen net-

op betydningen af at lade det levende, individuelle og situationsbaserede være i fokus 

frem for overordnede regler eller retningslinier (ibid.). Men samtidig peger Martin-

sen på, at regler, der, som hun siger det, er bøjet ned til situationen, kan fungere som 

påmindelse om de værdier, der skal bevares (Martinsen 1989). 

Når intensivsygeplejerskerne i undersøgelsen ikke umiddelbart er i stand til at 

formulere, hvilke mål eller retningslinier, der er styrende for deres adfærd, kan det 

være, fordi de er i tvivl om, hvad målet eller retningslinierne er. Men det kan måske 

også netop være i erkendelse af, at disse på én gang er både så grundlæggende og 

samtidig så abstrakte, at de umiddelbart kan være vanskelige at beskrive i en inter-

viewsituation.  

 

6.3. Sygeplejerskers samspil med pårørende i intensivafdeling 

I den indledende litteraturgennemgang omtales i afsnit 2.4. en svensk undersøgelse, 

der kategoriserer sygeplejerskernes samspil med pårørende som henholdsvis ”invi-

ting” eller ”non-inviting” (Söderström, Benzein, & Saveman 2003). I nærværende 

undersøgelse kan der anes nogle tilsvarende samspilsformer hos sygeplejerskerne. 

Det ser dog ikke ud til, at sygeplejerskerne har enten en ”inviting” eller en ”non-

inviting” holdning til pårørende. I sygeplejerskernes fortællinger er der snarere tale 

om et både-og. I undersøgelsen er sygeplejerskernes holdning til pårørende generelt 

præget af at være inviterende forstået på den måde, at de pårørende ses som vigtige 

medspillere, som sygeplejerskerne bestræber sig på at medinddrage. På den anden 

side er der også situationer, hvor sygeplejerskerne giver udtryk for, at pårørende ikke 

er velkomne på stuen, hvilket i en vis forstand kan karakteriseres som ikke-

inviterende adfærd. Når de interviewede sygeplejersker således veksler mellem at 

være inviterende og ikke-inviterende, er det formentlig  -  frem for at være udtryk for 

en generel holdning til de pårørende  -  snarere udtryk for, at sygeplejerskerne løben-

de foretager individuelle og situationsbestemte afvejninger af hensyn til de involve-

rede parter. Denne afvejning medfører i visse tilfælde, at pårørende indbydes til at 

være på stuen, og i andre tilfælde at de opfordres til ikke at være på stuen. 
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Denne individuelle og situationsbestemte vurdering i samspillet med pårørende 

er måske en del af forklaringen på, at der i litteraturen ses eksempler på, at det både 

for personale og for pårørende til tider kan være vanskeligt at få klarhed over, hvil-

ken rolle pårørende generelt skal have i intensivafdeling (Ågård 2001; Chesla & 

Stannard 1997; Plowright 1998). Det kan også være en af grundene til, at det umid-

delbart kan være vanskeligt at opstille generelle retningslinier for sygeplejerskernes 

samspil med de pårørende. Dette spørgsmål undersøges i næste afsnit. 

 

Den pårørende som deltager eller tilskuer 

I interviewene går der er rød tråd gennem sygeplejerskernes overvejelser, der drejer 

sig om hvilken rolle den enkelte pårørende kan have i hver enkelt situation. Sygeple-

jerskerne vælger at inddrage de pårørende i visse situationer, mens de udelukkes i 

andre. Sygeplejerskerne tildeler dermed i nogle tilfælde de pårørende en rolle som 

deltagere og i andre situationer en rolle som tilskuere. Det kan umiddelbart fore-

komme at være en slingrekurs, og man kunne stille spørgsmålet, om det er fordi sy-

geplejerskerne ikke er klar over, hvilken rolle de mener pårørende bør have. 

  

Når der i dag er fri besøgstid i de fleste intensivafdelinger, kan man argumentere for, 

at  pårørende implicit tildeles en rolle som deltagere (Latour 2005). Det stemmer 

godt overens med, at sygeplejerskerne i undersøgelsen giver udtryk for, at  deres 

overordnede holdning er, at pårørende er velkomne. Andre undersøgelser har fundet 

en tilsvarende overordnet holdning blandt intensivsygeplejersker (Hupcey 1999), 

heriblandt den svenske undersøgelse, der er omtalt ovenfor (Söderström, Benzein, & 

Saveman 2003). 

I denne undersøgelse kan de interviewede intensivsygeplejersker dog siges at 

være kommet et skridt videre i deres overvejelser. De definerer den enkelte situation 

og nuancerer og regulerer de pårørendes rolle, således at den i visse tilfælde er at væ-

re deltager og i andre at være tilskuer. Og netop i denne løbende regulering af de på-

rørendes rolle træder intensivsygeplejerskens lederskab tydeligt frem, idet de dels de-

finerer situationen og dels tildeler deltagerne den rolle, de anser for at være passende. 

De pårørende får, blandt andet af hensyn til patienten, ikke uden videre mulighed for 

at være deltagere i alle forhold. Direkte adspurgt om, hvorvidt man kan betegne pårø-

rende som tilskuere eller deltagere, understreger sygeplejerskerne denne pointe ved 
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at svare, at de pårørende er begge dele. Nogle gange er de deltagere, andre gange til-

skuere. Sygeplejerskerne fortæller om i den enkelte situation at tildele de pårørende 

den rolle på et kontinuum mellem at være deltager og at være tilskuer, som sygeple-

jersken skønner er passende. Det er derfor ikke uden videre muligt at slutte, at fordi 

de pårørende med den fri besøgstid indbydes til at være mere i intensivafdeling, så 

kan de også være deltagere i alle forhold.  

Når der i litteraturen argumenteres for, at pårørende skal betragtes som deltagere 

(Latour 2005), kan denne lidt kategoriske tilgang i lyset af nærværende undersøgel-

ses resultater  forekomme at være unuanceret. Argumentet skal måske først og 

fremmest ses som udtryk for et generelt ønske fra debattørens side om at fremme be-

tingelserne for pårørendes tilstedeværelse. Inden for den onkologiske sygepleje er 

deltager-tilskuer modstillingen ligeledes  blevet brugt i en analyse af forholdene for 

pårørende til kræftpatienter (Linderoth 2004). Når modsætningen mellem deltager- 

og tilskuerperspektivet inddrages i diskussioner om pårørendes rolle, så understreger 

det måske først og fremmest, at der både i Danmark og internationalt  -  og inden for 

både intensivsygeplejen og andre grene af sygeplejen -   fortsat hersker uklarhed om-

kring hvilken rolle pårørendes kan og skal have i intensivafdeling. Det er formentlig 

også en del af forklaringen på, at der hersker uklarhed omkring målet for intensivsy-

geplejerskers samspil med pårørende.  

I næste afsnit undersøges det, hvordan konteksten kan have betydning for syge-

plejerskernes samspil med pårørende. 

 

6.4. Intensivsygeplejens kontekst  

Som omtalt ovenfor har det ikke været muligt at finde en formel beskrivelse af, hvil-

ken rolle pårørende kan have i intensivafdeling. I forlængelse heraf har det heller ik-

ke været muligt at få beskrevet intensivsygeplejerskens rolle i forhold til de pårøren-

de, ligesom der ikke findes formulerede mål for den omfattende del af sygeplejer-

skernes praksis, der drejer sig om samarbejdet med pårørende på stuen. Det kan fore-

komme at være paradoksalt i en tid, hvor dokumentation og kvalitetssikring er på 

dagsordenen, dels i forbindelse med administration af sygeplejen og dels som red-

skaber i relation til udvikling af og forskning i sygeplejen (Smidt, Sehested, & Ege-

rod 2000). Målene kan som tidligere nævnt være vanskelige at eksplicitere. Men 

samtidig er der formentlig både historiske og specialerelaterede grunde til, at der ikke 
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findes eksplicitte forskrifter for, i hvilket omfang og hvordan intensivsygeplejersken 

skal tage sig af pårørende i intensivafdeling.  

En historisk grund kunne være, at der gennem årtier har været tradition for, at 

hovedfokus i sygeplejen generelt skulle være på patienten. Det afspejler sig både i 

praksis og i litteraturen (Kirkevold & Ekern 2001). Et eksempel herpå fra intensivsy-

geplejen er, at man i den grundbog, der anvendes i specialuddannelsen af intensivsy-

geplejersker, skriver: 

”Familiestøtte kan være tidsrøvende og emotionelt udmattende, men den er 
vigtig for at bevare patientens mestringsevne og moral. Det bør betragtes 
som et af de væsentligste aspekter inden for sygepleje til en alvorligt syg 
patient” (Adam & Osborne 2000, s.30). 

