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Resumé

Med mange års erfaring fra intensivregi var det naturligt at læse bogen ”To kopper kaffe og en 

stave plade” af Anne Meiniche, da den udkom. I denne bog beskriver Anne Meiniches mand, 

hvordan han som pårørende oplever en intensiv afdeling under sin kones indlæggelse – og 

hvordan han følte, at hans afdelingens indbyrdes forhold ændrede sig i takt med, at hans hustru 

fik det bedre. Bogen samt egne erfaringer som intensivsygeplejerske var med til at udforme et 

ønske om, at dette speciale skulle omhandle en undersøgelse af, hvordan pårørende til patienter 

på intensiv afdeling oplever plejen og omsorgen.

Tidligere undersøgelser fra såvel Danmark, andre nordiske og nord amerikanske lande viser, at 

pårørende til patienter indlagt på intensivafdeling forbinder en optimal pleje og omsorg med det 

kommunikative, i form af information samt blandt andet muligheden for at kunne være sammen 

med deres indlagte pårørende. Dette var sammenfaldende med nogle af de områder egne 

erfaringer viste.

Undersøgelsen er en kvalitativ interviewundersøgelse af pårørende tilknyttet en intensiv 

afdeling på et provinssygehus i Danmark. Interviewundersøgelsen er udført med baggrund i 

Steinar Kvales interview teori. Opgavens opbygning tager udgangspunkt i Kvales syv stadier i 

interviewundersøgelse. Det materiale, der er fremkommet, er derefter bearbejdet med en tekst 

fortolkning inspireret af Poul Ricoeur og Birthe Pedersens analyse metode, der er udarbejdet ud 

fra Poul Ricoeur og beskrevet i hendes Ph-d afhandling. Data bearbejdningen foregår ud fra en 

tekst analyse, som indeholder tre stadier – den naive læsning, strukturanalysen og den kritiske 

fortolkning og diskussion.

I diskussionen er Merry Scheels ”Interaktionel sygeplejepraksis” anvendt samt materiale fra den 

baggrunds litteratur, der ligger forud for opgaven.

Undersøgelsen viser, at de pårørende er meget fokuserede på områder som kommunikation, 

sygeplejerskens tilstedeværelse, nærvær, engagement, kompetence og professionalisme. 

Områder hvor de pårørende både var tilfredse men også havde kritik punkter, som intensive 

sygeplejersker i deres daglige arbejde bør være opmærksom på. Hvorvidt kontakten til 

afdelingen ændrede sig undervejs i indlæggelsesforløbet, fremkommer ikke i interviewene og 

dermed ikke i undersøgelsen. Det kunne derfor være interessant at undersøge, hvordan 

pårørende efter indlæggelsesforløbet – eksempelvis efter udskrivelsen fra hospitalet – oplevede 

den pleje og omsorg, der blev givet dem og patienten under indlæggelsen på den intensive 

afdeling.    
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Summary

I have many years of experience from intensive care units, and it was therefore natural for me to 

read the book ”Two cups of coffee and a spelling pad” by Anne Meiniche when it was released. 

In this book Anne Meiniche’s husband describes how he – as a relative – experienced the inten-

sive care unit during his wife’s hospitalization – and how he felt that his relation to the unit 

changed as his wife’s condition improved. Inspired by the book – and my own experiences as an 

intensive care nurse – I wanted to make this thesis a study of how relatives to patients in inten-

sive care units experience the nursing and care.

Earlier studies from both Denmark and other Nordic and Northern American countries show 

that relatives to patients in intensive care units understand an optimal nursing and care to be 

communication, in the form of information and a.o. the possibility to be with the relative who is 

sent to intensive care. This was consistent with what my own experiences showed. 

The study performed in this thesis was a qualitative interview study of relatives to patients in an 

intensive care unit at a provincial hospital in Denmark. The interview study was performed with 

a basis in the interview theory of Steinar Kvale. The structure of the thesis is based on Kvale’s 

seven stages of an interview study. The material thus produced was then processed with a text 

interpretation inspired by the analysis method of Poul Ricoeur and Birthe Pedersen. – a method 

derived from Poul Ricoeur and described in Pedersen’s Ph.d thesis. The data processing is based 

on a text analysis that contains three stages – the naïve reading, structure analysis and the criti-

cal interpretation and discussion. 

In the discussion Merry Scheel’s ”Interactional nursing practice” is used together with material 

from the background literature that precedes the thesis. 

The study shows that the relatives are very focused on areas as communication, the presence, 

attention and commitment of the nurse, and her competence and professionalism. Areas where 

the relatives were both satisfied, but where they also had criticism that intensive care nurses 

should give attention in their daily work. Whether the contact changed during the hospitaliza-

tion does not transpire in the interviews and thereby neither in the study. It could therefore be 

interesting to examine how the relatives after the hospitalization – e.g. after the discharge –

experienced the nursing and care that were given them and the patient during the hospitalization 

in the intensive care unit. 
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1.0 Opgavens formål
På en intensiv afdeling er der ofte en tættere kontakt imellem de pårørende til de 

indlagte patienter, sygeplejerskerne og andet plejepersonale, end på en almen 

sengeafdeling. Dette er blandt andet fordi de pårørende ofte bliver patienternes talerør 

og dermed en væsentlig informations formidler i forhold til den pleje, der udøves. Det 

er derfor vigtigt at pleje denne kontakt, og til stadighed være opmærksom på de 

pårørende og deres oplevelser på den intensive afdeling.   

Formålet med denne opgave er at belyse, hvordan pårørende har oplevet den pleje og

omsorg, der bliver varetaget på en intensiv afdeling. Det kan være meget forskelligt 

hvordan pårørende opfatter begrebet pleje og omsorg. De kan se pleje og omsorg enten 

som et udtryk for den sygepleje, der ydes den indlagte patient, men der er også den 

vinkel, der tager udgangspunkt i deres behov – behov, som de som pårørende til en 

indlagt patient har i forbindelse med indlæggelsen, f.eks. samtaler med sygeplejersker 

og læger, og at være hos den indlagte.