Til trods for denne åbenlyse tilkendegivelse af betydningen af at varetage de opga-

ver, der knytter sig til de pårørendes tilstedeværelse i intensivafdeling, ofres der i bo-

gen blot én enkelt side ud af 430 på emnet. Det tyder på, at der er en vis opmærk-

somhed på pårørendes betydning, men at der endnu er usikkerhed med hensyn til, 

hvordan de gode intentioner kan føres ud i livet. Måske er det udtryk for, at vi inden 

for intensivsygeplejen endnu ikke er kommet langt nok med at tydeliggøre, hvad 

denne del af sygeplejen drejer sig om  -  herunder hvilken rolle pårørende bør have i 

intensivafdeling. 

En anden grund til, at der tilsyneladende ikke findes eksplicitte forskrifter for sy-

geplejeopgaver i forhold til pårørende kan være, at intensivsygeplejen foregår i et 

felt, hvor patienten per definition er meget syg, og hvor pårørende derfor naturligt 

kommer i anden række. Denne prioritering kan genfindes hos de pårørende selv, der 

er bevidste om, at de kommer i anden række (Ågård 2001; Benner, Hooper-

Kyriakidis, & Stannard 1999; Verhaeghe, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee, & Gryp-

donck 2005). I forlængelse heraf kan der ligefrem ses en tendens til, at nogle pårø-

rende kan have vanskeligt ved at legitimere deres presserende følelser og oplevelser 

overfor både sig selv og andre, når patienten så indlysende er truet på liv og førlig-

hed: ”Jeg skal ikke klynke, det er jo ikke mig, der er blevet kørt over af en lastbil”  

(Ågård 2001).  

 En tredje grund til, at pårørende ikke har været i fokus i intensivafdeling, kan 

være, at sygeplejen foregår i et felt, hvor den intensive terapi har høj prioritet, og 

hvor de mere ”bløde” områder derfor måske har eksisteret i skyggen af den intensive 

terapi (Ågård 2004) (se afsnit 1.1.).  Det kan der være flere forklaringer på. Dels er 
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det selvsagt afgørende for patientens overlevelse, at intensivsygeplejersken er fuldt 

fortrolig med den intensive terapi. Det afspejler sig blandt andet i, at intensivsygeple-

jersker generelt prioriterer den intensive terapi og den viden, der knytter sig hertil, 

højt i dagligdagen og i uddannelsessammenhæng (Ågård 2004; Wolder et al. 2001). 

Dels ser det ud til, at den medicinsk-teknologiske kompetence også af intensivsyge-

plejersker betragtes som en forudsætning for på længere sigt at blive i stand til at 

kunne varetage de psyko-sociale aspekter af plejen (Little 1999; Ray 1987; Wilkin & 

Slevin 2004).  

 En fjerde mulig grund til, at der endnu ikke findes forskrifter for, i hvilket om-

fang og eventuelt hvordan intensivsygeplejersken skal tage sig af pårørende i inten-

sivafdeling, kan være, at eksplicit teoretisk og særligt naturvidenskabelig viden af 

gode grunde har høj prioritet i intensivafdeling. Heroverfor står den kundskab, der 

knytter sig til de ”bløde” aspekter af intensivsygeplejen, herunder de sygeplejeopga-

ver, der opstår i samspillet med pårørende.  Som det ses af den litteraturgennemgang, 

der indleder dette speciale, findes der efterhånden en ganske omfattende mængde lit-

teratur omkring eksempelvis pårørende i intensivafdeling. Og man kunne spørge, om 

fx denne litteratur i tilstrækkeligt omfang inddrages som del af det teoretiske grund-

lag for intensivsygeplejen. Men dels publiceres hovedparten af litteraturen endnu på 

engelsk, hvilket fortsat gør det vanskeligt for mange sygeplejersker at læse den. Dels 

er den publiceret i udenlandske tidsskrifter, der typisk ikke cirkulerer i danske inten-

sivafdelinger. Og endelig er der måske endnu ikke i tilstrækkeligt omfang etableret 

sygeplejefaglige stillinger, der i praksis gør det muligt at varetage de opgaver, der 

knytter sig til systematisk at opsøge og formidle relevant litteratur inden for også de 

”bløde” aspekter af intensivsygeplejen. 

På baggrund af disse mulige grunde til, at de sygeplejemæssige opgaver i for-

bindelse med pårørende på stuen ikke er eksplicitte, tegner der sig endnu et paradoks. 

På den ene side findes der altså tilsyneladende ikke forskrifter for sygeplejerskens 

opgaver i forhold til de pårørende. Ydermere foregår samarbejdet med de pårørende i 

en kontekst, hvor netop den type opgaver, der knytter sig til samarbejdet med de på-

rørende, af forskellige grunde kan være under pres. På den anden side viser denne 

undersøgelse, hvad der også er velkendt i praksis, at intensivsygeplejerskerne allige-

vel gør sig en lang række nuancerede overvejelser om at inddrage de pårørende og 

tilrettelægge dagligdagen, således at de pårørende i vid udstrækning kan være med på 

stuen.  
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I det foregående afsnit er der peget på nogle historiske og specialefaglige grunde 

til, at sygeplejeopgaver i forbindelse med pårørende i intensivafdeling ikke er ekspli-

citeret. I næste afsnit peges der på endnu en mulig forklaring.  

 

Kundskabsformer  

Når der ikke findes forskrifter for sygeplejerskernes opgaver i forhold til de pårøren-

de,  skyldes det måske ikke blot historiske eller specialefaglige forhold. Det skyldes 

måske heller ikke kun, at der kan herske tvivl om, hvilken rolle pårørende bør have i 

intensivafdeling og i forlængelse heraf, hvilken viden det er relevant for intensivsy-

geplejersker at have. Måske skyldes det også, at dele af den kundskab, der knytter sig 

til sygeplejerskernes individuelle og situationsbestemte overvejelser vedrørende de 

pårørendes tilstedeværelse på stuen, ikke uden videre kan hverken ekspliciteres eller 

regelsættes  -  ligesom det også er tilfældet med mange andre tilsvarende aspekter af 

sygeplejen. Denne kundskab er tavs. Wackerhausen & Wackerhausen har beskrevet 

to slags tavs kundskab: Aktuel tavs kundskab, der principielt kan i-talesætte på en ud-

tømmende måde og  principiel tavs kundskab, der ligger uden for det eksakte sprogs 

grænser, det vil sige kundskab, som ikke på udtømmende vis kan eksternaliseres og 

sprogliggøres (Wackerhausen & Wackerhausen 1993). 

I undersøgelsen peger de interviewede sygeplejerskers fortællinger på, at den 

kundskab, der ligger til grund for deres overvejelser i vid udstrækning netop er inter-

naliseret og ikke-sprogliggjort eller tavs. Sygeplejerskerne er dog i stand til at fortæl-

le nuanceret om deres overvejelser, om end deres bevæggrunde ikke umiddelbart er 

tydelige.  

Kari Martinsen har modsat sig at tale om fagets tavse kundskab: 

”Efter min opfattelse dokumenteres sygeplejen slet og ret i sin sanselige til-
stedeværelse gennem sygeplejerskens færdigheder. Det er aldeles ikke no-
gen ”tavs viden” i betydningen endnu ikke sat på ord. Den er synlig og la-
der sig i høj grad dokumentere gennem færdigheder, håndelag og sans-
ning” (Martinsen 1994, s. 123). 

Martinsen har argumenteret for ikke at betragte det, Wackerhausen og andre kalder 

for tavs viden, som en kundskab, der er mangelfuld i og med at den ikke er sproglig-

gjort og eksplicit  -  i det Martinsen har kaldt  ”påstandsform”.  I stedet taler hun for 

at betragte tavs kundskab på sine egne betingelser som en praktisk kundskab, der ik-

ke nødvendigvis kan fastlægges i begreber, regler eller principper, men som kan i-
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talesættes gennem fortælling. Den praktiske kundskab afspejler en nuancerigdom og 

en praktisk sans i sygeplejen, der blandt andet  frem for det generelle og tidsubestem-

te rummer det unikke og situationsbestemte (ibid.). 

 Den amerikanske sygeplejeforsker Patricia Benner har sammen med et hold af 

forskere gennem en årrække beskæftiget sig med kundskabsudvikling inden for sy-

geplejen. De gør sig nogle tilsvarende overvejelser omkring de kundskaber og kund-

skabsformer, sygeplejersker benytter. Ligesom for Martinsens vedkommende er det 

Benner et al.’s opfattelse, at en del af den faglige kundskab, der knytter sig til de 

mellemmenneskelige aspekter af sygeplejen, eksisterer og formidles i en kropslig el-

ler fortællende og mundtlig form frem for i en skriftlig og eventuelt teoretiseret form. 

Udgangspunktet for denne opfattelse er, at praktikeren ved langt mere, end hun/han 

umiddelbart og sprogligt kan gøre rede for (Benner 1999). Denne kundskabsforståel-

se støttes fra flere forskellige sider (Dreyfus & Dreyfus 1996; Gabrielsen 1996; 

Schön 2001; Wackerhausen 1997). På den baggrund argumenterer Benner et al. i et 

stort forskningsarbejde om intensivsygepleje netop for at inddrage erfaringsbaserede 

kundskaber med henblik på at fastholde nogle centrale aspekter af intensivsygeplejen 

(Benner, Hooper-Kyriakidis, & Stannard 1999; Benner, Tanner, & Chesla 1996; 

Tanner, Benner, Chesla, & Gordon 1993).  

I forbindelse med nærværende undersøgelse har det ikke været muligt at finde 

eksplicitte eller formelle mål eller retningslinier for intensivsygeplejerskers samspil 

med pårørende. I stedet har det, som både Martinsen og Benner et al. peger på, g

nem intensivsygeplejerskernes fortællinger været muligt så at sige ad bagvejen at få 

indblik i nogle af de værdier og mål, sygeplejerskerne tilsyneladende arbejder udf

samspillet med pårørende på stuen. Derigennem er dele af intensiv

aktuelt tavse viden blevet i-talesat, og denne viden vil senere kunne være udgangs

punkt for faglige diskussioner af, hvilke mål for intensivsygeplejerskers sam

pårørende på stuen der kan og skal være i intensivafdeling. 

 

en-

ra i 

sygeplejerskernes 

-

spil med 

  

72 



 

6.5. Sygeplejerskernes opfattelse af egen betydning i  

funktionen som ledvogter 

Det sidste punkt, der her skal diskuteres i relation til specialets resultater, er spørgs-

målet om, hvordan intensivsygeplejerskerne forholder sig til deres funktion som led-

vogter og til lederskabsrollen.  

Gennem sygeplejerskernes beskrivelse af deres overvejelser i forbindelse med 

strategien At guide pårørende får man indtryk af, at de forholder sig ganske f

ligt til deres lederskab på stuen. En enkelt af sygeplejerskerne er tilsynel

get bevidst om sin rolle som ledvogter og om sin egen betydning i forbindelse med at

udvise lederskab. De øvrige udtaler sig mere tøvende og forbeholdent om de

betydning i samarbejdet med pårørende. Det forekommer at være paradok

man sammenholder det med, at rollen som ledvogter ifølge undersøgelsen ser ud 

at være helt fundamental for sygeplejerskens mulighed for at agere hensigtsmæssigt 

på stuen og tilrettelægge sygeplejen i overensstemmelse med sine faglige mål og 

værdier.   

orskel-

adende me-

 

res egen 

salt, når 

til 

dentifi-

 

and-

krevne 

Når nogle af sygeplejerskerne således tilsyneladende forholder sig tøvende til 

lederrollen, kan det skyldes, at de ganske enkelt ikke er sig deres rolle bevidst  -  for 

nogle af sygeplejerskernes vedkommende måske fordi de ikke har så lang erfaring 

som intensivsygeplejerske. I undersøgelsen kan der ses en tendens til, at de mindst 

erfarne sygeplejersker er mest uforbeholdne i deres ønske om at lade pårørende være 

på stuen. I modsætning hertil synes de mest erfarne sygeplejersker at kunne i

cere flere situationer, hvor de vil bede pårørende gå udenfor. Det kunne tyde på, at de

mest erfarne sygeplejersker er i stand til at nuancere deres vurdering i højere grad 

end de mindst erfarne. Det ser også ud til, at de mest erfarne i undersøgelsen er mere 

opsøgende og styrende i forhold til de pårørende, end de mindst erfarne. Udenl

ske undersøgelser peger parallelt hermed på, at erfaringen har betydning for intensiv-

sygeplejerskers evne til at opfatte pårørendes behov (Takman & Severinsson 2004; 

Verhaeghe, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee, & Grypdonck 2005; Williams 2005). 

Denne tendens, hvor sygeplejersker efterhånden med erfaringen opnår stadig mere 

komplekse kompetencer på forskellige områder af sygeplejen, følger velbes

mønstre i en faglig udvikling fra novice til ekspert (Benner 1999). Og sygeplejer-

skernes forskellige erfaring kan formentlig i et vist omfang være baggrund for deres  

tøven. 
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Når sygeplejerskerne udtaler sig tøvende i forhold til deres lederskab på stuen, 

kan det også hænge sammen med fraværet af tydelige mål og rammer for den del af 

sygeplejen, der knytter sig til pårørende. Sygeplejerskerne kan ganske enkelt være i 

tvivl om, hvilken funktion de kan og bør have i forhold til pårørende. Det kunne også 

være en del af forklaringen på, at nogle intensivsygeplejersker har vanskeligt ved 

denne del af arbejdet  (Plowright 1998; Williams 2005).  

At sygeplejerskerne udtalte sig tøvende om deres egen rolle kan også som noget 

helt fundamentalt skyldes interviewenes form eller indhold. Måske syntes s

jerskerne ikke, at interviewene i tilstrækkelig grad lagde op til at uddybe, hvordan

opfatter deres egen rolle. Eller måske var jeg som interviewer ikke i stand til at frem-

kalde nuancerne i sygeplejerskernes opfattelse. 

ygeple-

 de 

mbi-

ivsy-

u-

nceret 

or 

nd 

rterne, 

999).  

ori omtales fire typiske ønsker til en god leder: ansvar-

lighed, delegeringsevne, lytteevne og autoritet (Johnsen 2001). Gennem undersøgel-

 

Intensivsygeplejerskers ekspertise og autoritet 

Den tøven, der kan spores i nogle af sygeplejerskernes opfattelse af deres egen rolle, 

kan også ses i et andet perspektiv. Sygeplejerskerne kan have et uafklaret eller a

valent forhold til den autoritet, de har på stuen i kraft af deres rolle som intens

geplejerske. En af de mest erfarne sygeplejersker omtaler, hvordan hun i grundud-

dannelsen blev indpodet, at sygeplejersken og patienten eller de pårørende er lige-

værdige. Hun har tilsyneladende efterhånden frigjort sig fra denne tidlige faglige so-

cialisering, og i hendes øjne er det i dag en illusion at tro, at sygeplejersken fx i in-

tensivafdeling kan være lige med patienten og de pårørende.  

Den canadiske sygeplejeforsker Sally Thorne har problematiseret ligeværdighed 

som et ideal i sygeplejen. Thorne peger på, at der i sygeplejen såvel som i det øvrige 

samfund kan ses en postmodernistisk tendens til, at vi i ligeværdets navn afviser a

toritet, magt og ekspertise. Det kan medføre, at vi undlader at forholde os nua

til, hvilke konsekvenser idealet om ligeværd på godt og ondt kan have i praksis fx f

sygeplejerskers samspil med patient og pårørende. Parterne kan i moralsk forsta

være grundlæggende lige værdige, men ikke lige-værdige i betydningen, at pa

uanset deres baggrund og viden, kan eller skal have samme rolle eller indflydelse. 

Ved fejlagtigt at overføre et moralsk lighedsideal på alle aspekter af praktisk 

sygepleje overser man blandt andet betydningen af faglig ekspertise (Thorne 1

I afsnittet om ledelseste
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sen h  

-

 

 på-

vervejel-

ning. Det faglige 

skøn

e 

relation til både patient og pårø-

rend r 

                                                     

ar man kunnet genkende både ansvarligheden, evnen til at delegere samt evnen

til at  lytte i intensivsygeplejerskernes fortællinger. Til gengæld er der noget, der ty-

der på, at sygeplejerskerne kan have en usikker eller ambivalent opfattelse af egen 

autoritet som en forudsætning for at udvise lederskab. Med afsæt i Thornes argumen

tation kan man hævde, at hvis intensivsygeplejersker ikke vedgår den autoritet, som

deres uddannelse og funktioner fører med sig, og tager den på sig, skyller man så at 

sige barnet ud med badevandet. Det skal ikke her opfattes som et argument for, at in-

tensivsygeplejersker i stedet for lighed skal stræbe efter en diktatorisk  position i 

samarbejdet med patient og pårørende. En leder skal netop også i Johnsens ledelses-

forståelse på samme tid være en lydhør og ansvarlig medspiller. Men for at kunne

tage sig rollen som leder på stuen og blive i stand til at guide pårørende, er det nød-

vendigt at sygeplejersker vedkender sig den autoritet, der som vist i denne undersø-

gelse ligger i at være kompetent intensivsygeplejerske.  

Kari Martinsen har beskrevet det faglige skøn i sygeplejen, og hendes o

ser i den forbindelse støtter denne opfattelse af autoritetens betyd

 er i Martinsens udlægning udtryk for sygeplejerskers engagerede og nærværen-

de bedømmelse af situationen på baggrund af patientens situation og sin egen faglig

kunnen og sine færdigheder. Hun omtaler det også som ”personorienteret professio-

nalisme” (Martinsen 1994, s.150). Martinsen har peget på, at det faglige skøn sætter 

os i stand til at balancere mellem det, hun kalder, omsorgens udartninger: ligegyldig-

hed og formynderi. Sygeplejersken kan ikke yde god omsorg fra nogen af disse yder-

punkter. Martinsen argumenterer i stedet for, at sygeplejersker i deres fagudøvelse 

skal gøre brug af ”svag paternalisme”15, der er fri for paternalismens bedrevidenhed, 

men som samtidig er baseret på, at sygeplejersken i situationen har en faglig kund-

skab, som patienten eller den pårørende ikke har. Denne viden skal sygeplejersken 

gøre brug af til patientens bedste (Martinsen 1989).  