2.0 Baggrund for opgaven
I forbindelse med min 3. semester opgave på cand. cur. studiet, stødte jeg på en 

udtalelse fra en pårørende til en patient indlagt på intensiv afdeling, der skærpede min 

interesse. Vedkommende gav i udtalelsen udtryk for den omsorg, kontakt og 

information, der blev givet ham under patientens indlæggelse på afdelingen. Men 

samtidig oplevede vedkommende, at i den sidste del af indlæggelses perioden skete der 

noget, der var anderledes. Kontakten med personalet var fra personalets side ikke på 

samme måde intens som til at begynde med. Patienten var ikke længere kritisk syg, 

krisen var ovre og der var bedring på vej, og det medførte at det ikke på samme måde 

var nødvendigt med intens kontakt og samtale med plejepersonalet, sygeplejersker og 

læger, som tidligere.

”Det var måske en naturlig udvikling, men også en meget mærkelig og 
nedslående oplevelse. Det sted, hvor jeg havde gennemlevet de mest 
dramatiske uger af mit liv, den afdeling… blev hurtig fremmed og anonym. 
… Jeg havde ret til at være der… men det blev tydeligt, at jeg ikke hørte til.”  
(Meiniche, 2003, s. 54)
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Som intensiv sygeplejerske, kunne jeg egentlig godt genkende situationen. Patienten var 

ovre den kritiske periode og dermed forsvinder den tætte kontakt med de pårørende. Det 

er ikke mere nødvendigt med daglige lægesamtaler, situationen er nu stabiliseret og 

patienten er snart på vej ud af afdelingen og videre i systemet, til enten den 

semiintensive afdeling eller den almene senge afdeling. For plejepersonalet, er det jo en 

hverdags begivenhed, et led i arbejdet. Men for den pårørende, der har været gennem 

hele forløbet, måske strækkende sig over flere uger, har denne oplevelse fyldt meget og 

gør det stadig. Det kan være svært at forstå, at krisen er overstået, dette til trods for de 

synlige fremskridt hos patienten, og det kan fortsat være nødvendigt for de pårørende at 

tale med nogle om det, der sker og er sket.

Mange gange er jeg blevet mødt med spørgsmål som; ”Nu går det vel godt?” ”Er I sikre 

på at alt er, som det bør være?” ”Min far er da ikke klar til at komme på en almindelig 

senge afdeling endnu” og lignende. De pårørende har klart været usikre overfor hele 

situationen, den intense overvågning er ikke mere så nødvendig, sygeplejersken har 

trukket sig lidt mere i baggrunden og lægen kommer kun, når der er stuegang. De 

pårørende er ikke længere på samme måde en del af det team, der har plejet deres 

indlagte pårørende. 

Der har gennem tiden været et samfundsmæssigt fokus på det at være pårørende til en 

alvorligt syg patient. Der er lavet undersøgelser indenfor bestemte patientkategorier, 

med fokus på hvordan det opleves at være pårørende til alvorligt syge. Forskellige 

patientforeninger1 har lavet pårørende grupper, der har til opgave at hjælpe de pårørende 

i de situationer der til tider kan virke uoverskuelige. Samtidig med er der pårørende, 

som har skrevet biografier om livet sammen med en alvorligt syg og tiden efter. Det er 

især pårørende til cancer patienter, alzheimer, misbruger og hjerneskadede, der har 

beskrevet hvordan deres oplevelser har været, både under indlæggelse på hospital og 

forskellige institutioner samt i eget hjem. 

  
1 Ved søgning på internettet over patientgrupper findes en mængde forskellige patientgrupper, hvor der 
også er links til pårørendegrupper og historier af pårørende, om hvordan det opleves at være pårørende. 
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Der er til gengæld ikke skrevet meget om pårørende til patienter på intensiv afdeling og 

deres oplevelser, eller lavet undersøgelser om deres oplevelser som pårørende til 

alvorligt kritiske syge eller givet beskrivelser af deres egne oplevelser af at være 

pårørende på en intensivafdeling. Den i ovenfor omtalte bog, der var eneste bog der 

fremkom i en skønlitterær søgning, viser at der blandt de pårørende opleves en 

frustration eller antiklimaks i forbindelse med de oplevelser, de har under deres 

pårørendes indlæggelse på intensiv afdeling, samt den omsorg, kontakt og information 

der bliver givet fra personalet på den intensivafdeling.

2.0.1 Litteraturgennemgang
Ved en faglitterær søgning på emnerne; pårørende og intensivafdeling, fremkommer der 

ikke meget materiale på dansk. Elisabeth Hall har i sin Ph. D. afhandling beskrevet 

sygeplejen i forbindelse med et lille barns overflytning til eller fra en intensiv afdeling 

(Hall, 1999). Den undersøgelse har efterfølgende medført to udgivelser i internationale 

sygeplejefaglige tidsskrifter, om oplevelser hos bedsteforældre til kritiske syge børn 

indlagt på intensiv afdeling (Hall, 2004, Hall, 2004). Intensiv sygeplejerske Anne 

Sophie Ågård har i 2000 lavet en interview undersøgelse med fokus på de pårørendes 

oplevelser under patienters indlæggelse på intensiv afdeling (Ågård, 2001).        

Sygeplejerske Britta Bjerrum Mortensen har i sin specialeafhandling ved Institut for 

Antropologi, Københavns Universitet (Bjerrum Mortensen, 2002), lavet antropologisk 

undersøgelse af de erfaringer pårørende har omkring forandring og kontinuitet i de nære 

relationer, i mødet med en livstruende sygdom. Undersøgelsen var et feltstudie på en 

intensiv afdeling, samt efterfølgende interview af de pårørende efter udskrivelsen fra 

intensivafdelingen. 

Af udenlandsk litteratur findes der noget mere om emnet, både som afhandlinger og 

som undersøgelser udgivet i forskellige sygeplejetidsskrifter.

I en specialeafhandling af Anna Marie Moesmand, Institutt for Sykepleievitenskap, 

Oslo Universitet (Mosemand, 1992) beskrives ved hjælp af en interviewundersøgelse 

hvordan pårørende til akut eller kritiske syge mestrer indlæggelsen på intensiv afdeling. 
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I Finland udgav Inger Myllymäki i 1995, i forbindelse med en kandidat afhandling i 

Vårdvitenskap fra Åbo Akademi, ”Att vara anhörige” (Myllymäki, 1995) der ved hjælp 

af interviewundersøgelser af pårørende, undersøger de pårørendes oplevelser på en 

intensiv afdeling.