Martinsens begreb om ”svag paternalisme” har således mange lighedspunkter 

med det, der i denne undersøgelse kaldes lederskab i 

e. Når Martinsens peger på betydningen af at udvise ”svag paternalisme”,  falde

hendes argumentation i tråd med undersøgelsens pointering af lederskabets betyd-

 
15 Ordet stammer fra latin: paternus 'faderlig' og betyder formynderi. Ordet er især brugt inden for me-

dicinsk etik som det modsatte af autonomi ved en andens forvaltning af beslutninger, der angår en selv 

(Lund 2001). 
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ning for professionel intensivsygepleje. Hvis sygeplejersker tøver med at påtage sig 

den autoritet, rollen som ledvogter på stuen  kræver, kan man med afsæt i både Tho

ne og Martinsens perspektiv hævde, at det vil være vanskeligt eller decideret umuligt

for intensivsygeplejersker at realisere de faglige mål og visioner, som de, qua deres 

uddannelse og ekspertise, har  -  fx i samspillet med pårørende om hvornår og i hvil-

ket omfang pårørende kan være på stuen hos patienten. 

 

 

r-

 

7. Overvejelser omkring specialets metodologi og 

 uddybes den opfattelse af spørgsmålet om virkelighed og sandhed, der 

d for specialet, og overvejelserne konkretiseres i forhold til specialets 

.1. Validitet og grounded theory 

For at bryde med den traditionelle og naturvidenskabelige forskningstradition, der 

r & Strauss fra starten, at ikke blot det 

 

 

r 

-

metode 
I dette kapitel

ligger til grun

undersøgelse (se endv. afsnit 4.2.). Ligeledes diskuteres nogle udvalgte spørgsmål i 

forbindelse med den valgte metode. 

 

7

herskede i 1960-ernes USA, pointerede Glase

metodologiske grundlag, men også kvalitetskriterierne inden for grounded theory, 

var anderledes end i mere traditionel forskning. Glaser & Strauss formulerede på den

baggrund  fire kvalitetskriterier for forskningen: overensstemmelse (“fit”), relevans

(“relevance”), at teorierne skal fungere (“work”) og endelig modificerbarhed (“modi-

fiability”) (Glaser & Strauss 1967; Strauss & Corbin 1998). Overensstemmelse dreje

sig om, at forskningens resultater skal stemme overens med det, forskningen handler 

om. Teoridannelsen skal være relevant for de mennesker, teorien handler om. Den 

skal fungere, det vil sige at den skal kunne forklare noget, der er sket i praksis, lige-

som den skal være et redskab til at kunne foregribe, hvad der vil komme til at ske in

den for et givent område under bestemte forhold. Modificerbarhed drejer sig om, at 

teorien kan være genstand for senere revision eller videreudvikling i forbindelse med 

nye data eller under andre omstændigheder end dem, teorien oprindelig udspringer 

fra (Lomborg 2005). Den viden, forskningen frembringer, betragtes ikke som univer-
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sel eller endegyldig, men snarere som et blandt flere mulige systematiske bidrag til 

en større indsigt i et komplekst socialt felt (Strauss & Corbin 1994).  

 Vurdering af forskning i forhold til disse fire kriterier kan dog volde visse van-

skeligheder. I næste afsnit undersøges nogle spørgsmål, man i den forbindelse kunne 

Realisme eller relativisme? 

Inden for traditionel naturvidenskabelig forskning lægges der stor vægt på korre-

odsætning til korrespondenskriteriets absolutte 

s- 

re-

 

t realistisk-konstruktivistisk perspektiv 

Det er min opfattelse, at man kan tale om en virkelighed, der er fælles for os. For det 

ning mene, at hvis ikke vi helt 

et 

l 

stille til dette speciale. 

 

spondenskriteriet for sandhed. I m

sandhedsbegreb kunne man synes, at den perspektiviske og dialogiske virkelighed

og sandhedsopfattelse, der argumenteres for i dette speciale, implicerer en radikal 

lativisme. For hvis vi alle oplever virkeligheden fra hver vores særlige perspektiv, er 

det så overhovedet muligt at vurdere, fx om ny viden er i overensstemmelse med det, 

denne nye viden handler om, hvilket som nævnt er et af de basale kvalitetskriterier 

inden for grounded theory? Kan man overhovedet tale om, at viden refererer til noget 

fælles, en fælles virkelighed, der gør det muligt at anerkende forskningens resultater

som gyldige og anvendelige på områder, der ligger udenfor det felt, hvor de er blevet 

til? (Ågård 2005). Hvis viden ikke knytter sig til én bestemt sandhedsopfattelse, kan 

al viden så siges at være lige gyldig  -  eller lige ugyldig? Disse grundlæggende onto-

logiske og epistemologiske spørgsmål diskuteres også i relation til grounded theory, 

fordi litteraturen ikke givet et entydigt svar på, om metodologien rummer en iboende 

realistisk eller relativistisk grundantagelse (Lomborg & Kirkevold 2003).  

 

E

første kan man som en logisk dagligdags betragt

grundlæggende antager, at der eksisterer en virkelighed, der i et vist omfang er fælles 

for os, giver det ikke mening at ytre sig om noget som helst, eftersom vi i vores 

kommunikation med hinanden nødvendigvis refererer til noget, den anden / de andre 

kender eller principielt har mulighed for at erkende som virkeligt og sandt. For d

andet vil det være uden mening at forske i noget som helst og formidle resultaterne, 

hvis ikke vi antager, at andre i et vist omfang kan overføre forskningens resultater ti
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deres praksis. Lignende pro-realistiske standpunkter hævdes i en diskussion af det 

ontologiske og epistemologiske grundlag for grounded theory (Lomborg & Kirke-

vold 2003). Der kan argumenteres for, at det at hævde at der ikke eksisterer en fæll

virkelighed  -  altså et relativistisk standpunkt  -  implicerer, at man enten ikke har 

erkendt sit reelt realistiske udgangspunkt, eller at man i stedet faktisk tilslutter sig 

den relativistiske opfattelse, at al viden er lige gyldig (Lomborg & Kirkevold 2003;

Paley 2005). Set fra ovenstående perspektiv forekommer dette sidste standpunkt at 

være absurd, blandt andet fordi det gør det vanskeligt at opstille kriterier for, hvad 

sandhed og kvalitet er.  

Filosoffen Søren Kjørup har givet et eksempel på, hvordan man kan forstå rea-

lismebegrebet fra en pos

es 

 

ition, der samtidig er konstruktivistisk og perspektivisk: 

”Hv t 

et 

 

d i en fælles bestemmelse af sandhed inden for 

både

-

.2. Validiteten af specialets undersøgelse 

Søren Kjørups Vase-eksempel illustrerer, at en realistisk position ikke nødvendigvis 

ste sande viden om emnet. 

is vi sidder på hver sin side af et bord, ser vi vasen midt på bordet fra diametral

modsatte perspektiver  -  men det forhindrer os ikke i at konstatere i enighed, at d

er en vase, og at det er en objektiv sandhed, at vi begge sidder her og kigger på den” 

(Kjørup 2001, s.6). I dette speciale er der taget udgangspunkt i netop en sådan reali-

stisk-konstruktivistisk virkelighedsforståelse. Der eksisterer en virkelighed, som i et 

vist omfang er fælles for os. Denne fælles forståelse af virkeligheden sætter os i stand

til at vurdere eksempelvis, om det forskningsarbejde, der er lavet i forbindelse med 

specialet, kan betragtes som validt.  

Vurderingen af validitet har ikke sin grund alene i individuelle, subjektive vur-

deringer. Den har netop også sin grun

 forskningsmæssige, faglige og samfundsmæssige fællesskaber, der gennem en 

fælles opfattelse af den beskrevne virkelighed kan vurdere hvad der er sandt og gyl-

digt. På den baggrund kan vi undgå at havne i det, Steinar Kvale har kaldt en relativi

stisk blindgyde (Kvale 1995), hvor vi cirkler rundt i endeløse fortolkninger og bund-

løse dekonstruktioner uden at kunne tage stilling til, om vi betragter et givent bidrag 

til viden  -  i dette tilfælde denne undersøgelses resultater  -  som sande. 

 

7

implicerer, at den frembragte viden betragtes som den ene

Man kan anlægge forskellige perspektiver og derigennem nå frem til forskellige re-

sultater. Her træder betydningen af det tidligere omtalte krav om gennemsigtighed i 
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forskningen tydeligt frem, således at læseren kan se, hvilket perspektiv der er an-

vendt i forskningsarbejdet. Det første skridt i vurderingen af forskningens validitet er

derfor også i forbindelse med dette speciale at vurdere, om forskningen er gennem

ført systematisk, konsistent og i overensstemmelse med den valgte metodologi og 

metode, sådan som jeg har bestræbt mig på. 

Et af Glaser & Strauss’s kvalitetskriterier er som nævnt, at resultaterne skal væ

i overensstemmelse med det udforskede felt. 

 

-

re 

Med den optik, som min forforståelse og 

mine

-

e, 

i lyset af teorien om sygeplejerskers lederskab 

på st  

Når forskeren på forhånd kender feltet  

I denne undersøgelse satte jeg mig som intensivsygeplejerske for at udforske et lille 

jemmebane. Og man kunne spørge, 

 

, 

 valg i udforskningen af emnet har givet mig, har jeg beskrevet virkeligheden, 

sådan som den gennem interviewene med sygeplejerskerne fremstår for mig. Under-

søgelsen fremstiller lederskab som en grundlæggende social proces i feltet og beskri

ver de mønstre, de interviewede sygeplejerskers overvejelser følger. Resultaterne er 

skabt på baggrund af sygeplejerskernes fortællinger om deres samspil med pårørende 

på stuen. Teoridannelsen er udviklet gennem konstant sammenligning af data i en 

fremadskridende proces, hvor nye data har kunnet bekræfte eller afkræfte foreløbige 

konklusioner undervejs i processen (se endv. kapitel 4). Det er derfor min opfattels

at resultaterne både er i overensstemmelse med det felt, jeg har udforsket, og at de er 

relevante for intensivsygeplejersker. 

Undersøgelsen er et bud på, hvordan man kan forstå en lille gruppe intensivsy-

geplejerskers samspil med pårørende 

uen. Tiden vil vise, hvordan teorien fremover kan fungere i praksis. I fremtiden

vil intensivsygeplejersker eller andre sygeplejersker måske lade sig inspirere af teo-

ridannelsen og overveje, hvordan den kan forklare eller forudsige aspekter af deres 

praksis. Måske vil andre forskere tage tråden op og lade teoridannelsen indgå i 

grundlaget for videre udforskning af området, eller måske vil de arbejde videre med 

den og modificere den. 

 

hjørne af intensivsygeplejen, der er min egen h

om det overhovedet er muligt at gøre. Når man som forsker er kendt med det felt, 

man studerer, kan man have blinde pletter, der gør at man er ude af stand til at stille

de nødvendige skæve eller nytænkende spørgsmål til de ofte velkendte fænomener

der optræder i feltet (Wadel 1991). På den anden side kan man mene, at egne ople-
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velser fra feltet giver forskeren en særlig følsomhed for, hvad der rører sig. Det kan 

være et gunstigt udgangspunkt for at lave sammenligninger og finde variationer og 

eksempler undervejs i undersøgelsen, hvilket i særlig grad kan medvirke til, at teori-

dannelsen bliver forankret i den udforskede virkelighed (Lawler 1996). 

Det er min opfattelse, at min erfaring som intensivsygeplejerske gennem mange 

år på flere måder har været en fordel for undersøgelsen. For det første har den dannet 

bag -

Interviews som dataindsamlingsmetode 

Som beskrevet i afsnit 4.1. har jeg valgt, at undersøgelsen skulle baseres på inter-

 forventet gjort det muligt at styre in-

ne 

n. Flere steder i undersøgelsen kunne det som forudset 

hav

-

grunden for, at jeg overhovedet har stillet spørgsmål til sygeplejerskers overvejel

ser omkring samarbejdet med pårørende på stuen hos patienten. For det andet har jeg, 

sådan som det er fremhævet ovenfor, undervejs kunnet inddrage egne erfaringer som 

et udgangspunkt for at få uddybet eller kontrasteret sygeplejerskernes udsagn, hvilket 

efter min opfattelse har være medvirkende til at få mange nuancer frem i undersøgel-

sen. En udenforstående ville måske aldrig have fattet interesse for dette speciales 

emne, men ville til gengæld måske kunne se feltet med friske øje og derfor forment-

lig stille andre spørgsmål og få andre svar. Der er således ikke et entydigt svar på 

spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at forske i et felt, der er så kendt for forske-

ren, som intensivsygeplejen er det for mig. 

 

views. Det semistrukturerede interview har som

terviewene og udforske det emne, undersøgelsen drejede sig om. Samtidig har den

fortællende samtaleform fået rige nuancer frem i sygeplejerskernes fortællinger om 

et emne, som det formentlig ville have været vanskeligt at udforske gennem en mere 

stramt styret interviewform. 

Interviewene har givet indsigt i sygeplejerskernes overvejelser omkring samar-

bejdet med pårørende på stue

e været givende at supplere interviewene med observation af sygeplejerskernes 

samspil med pårørende i praksis. På andre områder kunne gruppeinterviews med in-

tensivsygeplejerskerne måske have medvirket til, at den enkelte sygeplejerske under

vejs i interviewene havde opnået større klarhed over og kunne fortælle endnu mere 

nuanceret om sin egen opfattelse af et bestemt emne ved at høre andres beretninger. 

Det gælder navnlig på de punkter, hvor interviewene giver indtryk af, at sygeplejer-

skerne forholder sig forskelligt eller usikkert for eksempel til spørgsmålet om autori-
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tet og egen rolle. Disse erfaringer med metoden kan eventuelt være udgangspunkt fo

en senere udforskning af sygeplejerskers samspil med pårørende i praksis. 

 

Spørgsmålet om teoretisk mætning er også relevant i denne undersøgelse. D

r 

et er ikke 

den vanskeligheder at afgøre, hvornår det ideelle punkt for mætning af en teoridan-

s 

 

8. Konklusion 
 hvordan intensivsygeplejersker forvalter rollen som led-

nten, er det i specialet undersøgt, hvilke hensyn der indgår i 

ket 

tæl-

de-

ørende, snarere ledes af 

inte -

d 

n 

u

nelse er nået (se afsnit 4.3). I undersøgelsen er der skabt en teoridannelse med syge-

plejerskernes lederskab på stuen som kernekategori, hvortil der er knyttet tre over-

ordnede strategier og en række kriterier. Både de tre strategier og kriterierne for sy-

geplejerskernes overvejelser vil formentlig kunne nuanceres gennem  længere tids 

bearbejdning, end der har været mulighed for i specialet. Måske ville flere interview

eller observation  og gruppeinterviews kunne uddybe resultaterne. Sammenfattende

kan man derfor sige, at teorien formentlig kun har nået et foreløbigt teoretiske mæt-

ningspunkt.  

 

 

Med henblik på at belyse

vogter på stuen hos patie

en lille gruppe intensivsygeplejerskers konkrete vurdering af, hvornår og i hvil

omfang pårørende kan være på stuen. Med udgangspunkt i sygeplejerskernes for

linger er der udledt nogle generelle strategier, sygeplejerskerne anvender i deres 

samspil med pårørende. På baggrund af strategierne identificeres der i specialet nogle 

overordnede kriterier, som ligger bag de interviewede intensivsygeplejerskers vur

ring af, hvornår pårørende kan opholde sig på stuen 

Undersøgelsen viser, at sygeplejerskerne, frem for at være styret af formelle og 

eksplicitte mål eller retningslinier for samarbejdet med pår

rnaliserede forestillinger om, hvad god intensivsygepleje til både patient og pårø

rende er. Et af undersøgelsens tankevækkende fund er nemlig, at der  -  på trods af 

hvor omfattende denne del af intensivsygeplejen er  -  ikke eksisterer eksplicitte mål 

eller retningslinier, der kan være vejledende for intensivsygeplejersker i arbejdet me

pårørende eller vise, hvilken rolle pårørende kan eller bør have i intensivafdeling.  

På trods af fraværet af formelle mål eller retningslinier, så tyder undersøgelsen  

på, at sygeplejerskernes konkrete vurdering af, hvornår pårørende kan være på stue
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allig

n-

nde er velkomne i afdeling, og at pårørendes tilstedeværelse har stor betydning for 

-

-

-

er resulterer 

syg

-

å 

m at gå udenfor. I 

and

-

 

stand, 

evel følger bestemte mønstre, som de ikke umiddelbart er i stand til at gøre rede 

for. I stedet kan de fortælle om et væld af overvejelser fra dagligdagen, der vidner 

om tilstedeværelsen af ikke-sprogliggjorte kriterier. Der kan ikke spores forskelle 

mellem de to afdelinger i sygeplejerskernes overvejelser. Undersøgelsen peger på a

svarlighed, tillid og en norm om at beskytte den sårbare og tage vare på den svage 

som nogle gennemgående etiske retningslinier i de interviewede sygeplejerskers 

samspil med patient og pårørende. 