Den australske sygeplejerske Gayle Burr, har i sin doktorafhandling fra University of 

Sydney (Burr, 2001), sammenholdt både de pårørendes og sygeplejerskes udtalelser og 

svar i en interview- og spørgeskemaundersøgelse.  

Der findes i flere af de internationale sygeplejetidsskrifter artikler, der beskriver 

forskellige undersøgelser af pårørendes oplevelser af og på intensiv afdeling. 

Undersøgelserne tager både udgangspunkt i de pårørende selv, men flere undersøgelser 

bruger også plejepersonalet, såvel sygeplejersker som læger, som informationskilde. De 

fleste af ovennævnte undersøgelser er hovedsageligt enten amerikanske eller canadiske 

(Heyland, 2002, Hupcey, 1999, Johnson, 1998, Lam, 2004), dog er der to artikler, der 

beskriver europæiske undersøgelser. En svensk undersøgelse af to sygeplejeforskere 

(Takman, C.A.S. og Severinsson, E.I., 2004), der undersøgte emnet med udgangspunkt i 

plejepersonalet, fra både såvel medicinsk som kirurgisk intensivafdelinger på fire 

forskellige hospitaler i Sverige. En belgisk undersøgelse (Bijttebier, 2000), der 

sammenligner pårørendes behov ud fra 3 grupper; pårørende, læger og sygeplejersker.

2.0.2 Sammenfatning af litteraturgennemgang.
Hvad har undersøgelserne, fra de forskellige afhandlinger og artikler så vist?

De forskellige afhandlinger og undersøgelser viser, uafhængig af om det er en 

spørgeskema undersøgelse eller interviewundersøgelser, at kommunikation er en vigtig 

faktor for, hvordan de pårørende oplevede deres ophold på den intensive afdeling. I de 

undersøgelser hvori plejepersonalet, sygeplejersker og læger deltog, mente begge 

faggrupper også, at kommunikationen med de pårørende var væsentlig.

Kommunikation som begreb dækkede over flere forskellige områder, det være sig; 

daglig information om patientens situation fra både sygeplejerske og læge, ærlige svar 

på spørgsmål relaterede til patienten, at der gives en forståelig information (Bijttebier, 
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2000, Burr, 2001, Heyland, 2002, Hupcey, 1999, Johnson, 1998, Lam, 2004, 

Myllymäki, 1995, Ågård, 2001). Det der især er væsentligt for de pårørende er at få en 

løbende daglig information om hvordan patientens tilstand er og hvad diverse 

undersøgelser har vist og hvilken behandling der bliver planlagt (Ågård, 2001). Det at 

der blev givet en kontinuerlig information gav ofte de pårørende en fornemmelse af 

kontrol og noget at forholde sig til (Lam, 2004, Ågård, 2001). Derudover var det, at der 

blev givet en ærlig information, vigtigt - det til trods for hvor ubehagelig den end kunne 

være, når der blev spurgt til patientens tilstand(Bijttebier, 2000, Johnson, 1998, Ågård, 

2001). At plejepersonalet kontaktede de pårørende i tilfælde af ændring i situationen, 

var også en af de ting, der havde stor værdi for de pårørende (Bijttebier, 2000). 

Interessant er det at se, at netop dette mente plejepersonalet i denne undersøgelse ikke 

var så væsentligt, og i den svenske undersøgelse (Takman og Severinsson, 2004) er det 

slet ikke nævnt.

Personalets færdigheder og kompetence var også områder der var vigtige for de 

pårørende, men de pårørende var ikke på noget tidspunkt i tvivl om sygeplejerskens 

kompetence og professionalisme (Burr, 2001, Heyland, 2002, Ågård, 2001), idet de 

pårørendes forventninger til en intensiv afdeling netop indebærer en høj faglighed og 

kompetence. I en undersøgelse om hvordan der etableres et godt forhold imellem 

sygeplejersker og pårørende (Hupcey, 1998), gav de pårørende udtryk for, at man 

foretog en sammenligne af sygeplejerskernes indbyrdes kompetence på den intensive 

afdeling. Denne sammenligning foregik ikke blot af den enkelte pårørende, men også 

blandt forskellige pårørende imellem, i vente/pårørende værelset tilknyttet afdelingen. 

Kontinuitet i plejen af patienten var også en faktor der fremkom i flere af 

undersøgelserne. Det at have en kontakt person på afdelingen var med til at give de 

pårørende en tryghed, der havde betydning for forholdet imellem sygeplejersken og de 

pårørende (Bijtterbier, 2000, Burr, 2001, Hupcey, 1998, Johnson, 1998, Ågård, 2001). 

Det at det var den samme sygeplejerske, der passede patienten gennem længere 

perioder, betød at de pårørende kunne skabe en relation til sygeplejersken. Denne 

relation gav sig f.eks. udtryk i en interesse i de pårørende, der var med til at hjælpe de 

pårørende gennem indlæggelsen og en tryghed fra pårørende side, om at deres

pårørende fik den optimale sygepleje (Burr, 2001, Hupcey, 1998, Myllymäki, 1995, 
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Ågård, 2001). I nogle af undersøgelserne giver de pårørende udtryk for, at når man 

havde skabt en relation til en af sygeplejerskerne, var der mulighed for lave lidt sjov og 

dermed få skabt en mindre trykket stemning (Lam, 2004, Ågård, 2001).