 

Sygeplejerskerne viser sig gennem interviewene at være af den opfattelse, at pårø-

re

både patienten og de pårørende selv. Derfor stræber sygeplejerskerne i vid udstræk

ning efter at gøre det muligt for pårørende at være på stuen. Men samtidig ses det, at 

sygeplejerskerne vurderer, at det i visse tilfælde også er i både patientens og de pårø

rendes interesse, at pårørende ikke er der. Det er baggrunden for, at sygeplejersken i 

hver enkelt situation i intensivafdelings konstant omskiftelig dagligdag med vekslen-

de samarbejdspartnere på stuen foretager en individuel og situationsbestemt vurde-

ring af, hvornår pårørendes tilstedeværelse er passende for alle parter. 

Sygeplejerskerne i undersøgelsen foretager nogle komplekse og nuancerede vur

deringer af muligheden for pårørendes tilstedeværelse. I visse situation

eplejerskens vurdering i et ønske om at fremme pårørendes tilstedeværelse og i 

andre i at begrænse den. Frem for at sygeplejerskerne, som antydet i litteraturgen-

nemgangen, kan have et samspil med pårørende, der enten er inviterende eller ikke-

inviterende, så har sygeplejerskerne i denne undersøgelse en mere nuanceret både-

og-tilgang til de pårørende. De tildeles i hver enkelt situation den rolle på et kontinu

um mellem at være deltager og tilskuer, som sygeplejersken vurderer er passende p

baggrund af en afvejning af en lang række hensyn til parterne.  

Det har blandt andet som konsekvens, at pårørende ikke kan have en entydig rol-

le i alle situationer. I visse tilfælde beder sygeplejerskerne dem o

re tilfælde opfordrer sygeplejerskerne de pårørende til at forblive på eller komme 

ind på stuen og vejleder og støtter dem, mens de er på stuen. Når pårørende er på stu

en, kan sygeplejersken inddrage dem i udvalgte små plejeopgaver. Sygeplejersken 

kan også ringe pårørende op hjemme og bede dem komme ind på hospitalet. 

Sygeplejerskerne foretager en afvejning af hensyn til parterne på stuen. I forhold til

patienten drejer sygeplejerskernes konkrete vurdering sig fx om patientens til
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integritet, værdighed, sikkerhed, døgnrytme m.m. Hvis patienten er ude af stand til 

selv at ytre sig om pårørendes besøg, tager sygeplejersken over og vurderer på hans 

eller hendes vegne. I dagligdagen oplever sygeplejerskerne dog en glidende overgan

mellem, hvornår patienten selv er i stand til at sige til og fra, og hvornår patienten på

grund af sygdom og svækkelse er ude af stand til det og har brug for sygeplejerskens 

hjælp. Det er derfor nødvendigt, at sygeplejersken også hos den vågne patient tager 

stilling til, om patienten i tilstrækkelig grad er i stand til selv at vurdere, hvornår be-

søg er passende.  

Hensynet til den enkelte pårørende drejer sig om hans eller hendes eventuelle 

utryghed, behov fo

g 

 

r information eller vejledning, æstetiske hensyn m.m. Samtidig 

forsø å-

nger udleder undersøgelsen, at de 

anvender nogle generelle strategier i samspillet med pårørende for at kunne vurdere 

r-

or 

r 

n 

tred  

ger sygeplejerskerne at tilrettelægge pårørendes tilstedeværelse på en sådan m

de, at fx den uerfarne sygeplejerske kan udføre de fornødne opgaver på en tilfreds-

stillende måde, eventuelt under vejledning, uden at det skaber unødig utryghed hos 

pårørende. Derved tager sygeplejerskerne højde for betydningen af deres egen usik-

kerhed eller personlige overskud. Hvis patienten ligger på en to-sengs stue, tager sy-

geplejerskerne ligeledes hensyn til nabopatienten og dennes pårørende. Alle disse 

vurderinger  har på forskellig måde betydning for, hvornår og i hvilket omfang syge-

plejerskerne mener, pårørende kan være på stuen. 

 

På baggrund af sygeplejerskernes konkrete vurderi

og afveje disse mange hensyn i forhold til hinanden og tildele pårørende den rolle, 

sygeplejersken vurderer er passende. Udgangspunktet for sygeplejerskernes strategi-

er er, at de udviser lederskab på stuen. At udvise lederskab er det, der i grounded 

theory-terminologi kaldes den grundlæggende sociale proces  -  den proces, der er 

grundpillen i sygeplejerskernes strategier. Fundamentet for sygeplejerskernes lede

skab er deres formelle ansvar for plejen af patienten og et oplevet uformelt ansvar f

pårørende. Gennem dette ansvar har sygeplejersken pligt til at sikre, at kriterierne fo

besøg på stuen er opfyldt. Både patienter og pårørende anerkender og respekterer til-

syneladende som hovedregel sygeplejerskernes autoritet og lederskab på stuen. 

I undersøgelsen anvender sygeplejerskerne tre generelle strategier. Den første 

strategi er en forudsætning for den anden, og de er begge en forudsætning for de

je strategi. Sygeplejerskerne anvender strategierne i en fortløbende og samtidig

proces med henblik på at kunne praktisere lederskabet.  
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Den ene strategi, at afklare relationer, drejer sig om at lære patienten og de pårø

rende at kende og sigter mod at skabe klarhed over, hvem

-

 patienten og de pårørende 

hver for sig er, hvordan deres indbyrdes forhold er, og hvad de enkelte ønsker og kan 

 

 i en analyse af sygeplejerskernes konkrete vurderinger og de-

s generelle strategier identificerer undersøgelsen nogle bagvedliggende over-

e 

et på stuen, hvor besøg fx kan true patientens eller nabopati-

ent

 

ienten ude af stand til selv at sige til 

elle

 

er som fx hjerte-

stop

m, 

ler behagelig for patienten  -  ”toppen af sy-

geplejen”  -   hvorimod pårørende ikke skal deltage i det, sygeplejerskerne kalder 

klare. Den anden strategi, at definere situationen, handler om, at sygeplejerskerne fo-

retager en individuel og situationsbestemt afvejning af hensyn til de involverede par-

ter. På den baggrund træffer de i hver enkelt situation beslutning om, hvorvidt situa-

tionen er passende for besøg af pårørende på stuen eller ej. Med den tredje strategi, at

guide de pårørende, guider intensivsygeplejersken de involverede parter på stuen til 

at være der eller gå udenfor i overensstemmelse med den individuelle og situations-

bestemte vurdering af henholdsvis relationerne og den enkelte situation, sygeplejer-

sken har foretaget 

 
Med udgangspunkt

re

ordnede kriterier. Det, der viser sig at være afgørende kriterier for pårørendes til-

stedeværelse på stuen, er for det første, at relationen mellem patient og pårørend

skal kunne bære det. Der skal eksistere en tilstrækkelig grad af intimitet mellem 

parterne i modsætning til den distance, der eksisterer mellem mennesker, der ikke 

kender hinanden. 

 For det andet skal situationen være passende for besøg. Det vil sige, at der 

ikke må foregå nog

ens integritet og sikkerhed eller have negativ indvirkning på hygiejnen eller 

patientens døgnrytme. Samtidig skal det, der foregår på stuen, heller ikke over-

skride den pårørendes personlige grænser. 

 For det tredje skal både patient og pårørende kunne acceptere, at pårørende

er til stede på stuen. I mange tilfælde er pat

r fra, og der vurderer sygeplejersken på patientens vegne.  

For det fjerde skal sygeplejersken kunne tage sig af de pårørende, mens de er

på stuen. Hvis sygeplejersken er travlt optaget af særlige opgav

 på stuen, er hun ifølge undersøgelsen ude af stand til selv i tilstrækkeligt 

omfang at tage sig af de pårørende. 

Hvis pårørende skal hjælpe til med udvalgte plejeopgaver, er det et kriteriu

at plejen er umiddelbart lindrende el

  

84 



 

”de

en gennemgår, i en model: 

t instrumentelle”. Ved at udvise lederskab og påtage sig at vurdere, at disse 

kriterier er opfyldt, sikrer sygeplejerskerne, at besøg på stuen foregår under om-

stændigheder, som er passende. 

 

Man kan sammenfatte den proces, som sygeplejerskernes overvejelser omkring 

pårørendes tilstedeværelse på stu

 

 

 

Figur 3: Sygeplejerskernes overvejelser foregår på tre niveauer 

 

e tre koncentriske cirkler viser, at de tre niveauer, vurderinger, strategier og kriteri-

len med pile illu-

trerer, at den proces, sygeplejerskernes overvejelser gennemgår, er cirkulær: de en-

lederskab 

erfor sammen med teori om strategisk ledelse med henblik på at uddybe forståelsen 

sesadfærd på stuen sig særlig opmærksomhed. Målsættende adfærd drejer sig i ledel-

D

er, er forbundne i et spænd fra det konkrete til det abstrakte. Cirk

s

kelte led i processen spiller tilbage på hinanden, sådan at fx de overordnede kriterier 

revideres som følge af de konkrete vurderinger, sygeplejersken foretager. 