En klar forskel på de europæiske og nordamerikanske undersøgelser var den forskellige 

vægtning af besøg hos patienten og betydningen af omgivelserne i vente/pårørende 

værelset. Det fremgår tydeligt af artiklerne, at på amerikanske og canadiske hospitaler 

har de en mere konservativ holdning til besøgstid hos patienterne, hvorimod i de 

europæiske lande, der er repræsenteret i artiklerne, findes der i højere grad den samme 

holdning til besøgstider som i Danmark. Her er det muligt at komme på besøg døgnet 

rundt, dog med undtagelser som tidspunkter omkring vagtskifte, personlig hygiejne, og 

undersøgelser på stuen. Det at kunne komme på besøg, når man som pårørende følte 

behovet, var noget de adspurgte informanter, satte højere end de omgivelser der var i 

vente/pårørende værelset (Bijttebier, 2000, Myllymäki, 1995, Ågård, 2001). I de 

amerikanske og canadiske undersøgelser blev der i højere grad lagt vægt på indretning 

af omgivelserne i vente/pårørende værelset, og den betydning det vil få for en samlet 

opfattelse af den intensive afdeling (Heyland, 2002). Det må retfærdigvis siges, at der i 

nogle af undersøgelserne kan ses en øget opmærksomhed på vigtigheden af en mere 

fleksibel besøgspolitik (Hupcey, 1998, Johnson, 1998).  

Ser man på de pårørendes oplevelser af omsorg, er det kun i tre af de nævnte 

undersøgelser at det bliver nævnt. Der er dog væsentlig forskel på hvad de pårørende 

oplevede som omsorg. En interesse i de pårørende og deres situation, være støttende i 

de især kritiske perioder og at sygeplejerskerne på en intensiv afdeling er mere 

empatiske end på andre afdelinger (Burr, 2001, Myllymäki, 1995, Ågård, 2001). Der 

udover blev omsorgen oplevet som mere patient orienteret.  Det var vigtigt, at nogen tog 

sig af patienten, at patienten blev mødt medmenneskeligt, at der altid var nogle hos 

patienten og at dennes basale behov blev imødekommet (Burr, 2001, Myllymäki, 1995, 

Ågård, 2001). 
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2.1 Problemafgrænsning
Det er væsentlige problemstillinger de omtalte undersøgelser om pårørendes oplevelser 

på intensiv afdelinger tager fat i. Problemstillinger der alle gennem tiden er arbejdet 

meget med at forbedre. Jeg har gennem min næsten 10 år lange karriere som intensiv 

sygeplejerske kunne se en udvikling indenfor de forskellige områder. Sygeplejerskerne 

er blevet bedre til at sørge for at pårørende får den optimale information vedrørende 

patientens situation, og er også blevet bedre til at lytte til de pårørende. 

Kommunikationen har været mere i fokus, og for at forbedre kommunikationen imellem 

personale og pårørende har mange afdelinger valgt at prioritere kommunikations kurser 

i forbindelse med efteruddannelse af personalet.

De intensive sygeplejerskers færdigheder og kompetencer, blandt andet i forhold til den 

øgede teknologiske udvikling, er ligeså blevet sat i fokus. I 1997 udsendte 

sundhedsministeriet ”Bekendtgørelsen om specialuddannelsen for sygeplejersker i 

intensiv sygepleje” (Sundhedsministeriet, 1997), efter en redegørelse fra 1996 for 

specialuddannelse for intensivsygeplejersker (Sundhedsstyrelsen, 1996). I 

bekendtgørelsen blev den tidligere efteruddannelse for intensivsygeplejersker, der var 

meget forskellig fra amt til amt, ændret til en formaliseret specialuddannelse, og et 

lovmæssigt krav til nyansættelser på intensiv afdeling. På denne måde sikres at den 

sygepleje, der ydes på intensive afdelinger landet over, har samme teoretiske niveau 

uanset geografisk sted.

Muligheden for at være sammen med indlagte pårørende har også ændret sig gennem de 

sidste 10 år. Jeg har i min tid som intensivsygeplejerske, haft mange diskussioner blandt 

personalet, såvel imellem sygeplejersker som læger, om hvor meget de pårørende må 

eller skal være på stuen. Det har været en klar holdning, at der ikke var nogen besøgstid 

som sådan, men at de pårørende ikke kunne være på stuen under vagtskifte, og at man i 

hvert enkelt tilfælde måtte tage stilling til, om de pårørende kunne blive under de 

forskellige procedurer2. Samtidig har man også været opmærksom på de omgivelser, 

man tilbyder pårørende, når de ikke kan være på stuen. Pårørende/venteværelserne har 

gennemgået en udvikling fra at være ”kedelige” venteværelser uden nogen form for 

  
2 Her tænkes der på personlig hygiejne, sugning, lejring, undersøgelser osv.
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hygge til nu, hvor der mange steder sker en opprioritering af økonomiske midler til at 

købe kunst til væggene, grønne planter og ordentlige stole og sofaer. 

Alt i alt vil jeg mene, at der gennem de sidste ti år er sket en udvikling på området. 

Således at forholdene for pårørende til indlagte på intensiv afdeling er markant 

forbedret. De pårørende er blevet mere tydelige og mere deltagende i plejen af den 

indlagte patient. 

Hvad ligger der så til grund for den i indledningen nævnte udtalelse fra en pårørende; 

om pludselig at føle sig fremmed og anonym og ikke høre til på afdelingen, til trods for 

tidligere at have givet udtryk for at have modtaget daglige samtaler med lægerne og 

sygeplejersker. Er det opfattelsen af den ydede omsorg, der har ændret sig hos den 

pårørende? Er det sådan at de pårørende og deres opfattelse af den omsorg, der ydes på 

en intensiv afdeling, ændres i takt med deres pårørendes tilstand forbedres eller er den 

konstant? Eller kan det være, at sygeplejerskerne ikke er opmærksomme på dette, da 

fokus ligger på patienten og den pårørende derfor kommer i anden række.

Det antages, at pårørende til patienter indlagt på en intensivafdeling oplever at 

informationen, der gives dem under indlæggelsen, ændrer sig i forhold til 

indlæggelsesforløbet, samt at oplevelsen af plejen og omsorgen også ændres sig 

samtidig, idet sygeplejerskens fokus ligger hos patienten frem for hos den pårørende.

For at forstå dette bedre vil formålet med opgaven være:    

At undersøge hvordan pårørende opfatter pleje og omsorg, på en intensiv afdeling, 

ud fra en analyse af interview med pårørende til patienter indlagt på intensiv 

afdeling. 

Perspektivet med undersøgelsen vil ud fra ovenstående antagelse være at prøve at finde 

frem til, hvordan pårørende oplever patienternes indlæggelse forløb, og om der sker 

ændringer undervejes i forløbet.   

Opgaven vil med udgangspunkt i en kvalitativ interviewundersøgelse, fremanalysere en 

viden, der forhåbentlig kan være med til at forbedre den pleje og omsorg der ydes i for 
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hold til de pårørende på en intensivafdeling. Analysen vil være inspireret af Ricoeur´s 

fortolkningsteori, og opgaven vil indeholde følgende:

• En videnskabelig ramme.

• En diskussions ramme i forhold til pleje og omsorg.

• En empirisk undersøgelsesdel.

• En diskussion af plejen og omsorgens fremtræden i relation til den 

fremanalyserede viden.

3.0 Metode overvejelser
Til opgavens undersøgelse er valgt kvalitative forskningsinterview med pårørende til 

indlagte patienter på en intensivafdeling. Den kvalitative forsknings tilgang er valgt, da 

det på denne måde er lettere at få uddybet, hvordan de pårørende egentlig oplever pleje 

og omsorg. Det er muligt ved denne type forskningsinterview at udspørge og få 

interviewpersonen til at uddybe svarene og dermed få et mere nuanceret billede deres 

oplevelser. Det er derfor vigtigt at gøre sig overvejelser i forhold til dette. Hvordan skal 

opbygningen af interviewene være, hvordan skal jeg analysere det materiale, der 

fremkommer?

Steinar Kvale3 har gennem flere år arbejdet med kvalitativ forskning ved hjælp af 

interview. Kvale har udviklet syv stadier, der er vigtige at holde fast i, i det forløb der er 

fra de første idéer til en undersøgelse og til den endelige rapport (Kvale, 2003).

De syv stadier er med til at hjælpe intervieweren i en fastholdelse af 

undersøgelsesgrundlaget således, at der skabes en stringens i forløbet. De syv stadier er 

følgende;

• Tematisering; hvor formålet med undersøgelsen bliver formuleret, således at 

intervieweren er afklaret med, hvad der skal foregå. Set i forhold til denne 

  
3 Steinar Kvale født og uddannet i Norge ved Universitet i Oslo. Er professor i pædagogisk psykologi og 
leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved Universitet i Århus, samt adjungeret professor ved
Saybrook Institute i San Francisco.
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opgave svarer det til målet med opgaven; undersøgelsen af hvordan de 

pårørende opfatter pleje og omsorg, på en intensiv afdeling.

• Design; som vil sige en konkret planlægning af hvordan selve undersøgelsen 

skal foregå, og som derfor bl.a. skal indeholde, i hvilke fysiske omgivelser skal 

undersøgelsen foregå, hvor mange interviewpersoner man ønsker at anvende, 

hvordan udvælgelsen skal foregå, det etiske aspekt osv.. Designet i denne 

opgave beskrives under 4. metodeafsnittet, 5. den empiriske undersøgelse og 

under 5.5 Etiske overvejelser.

• Interviewet; at gennemføre det enkelte interview, ud fra de spørgsmål der er 

opstillet i interviewguiden og overvejelser omkring selve interviewsituationen, 

det fysiske rum, placering af deltagerne osv.. Dette er i denne opgave beskrevet 

under 4 metodeafsnittet, samt i 5 den empiriske undersøgelse og i 6.1 Interview 

teori.

• Transskribering; at få det mundtlige materiale omsat til tekst. Den bearbejdning 

der sker med den mundtlige tale, således at der skabes en tekst, der kan anvendes 

i forhold til valgte analysemetode. Transskriberingen er i forhold til denne 

opgave sket efterfølgende hvert af fire interview. 

• Analyse; det vil sige at finde den form for analyse redskab man ønsker at 

anvende til fortolkning af det materiale, man har fået. I denne opgave er der i 

analysen valgt anvendelse af Ricoeurs fortolknings teori, der er blevet bearbejdet 

af Birthe Pedersen. 

• Verificering; hvad der kommer ud af materialet via analysen, kan det anvendes i 

forhold til det, der ønskes undersøgt i undersøgelsen. Giver det en ny viden, der 

kan anvendes. Dette svarer til den konklusion og perspektivering, der vil blive 

udledt i denne opgave

• Rapportering, vil sige en videre kommunikation, i form af 

undersøgelsesrapporter eller lignede, af de resultater der fremkommer af 

undersøgelsen. Dette svarer til denne opgave og dens konklusioner.

Disse syv stadier er alle vigtige at få klarlagt inden undersøgelsens start, idet en 

usikkerhed i blot ét af stadierne kan være med til at skabe frustrationer i hele 

undersøgelsesprocessen (Kvale, 2003, s. 94-100). Disse frustrationer hænger sammen 

med det, som Kvale kalder den emotionelle dynamik i interviewundersøgelser. De 
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emotionelle faser kan gå fra at være den entusiastiske fase, hvor man er meget engageret 

i undersøgelsen, via den arbejdsomme fase, der indeholder transskribering og analyse 

fasen til den mere aggressive fase, der er præget af kaos, stress og tidsgrænser, for 

endelig at ende i den afsluttende fase, der kan være meget udmattende, idet der har 

ophobet sig et mægtigt materiale, der kan være uoverskueligt og ikke giver mening i 

forhold til undersøgelsens udgangspunkt (Kvale, 2003, s.92-94).   

For at sikre en systematik i opgaven, vil opgaven være bygget op om og følge de syv 

stadier som beskrevet af Steinar Kvale.

4.0 Metode.

4.1 Designets videnskabelige overvejelser.
Opgaven har en hermeneutisk tilgang, der begrundes i hermeneutikkens 

fortolkningsmæssige forståelse. Der tales blandt andet om den hermeneutiske cirkel, der 

er en løbende proces, i hvilken der foregår en læsning, forståelse og tolkning af teksten. 

Nogle foretrækker at tale om en hermeneutisk spiral, i stedet for en cirkel, idet man med 

en spiral kommer til samme udgangspunkt men på et højere niveau. Men det vigtige i 

den hermeneutiske fortolkning er, at man sætter ens forudsætninger – ens for-forståelse 

- på spil for at opnå en større forståelse af teksten (Kjørup, 1997). Gadamer4 taler i sin 

hermeneutiske filosofiske forståelse netop om, at man skal sætte sin egen for-forståelse 

på spil for at forstå andre, hvorved man bliver mere åben overfor forståelse af andre og 

dermed mere befordrende for forståelse, det som Gadamer kalder en 

horisontsammensmeltning. Dette skal ikke forstås således, at man ”mister” sin egen 

forståelse, men at man bliver åben og modtagende, idet forståelse giver erfaring, og 

erfaring opnår man, når man stiller sig åben over for noget (Pedersen, 1999, Schmidt, 

2000).