 

Undersøgelsen viser således, at det at udvise lederskab på stuen er en central funkti-

on for intensivsygeplejerskerne. I undersøgelsen kædes sygeplejerskernes 

d

af lederskabet. Med afsæt i  ledelsesteoriens begreber om målsættende, problemlø-

sende og kommunikerende ledelsesadfærd karakteriseres sygeplejerskernes adfærd 

som uformel strategisk ledelse.  

I den forbindelse påkalder de målsættende aspekter af sygeplejerskernes ledel-
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seslitteraturen om at bevidstgøre sig om hvilke mål, værdier, holdninger m.m., man 

har for det felt, man arbejder inden for. Men som undersøgelsen viser, er kriterierne 

eller

 

isk sy-

 

vnen til l, at nogle 

n 

9. Perspektivering 
specialet beskrives det, hvordan intensivsygeplejersker i vid udstrækning søger at 

ddrage pårørende på stuen i en nuanceret balance mellem at være deltager og til-

 retningslinierne for sygeplejerskernes vurderinger ikke eksplicitte. I dis-

kussionen inddrages derfor  litteratur, der belyser en række mulige historiske og spe-

cialefaglige grunde til, at der ikke findes eksplicitte forskrifter for, i hvilket omfang 

og hvordan intensivsygeplejersker skal tage sig af pårørende i intensivafdeling. En af

de specialefaglige grunde, der nævnes, er at de pårørende i forhold til den krit

ge patient kommer i anden række. Ligeledes kan de ”bløde” og eventuelt tavse sider 

af intensivsygeplejen, som samspillet med pårørende repræsenterer, blive skubbet i 

baggrunden i intensivafdeling, hvor behandling og intensivterapi af gode grunde har 

høj prioritet og hvor der traditionelt lægges stor vægt på eksplicit og (natur-) viden-

skabelig kundskab. 

 

Ledelsesteorien fremhæver fire typiske ønsker til en god leder: ansvarlighed, delege-

ringsevne, lytteevne og autoritet. I sygeplejerskernes beskrivelse af de tre strategier,

der indgår i deres samspil med pårørende, kan man genkende både ansvarligheden, 

 at delegere og evnen til at  lytte. Men det ser i undersøgelsen ud tie

af sygeplejerskerne har et usikkert eller ambivalent forhold til den autoritet, som de 

gennem deres uddannelse og funktion har i rollen som ledvogter på stuen. Både sy-

geplejerskernes erfaring, deres bevidsthed om egen rolle, fraværet af eksplicitte mål 

for samspillet med pårørende samt deres personlige holdning til fænomenet autoritet 

kan have indflydelse på deres opfattelse af deres egen rolle. Materialet tillader ikke 

en entydig konklusion på dette område. Men der peges i diskussionen på betydninge

af, at intensivsygeplejersker vedkender sig den autoritet, der knytter sig til at være 

kompetent intensivsygeplejerske med henblik på i dagligdagen at kunne realisere de 

faglige mål og visioner, som de, gennem deres uddannelse og ekspertise, har i sam-

spillet med pårørende om hvornår og i hvilket omfang pårørende kan være på stuen 

hos patienten. 

 

 

I 

in
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skuer. På den baggrund kan man forestille sig, at intensivsygeplejen i disse år i Dan-

mark står midt i en udvikling, der i stadig højere grad vil inddrage de pårørende som 

der kan være vejledende for sygeplejerskers opfattelse af, hvilken rolle pårørende 

kan eller skal have i intensivafdeling. På den anden side ses det, hvordan intensivsy-

deltagere i dagligdagen. Inden for blandt andet den onkologiske sygepleje kan der ses 

-

Faglig udvikling i sygeplejen fordrer, at faget har et klart genstandsområde 

(Scheel 1994). Den manglende eksplicitering af, hvilken rolle, pårørende kan og skal 

omkring, hvilken retning sygeplejen på 

dette område skal bevæge sig i. Selvom store dele af sygeplejerskernes overvejelser 

på området i denne undersøgelse har vist sig at være tavs, er der alligevel tydelig ret-

 

”in from the margins and into planned educational programmes” (Benner, Hooper-

retning intensivsygeplejen skal bevæge sig i på dette område. 

den videre udvikling af intensivsygeplejen. Når nogle intensivsygeplejersker, sådan 

som det antydes i undersøgelsen, kan opleve usikkerhed overfor egen rolle i forhold 

 

forholde sig. Andre har også peget på et behov for at diskutere sygeplejerskers rolle 

-

gelse peger i den forbindelse på, hvordan supervision i grupper kan styrke den enkel-

z 

 

deltagere. På den ene side er der endnu ikke eksplicitte overordnede retningslinier, 

geplejersker tilsyneladende er meget langt fremme i deres overvejelser omkring, 

hvordan de bedst muligt og i størst muligt omfang kan inddrage de pårørende som 

lignende tegn på, at sygeplejersker stræber efter at skabe mulighed for, at de pårø

rende kan være deltagere (Linderoth 2004).  

have i intensivafdeling kan skabe usikkerhed 

ning i deres strategier. Som specialet demonstrerer, er det muligt at artikulere en del 

af sygeplejerskernes overvejelser og derigennem skabe et grundlag for at bringe dem

Kyriakidis & Stannard 1999, s. 561). En beskrivelse af sygeplejerskernes overvejel-

ser og strategier kan således danne et udgangspunkt for at tage stilling til, hvilken 

I den forbindelse synes også en diskussion af, hvilken rolle sygeplejersken kan 

eller skal have i samspillet med pårørende, at være en grundlæggende udfordring i 

til pårørende, så er der efter min opfattelse behov for at diskutere baggrunden for en

eventuel usikkerhed og i forlængelse heraf, hvordan den enkelte sygeplejerske kan 

overfor pårørende (Söderström, Benzein, & Saveman 2003). Det er helt parallelt 

med, at vi diskuterer sygeplejerskens rolle i forhold til patienten. En svensk undersø

te intensivsygeplejerskes opfattelse af egen rolle i samspillet med pårørende (Lant

& Severinsson 2001).  
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Spørgsmålet om sygeplejerskens rolle i samspillet med pårørende er nært forbundet 

med en diskussion af, hvad målet for pårørendes tilstedeværelse på stuen kan og skal

være. Man kunne fx me

 

d udgangspunkt i en modstilling mellem begreberne deltager 

og tilskuer diskutere, hvad disse to forskellige positioner indebærer  -  for patienten, 

r 

årørende om, hvornår og i hvilket omfang sygeplejer-

sken

r 

4). 

et paternalisme en klang af faderlig myndighed, der ikke nødvendigvis er baseret på 

 

 

tilstedeværelse været i fokus, og man kan ikke på baggrund af resultaterne slutte sig 

de pårørende, for sygeplejersken  og for sygeplejen. Spørgsmålene kunne diskuteres 

både i de enkelte afdelinger eller mere bredt i faglige fora for intensivsygeplejersker. 

Der igennem kan der skabes en højere grad af bevidsthed omkring, hvilke værdier, 

præferencer, etik og  holdninger, der ligger bag de mål, intensivsygeplejersker kan 

eller skal arbejde hen imod.  

En højere grad af bevidsthed på dette område kan styrke den enkelte intensivsy-

geplejerskes afklaring af egen rolle, hvilket måske har særlig stor betydning for nye 

sygeplejersker i specialet. Samtidig kan det være en støtte for intensivsygeplejerske

i deres kommunikation med p

 skønner, det er passende, at pårørende opholder sig på stuen. Og endelig kan 

bevidsthed om og eksplicitering af målene for sygeplejen være et udgangspunkt for 

løbende at vurdere, hvordan den enkelte afdelings mål og værdier står i forhold til de 

faktiske muligheder, dagligdagen og ressourcerne giver. En sådan værdiafklaring ha

vist sig også at kunne have stor betydning for trivsel på arbejdspladsen (Ødum 200

 

Kari Martinsen formulerede i slutningen af 1980’erne sine tanker omkring anvendel-

sen af ”svag paternalisme” (Martinsen 1989). Selvom Martinsens overvejelser om-

kring behovet for ”svag paternalisme” i sygeplejen også er relevante i dag, så har or-

d

saglighed. Begrebet paternalisme  -  svag såvel som stærk  -   synes derfor ikke 

umiddelbart at være foreneligt med moderne sygepleje. Her kan begrebet lederskab

måske i højere grad signalere saglig og legitim udøvelse af professionel autoritet ba-

seret på fagligt skøn. Når Martinsen fremhæver betydningen af det faglige skøn i sy-

geplejen, kan specialets beskrivelse af intensivsygeplejerskers lederskab være et

konkret eksempel på, hvordan sygeplejersker på et nuanceret og situationsbestemt 

grundlag kan udvise professionel autoritetsudøvelse i et spændingsfelt mellem efter-

givenhed og formynderi. 