Den videnskabelige ramme for interviewet vil som tidligere nævnt tage udgangspunkt i 

Kvales teori. Kvale ser interviewet som en udveksling af synspunkter mellem to 

  
4 Hans-Georg Gadamer (1900-2002), Tysk filosof hvis filosofiske tankegang er en forlængelse af 
Heideggers filosofiske hermeneutik. Gadamer, mener at al forståelse er afhængig af 
horisontsammensmeltning, idet vi i mødet med en fremmed tekst ændrer vores egen horisont (Politikens 
filosofi leksikon, 2001).  
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personer, omkring et tema der har en fælles interesse (Kvale, 2003). Det kvalitative 

forskningsinterview anvendes til at forstå verden ud fra interviewpersonernes synspunkt 

og til at finde frem til deres oplevelser, og med udgangspunkt i dette finde frem til en 

videnskabelig forklaring (Kvale, 2003). Kvale anvender Gadamer til at beskrive, 

hvordan en samtale er en proces. En proces hvor begge deltagere åbner sig for hinanden, 

således at der sker en indlevelse i hver andre, så man ikke kun forstår personen, men 

også det der bliver sagt (Kvale, 2003, s.32). Den i opgaven anvendte interviewform vil 

være et såkaldt samtaleinterview, der vil tage udgangspunkt i en interviewguide 

indeholdende emneområder, der vil have interesse for undersøgelsen. Denne 

interviewguide vil være med til at styre samtalen, således at temaet for interviewet 

bliver fastholdt.   

Til den videnskabelige ramme i opgaven vil Ricoeurs5 fortolkningsfilosofi blive 

anvendt, idet han mener, at enhver tekst har et budskab. En tekst siger os noget, ikke 

fordi teksten giver os en forståelse af forfatteren og dennes situation, men fordi den 

åbner op for noget man ser som væsentligt, noget der ligger dybere i teksten (Ricoeur, 

2002, Schmidt, 2000). Set i forhold til opgavens formål, vil det betyde at ved hjælp af 

en transskribering af interviewene til tekstmateriale, vil det være muligt at åbne op for 

noget væsentligt i forhold til problemstillingen. Dette vil nødvendigvis ikke være 

fremkommet som et tydeligt problemområde i selve interviewet.   

4.2 Designets faglige diskussionsramme. 
Diskussionsrammen vil blive belyst ud fra Merry Scheels6 bog ”Interaktionel 

sygeplejepraksis”, hvor hun skriver i sin indledning, at sproget har en vigtig rolle i 

interaktionen imellem mennesker, det kan have en magtfaktor imellem personer, men 

via sproget kommer livsværdier og etiske værdier også til udtryk. Der er mange 

spændende sygepleje teoretikere, der har beskæftiget sig med pleje og omsorg i 

sygeplejen, men netop det at Merry Scheel nævner sproget som en magt faktor, samt at 

  
5 Paul Ricouer (1913-) fransk filosof og æresdoktor ved Københavns Universitet i 1979 har sit 
udgangspunkt i den hermeneutiske fænomenologi. Ricouer beskæftiger sig med fortolkning af det skrevne 
sprog og sprogfilosofien bl.a. ved at analyser sproget og dets forhold til den virkelige verden (Politikens 
filosofi leksikon, 2001).
6 Merry Scheel sygeplejerske, Ph.d har været underviser på Danmarks Sygeplejerskehøjskole gennem 
mange år. 
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hendes teori er udviklet ud fra en dansk kontekst, hvilket de pårørendes oplevelser også 

er; er afgørende for valg af hendes teori. Sproget påvirker forholdet imellem mennesker 

men er samtidig også formidlende, da sproget synliggør emner, der tales om, ”sagen er 

foran samtaleparterne, således at man i fællesskab kan anskue det, samtalen drejer sig 

om” (Scheel, 1999,s.223). 

Dette betyder at det, der bliver sagt, ikke nødvendigvis er det, der bliver talt om. Det er 

derfor vigtigt at finde frem til essensen i samtalen. Citatet falder i tråd med Ricoeurs 

fortolkningsteori om, at enhver tekst har et budskab. Modtageren bliver derfor nødt til at 

åbne overfor afsenderen, for at se hvad det er der ligger bagved det, der bliver sagt. Det

vil sige, at for at få noget ud af denne undersøgelse i forhold til dens formål, er det 

nødvendigt at være åben og være opmærksom på det, der ligger dybere i 

interviewet/teksten.

Merry Scheel refererer også til Gadamer og hans horisontsammensmeltning, både i 

mødet med patienten men også i forståelsen af patienten via sproget, ”Man må åbne sin 

”horisont” mod den anden, lytte, ”åbne sig selv”, så den anden kan tale til en” (Scheel, 

1999, s.124).

En yderligere grund til at vælge Merry Scheel som den faglige diskussionsramme er, at 

hun netop berører nogle områder, der i forhold til opgaven er interessante. Scheel 

skriver at begrebet interaktion er vigtigt i sygeplejen, og skal forstås som det 

konstruktive samspil, der ligger imellem sygeplejerske og patient. Scheel nævner 

sproget som en væsentlig faktor i dette samspil. Sproget bliver derfor en magt faktor, 

idet det bliver brugt både som formidling af information, men også har en etisk værdi på 

det mere medmenneskelige plan. Dette kan få indflydelse på den måde hvorpå 

information til patienter og pårørende gives. Det er derfor vigtigt, at sygeplejersken er 

åben overfor det, der bliver sagt både i forhold til hendes selv men også fra patientens 

side. 
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5.0 Den empiriske undersøgelse.

5.1 Valg af undersøgelsessted.
Dataindsamlingen foregår på en almen intensiv afdeling på et jysk provins sygehus. 

Kontakten til afdelingen kom i stand efter en telefonisk henvendelse til 

uddannelsesansvarlige sygeplejerske på afdelingen, hvorefter der blev sendt et skriftligt 

oplæg (bilag 1), der beskrev speciale projektet. På et efterfølgende møde med 

oversygeplejersken, den uddannelses ansvarlige sygeplejerske og 

afdelingssygeplejersken, blev det aftalt at sygeplejerskerne på afdelingen ville blive 

informeret både mundtligt og skriftligt (bilag 2), således at de ville kende mig og mit 

formål, når jeg kom i afdelingen. 

Afdelingens patientgrundlag er sygehusets ca. 300 senge, hvor både medicinske og 

kirurgiske speciale områder er repræsenteret. Afdelingen modtager ca. 700 patienter til 

intensiv terapi om året, udover ca. 500 patienter til opvågning i weekender og 

helligdage og ca. 200 til ambulant behandling. Afdelingen er en såkaldt niveau 2 

afdeling7, hvilket betyder at afdelingen behandler patienttyper med organsvigt, der 

forekommer på sygehuset, og som ikke kræver overflytning til niveau 3 afdeling. 

Samtidig modtager afdelingen patienter fra amtets niveau 1 afdelinger, og samarbejder 

med amtets andre intensive afdelinger i overbelægningssituationer. Afdelingen har 6 

enestuer, alle lyse og store og med vinduer mod syd, derudover er der én enkelt 2 sengs 

stue, der fortrinsvis bruges som intermediær stue, hvilket vil sige til patienter, der er på 

vej ud af det intensive regi. Afdelingen er opbygget således, at sengestuerne er placeret 

på den ene side af gangen, mens alle birum ligger på modsatte side. Imellem to senge 

stuer er der placeret et overvågnings rum, således at sygeplejerskerne kan observere 

patienterne uden nødvendigvis at være på stuen. Derudover er der et centralt 

overvågnings rum, hvor alle skopper kan følges. 

Når de pårørende ankommer til afdelingen møder de en matteret dør, hvor der er 

placeret en telefon og et skilt med pålydende ” Besøgende skal ringe nr. xxxx”, 

hvorefter sekretæren vil forhøre sig, om det er i orden, at der kommer besøg. Ved 

efterfølgende besøg laves der aftale imellem de pårørende og sygeplejerskerne. I 
  

7 Intensive afdelinger er opdelt i tre niveauer i Danmark, hvor niveau 3 tager sig af de patientkategorier, 
der kræver en stor specialviden og er placeret på universitets hospitaler. 
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forbindelse med indgangen til afdelingen er der en sofa, hvor pårørende kan vente. Der 

udover findes et pårørende rum tilknyttet afdelingen. Det rum er placeret på gangen lige 

udenfor afdelingen. Her er der tre små sofa-/stole grupper placeret, grønne planter, 

vinduer der vender ud imod en tæt placeret bygning. I forbindelse med rummet er der et 

toilet og et lille tekøkken, hvor personalet altid søger for at der er mulighed for at lave 

kaffe. Overnatnings muligheder for de pårørende findes på patienthotellet der er knyttet 

til sygehuset.

Der er ingen faste rammer med hensyn til besøgstid. De pårørende aftaler i hvert enkelt 

tilfælde med personalet, men der henstilles til at der højst er 1-2 besøgende samtidig.

I tidsrummene mellem 12-14 og 17-19 tilstræbes der ro hos patienten, hvilket vil sige 

hverken besøge eller behandlingsmæssige opgaver. Dette afhænger dog af patientens 

tilstand. Der er udarbejdet en pjece med oplysninger om afdelingen til de pårørende, 

som udleveres af personalet.

På afdelingen er der ansat 40 sygeplejersker, der alle har specialeuddannelsen for 

intensive sygeplejersker eller er i en uddannelsesstilling. Der er 6 uddannelsesstillinger 

pr. år.

Der er 4 social- og sundhedsassistenter og 2 sygehjælpere ansat på afdelingen, alle med 

flere års ansættelse på afdelinger, og deraf høj kompetence. Afdelingen har en 

afdelingssygeplejerske, der varetager den daglige ledelse, og en souschef, der varetager 

den daglige koordination og som træder i stedet for afdelingssygeplejersken ved dennes 

fravær. Derudover er der ansat en uddannelsesansvarlig sygeplejerske på afdelingen. De 

anæstesiologiske læger der har vagt på sygehuset, har vagtværelse på intensiv 

afdelingen, men forlader afdelingen i tilfælde af tilsyn på andre afdelinger på sygehuset.  

5.2 Valg af informanter. 
For at finde frem til hvilke informanter og efterfølgende hvor mange, jeg ønskede skulle 

deltage i undersøgelsen var det nødvendigt at opstille nogle inklusions- og 

eksklusionskriterier.

Kriterier der ligger til grund for udvælgelsen af informanter:
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• Nærmeste pårørende til patienter indlagt på intensiv afdeling. Nærmeste 

pårørende skal forstås som ægtefælle/samboende, forældre, børn, børnebørn 

eller søskende til indlagte på intensiv afdeling.

• Pårørende til patienter der har været indlagt på intensiv afdeling i mere end 5 

dage eller er udover den kritiske fase.

• De pårørende skal kunne tale og forstå dansk. På denne måde undgås 

misforståelser og fejlfortolkninger i forbindelse med interview og 

transskription af interviewet.

Kriterier der ligger til grund for at fravælge informanter:

• Pårørende af anden etnisk baggrund der ikke forstår eller taler dansk. Jf. 

ovenstående inklusionskriterium.

• Pårørende til hjernedøde patienter, idet pårørende til denne patientkategori står 

over for en helt anden problemstilling, som ikke er almindelig for pårørende på 

intensivafdeling.

Antallet af informanter i undersøgelsen, vil på grund af opgavens størrelse, ligge på et 

forventeligt niveau med imellem 3 -5 informanter. Da selve interviewdelen af 

undersøgelsen vil foregå i en tidsbegrænset periode på 1½ måned, vil dette også have 

indflydelse på det endelige antal af informanter. Det endelige antal af informanter blev 

på 4 personer, som indvilligede i at deltage. I den tidsbegrænsede periode havde der 

været kontakt til i alt 6 mulige informanter, hvoraf 2 valgte at sige nej til deltagelse i 

undersøgelsen. 