 

I denne undersøgelse har intensivsygeplejerskers overvejelser omkring pårørendes 
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til, hvordan sygeplejerskerne handler i praksis. Det kunne derfor være interessant ved

en senere lejlighed at få be

 

lyst, hvordan intensivsygeplejersker agerer i dagligdagen 

g hvordan de realiserer de mange nuancerede overvejelser i den omskiftelige og of-o

te hektiske hverdag i intensivafdeling.  
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BILAG 1 

Interviewguide 1 
Indledende faktuelle spørgsmål 
• Hvor gammel er du: 20-30 / 30-40 / 40-50 år? 
• Hvilken uddannelse har du?  
• Hvor længe har du været intensivsygeplejerske? 

 
Regler eller rammer for besøg? 
• Er der nogen regler her i afdelingen for, hvornår pårørende kan være på stuen ved 

patienten og hvornår de ikke kan det?  
• Hvordan finder du ud af, hvornår patienten kan have besøg?  
• Kan du fortælle mig hvornår det ikke er så godt at have pårørende på stuen  
• Hvordan er det, når det ikke er så godt at de pårørende er på stuen?  

 
Hensyn til patienten? 
• Hvordan finder du ud af, om patienten kan klare at have besøg? 

 
Hensyn til de pårørende? 
• Hvordan finder du ud af, hvad de pårørende kan klare? 
• Er der noget de pårørende ikke kan klare? 

 
Hensyn til sygeplejersken? 
• Er der nogle situationer, hvor sygeplejersken beder pårørende om at gå udenfor af 

hensyn til sig selv? 
 

Kan pårørende hjælpe til på stuen? 
• Hvem kan hjælpe til med hvad 
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Interviewguide 5 
Indledende faktuelle spørgsmål 
• Hvor gammel er du: 20-30 / 30-40 / 40-50 år? 
• Hvilken uddannelse har du? Har du Specialuddannelsen? 
• Hvor længe har du været intensivsygeplejerske? 

 
Regler eller rammer for besøg? 
• Er der nogen regler her i afdelingen for, hvornår pårørende kan være på stuen ved 

patienten og hvornår de ikke kan det?  
• Hvordan finder du ud af, hvornår patienten kan have besøg? 

 
Hensyn til patienten? 
• Hvordan finder du ud af, om det er passende for patienten, at der kommer besøg? 
• Hvornår er besøg evt. ikke passende for patienten? 
• Hvordan kan man vurdere relationen mellem pårørende og patient, hvis patienten 

er sederet? 
• Kan pårørende være med ved stuegang? 
 
Hensyn til de pårørende? 
• Hvad er pårørendes interesse i forbindelse med besøg? 
• Hvordan finder du ud af, hvad der er passende af hensyn til de pårørende? 
• Hvordan kan det være at man nogle gange beder pårørende om at gå ud? 
• Er der noget pårørende ikke kan overvære? 
 
Hensyn til sygeplejersken eller til arbejdsgangen? 
• Kan du komme i tanker om en situation, hvor sygeplejersken beder pårørende om 

at gå ud af hensyn til sig selv? 
• Hvad handler det om? 
 
Overvejelser omkring pårørendes hjælp på stuen? 
• Hvad kan pårørende hjælpe til med på stuen? 
• Hvem kan hjælpe til med hvad? 
• Hvordan finder du ud af, hvem der kan hjælpe til med hvad? 
• Er der noget, pårørende absolut ikke kan hjælpe til med eller overvære? Fx skift af 

abd.sår? 
 
Forventninger til pårørende? 
• Hvad forventer du af de pårørende? 
• Kan du komme i tanke om en situation, hvor samarbejdet med de pårørende ikke 

fungerede. Hvad handlede det om? 
• Giver de pårørende nogle gange udtryk for kritik? Hvordan opfatter du det? 
• Der er en der har sagt, at pårørende er ikke besøgende  -  de er deltagere. Hvad 

mener du om det udsagn?
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Århus, april 2005 

 

 

Kære sygeplejerske i intensivafdeling 

 

 

Gennem oversygeplejerske XX og afdelingssygeplejerske XX har jeg fået mulighed for at 

kontakte dig. Jeg er ved at lave en interviewundersøgelse med intensivsygeplejersker om 

pårørende i intensivafdeling, og jeg vil spørge dig, om du har lyst til og mulighed for at 

deltage. 

  

Jeg er studerende på Afdeling for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet og er ved at 

skrive mit afsluttende speciale, der handler om pårørende i intensivafdeling. I den forbin-

delse er jeg ved at lave en undersøgelse af, hvilke muligheder der er for samarbejde mel-

lem intensivsygeplejersken og patientens pårørende på stuen hos patienten.  

 I korte træk handler min undersøgelse om, at forskellige undersøgelser og erfaringer 

fra praksis viser, at pårørende gerne vil have mulighed for at være hos patienten så meget, 

som de har lyst til. Tilsvarende viser undersøgelserne og praksis, at det af flere grunde kan 

være svært for pårørende at få mulighed for at være på stuen. I intensivafdeling er det ofte 

intensivsygeplejersken, der bestemmer hvornår det er passende at patienten kan modtage 

besøg. Når hun skal tage stilling til, om pårørende kan være på stuen eller ej, så forestiller 

jeg mig, at hun forsøger at tage hensyn til både patienten, de pårørende og til sig selv, og 

det er disse hensyn, jeg gerne vil undersøge. Jeg vil derfor gerne interviewe 4-6 intensiv-

sygeplejersker om, hvilke overvejelser de gør sig, når de skal tage stilling til, om de pårø-

rende kan være på stuen eller ej.  

 

Du er udvalgt tilfældigt blandt de sygeplejersker i jeres intensivafdeling, der har omkring 

x års intensiv erfaring. I undersøgelsen deltager også intensivsygeplejersker fra et andet 

sygehus. Ud over dit navn, eventuelt bare dit fornavn, vil jeg gerne vide, hvor længe du 

har været ansat i intensivafdeling,  hvor gammel du er og hvilken uddannelse du har. Hvis 

du har lyst til at deltage, vil jeg snarest muligt komme og lave et interview med dig der, 

hvor det passer dig. Jeg forestiller mig at interviewet varer en times tid. 

 

Anne Sophie Ågård, intensivsygeplejerske, stud.cur. Email: x@x.dk  Tlf. xxxx xxxx 
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Interviewet skal optages på bånd, og jeg er den eneste, der kommer til at høre båndet. Ind-

holdet i interviewet vil senere blive brugt i min specialeafhandling, der bliver udgivet 

gennem Afdeling for Sygeplejevidenskab. Hverken dit navn eller afdelingens navn vil 

komme frem i specialet, og det bliver således ikke umiddelbart muligt for andre at gen-

kende dig. Dine kolleger i afdelingen vil måske få at vide, at du og et par andre kolleger 

deltager i undersøgelsen. Men de vil ikke i det færdige speciale kunne se, hvad netop du 

har fortalt. Hvis du senere skulle fortryde din deltagelse, kan du til enhver tid kontakte mig 

og gå ud af undersøgelsen igen. 

 

Jeg har desværre ikke mulighed for at betale dig for din tid, men håber du alligevel har 

mulighed for at afsætte en times tid til et interview. Jeg håber undersøgelsen kan skabe et 

grundlag for at vurdere betingelserne for samarbejde mellem intensivsygeplejersken og de 

pårørende og der igennem være et lille bidrag til at videreudvikle intensivsygeplejen til 

gavn for både patienten, de pårørende og intensivsygeplejersken. 

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du selvfølgelig velkommen til at ringe eller skrive 

til mig. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Sophie Ågård

 

Anne Sophie Ågård, intensivsygeplejerske, stud.cur. Email: x@x.dk  Tlf. xxxx xxxx 
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Erklæring om samtykke 
 

Jeg erklærer herved, at jeg giver mit samtykke til at deltage i et interview i forbindelse 

med Anne Sophie Ågårds undersøgelse om pårørende i intensivafdeling. 

 

Jeg er informeret om og indforstået med 

• at jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage og udgå af undersøgelsen 

• at interviewet udadtil er anonymt, men at kolleger i afdelingen måske vil få at 

vide, at jeg deltager i undersøgelsen 

• at en analyse af interviewet senere vil indgå i Anne Sophie Ågårds speciale, 

hvori det ikke umiddelbart vil være muligt at genkende mig 

 

Jeg har fået både mundtlig og skriftlig information om undersøgelsen. 

 

 

 

 

 

 

Underskrift 

 

 

Dato 

 

 

 
 

 

Anne Sophie Ågård, intensivsygeplejerske, stud.cur. Email: x@x.dk  Tlf. xxxx xxxx 
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