Den endelige udvælgelse af informanter skete ud fra ovenstående inklusions- og 

eksklusionskriterier og som en tilfældig udvælgelse af afdelingens personale. 

Afdelingens potentielle informanter blev inden konkret kontakt kort beskrevet for 

undertegnede af afdelingssygeplejersken, så det var sikkert at de passede til 

undersøgelsen i forhold til kriterierne. Den pårørende fik udleveret en skriftlig 

information om undersøgelsen (bilag 3), samtidig med en mundtlig beskrivelse af 

undersøgelsen, af den tilknyttede sygeplejerske, således at eventuelle spørgsmål kunne 

besvares. Hvis den pårørende var interesseret blev der truffet aftale om tidspunkt for et 
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interview. Inden interviewets start blev der udleveret en samtykkeerklæring (bilag 4), 

som blev underskrevet inden interviewets start, og den pårørende blev endnu engang 

orienteret om at det til en hver tid er muligt at trække sig ud af undersøgelsen.

5.2.1 Kort beskrivelse af informanterne.
Informant 1 er barnebarn til en indlagt kvinde født i 1931, der har været indlagt på 

afdelingen i en periode på 14 dage, kortvarigt overflyttet til et større hospital med 

henblik på dialyse, hvilket dog ikke kom på tale. På interview tidspunktet, betragtes 

patientens tilstand som stabil, der er dog ingen kontakt til patienten, der fortsat er 

intuberet. Grunden til at barnebarnet blev informanten er, at denne har en meget tæt 

kontakt til bedstemoderen og kommer meget dagligt hos bedstemoderen både i hjemmet 

og på hospitalet.

Informant 2 er samlever til indlagt mand født i 1916, der har været indlagt på afdelingen 

i 12 dage. Der har været mange kritiske perioder under indlæggelsen, patienten er på 

interview tidspunktet i en stabil periode, men fortsat i respirator behandling. Parret har 

ingen fælles børn, men begge har børn fra tidligere ægteskaber. Informanten giver ofte 

udtryk for modstand hun har mødt fra sundhedsvæsenets side, fordi de ikke er gift. 

Informant 3 er ægtefælle til en indlagt kvinde født i 1957, der har været indlagt på 

afdelingen i 5 dage, efter en større tarm operation. Perioden på afdelingen har været 

præget af smertebehandling, diurese problemer og respiratorisk behandling. Patienten er 

på interview tidspunktet vågen og klar og får et nasalt ilt tilskud og smertebehandling 

via smertepumpe. Parret har to voksne børn der er flyttet hjemmefra. Patienten har i en 

periode inden indlæggelsen på sygehuset haft behov for at blive plejet i hjemmet, 

hvilket har været ægtefællens opgave. Informanten har under patientens indlæggelse følt 

at det har været svært at få tid til både hustru, arbejde og husholdning. Giver udtryk for 

lettelse i forhold til patientens nuværende situation, har været meget bange for at hun 

skulle dø, men ser nu mere positivt på det hele. 

Informant 4 er datter til en kvinde født i 1926. Patienten har været indlagt i afdelingen i 

4 dage, og har haft et længere og kompliceret indlæggelses forløb op til indlæggelsen på 



22

intensiv afdeling. Har forud for indlæggelsen på intensiv fået foretaget en akut 

eksplorativ labeskopi på vital indikation. På interview tidspunktet forsøgs udtrapning 

respirator, er kontaktbar, får epidural smertebehandling, der er i forhold til forløbet 

forventeligt forhøjet nyretal og infektions parameter. Situationen betegnes som stabil 

kritisk. Datteren, der er bosat ca. 30 km væk, bo, under moderens indlæggelse hos en 

søster, der bor i byen. Føler at der i hele forløbet, optil indlæggelse på intensiv afdeling, 

er sket et brist i sundhedssystemet. Er meget lettet over den bedring der kan spores hos 

moderen, men er klar over at situationen er alvorlig.   

5.3 Dataindsamlingen. 
Interviewene vil tage udgangspunkt i en interviewguide (bilag 5), der indeholder et 

åbnings spørgsmål, der har til formål at skabe en kontakt til interviewpersonen. En 

interviewguide skal i sin udformning være åben, således at det er muligt for 

interviewpersonen at gå udover spørgsmålet, eller for intervieweren at tage udspring i 

noget interviewpersonen nævner. I udarbejdelsen af interviewguiden er der taget afsæt i 

det baggrundsmateriale der er fundet under udarbejdelsen af denne opgave. 

Emneområderne har udgangspunkt i det at være pårørende, at være sammen med den 

indlagte pårørende og kontakten til afdelingen. Afsluttende er valgt et konkret 

spørgsmål, om hvordan de pårørende oplever pleje og omsorg i intensiv afdeling. Dette 

spørgsmål er valgt, idet undersøgelserne i baggrundsmaterialet i højere grad har 

beskæftiget sig med de tre andre emneområder, hvorfor jeg synes det kunne være 

interessant, at få belyst, hvordan de pårørende konkret opfatter plejen og omsorgen.  

Interviewene blev foretaget enten samme dag eller optil 2 dage efter, at informanten 

havde indvilliget i at deltage i undersøgelsen. Det blev aftalt med informanterne, at vi 

mødtes på afdelingen, når de alligevel var på afdelingen, i forbindelse med et besøg hos 

deres pårørende, patienten.  

Interviewene foregik i et uforstyrret lokale, der er placeret i den ene ende af afdelingen. 

Lokalet er lyst og med vinduer imod syd, og er oprindeligt en senge stue, men fungere 

nu som kontor. Interviewpersonen og intervieweren vil være placeret i et hjørne af 
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lokalet, omkring et lille bord, hvor stolene er placeret i en 90o vinkel i forhold til bordet. 

På bordet var der udover båndoptageren, to stearinlys der var tændt under interviewet. 

Det var muligt for interviewpersonen at få kaffe, te eller vand under interviewet. 

Interviewet startede altid med lidt uformel snak, om emner der ikke har med projektet at 

gøre, hvor ønsket var at interviewpersonen blev mere afslappet i forhold til den konkrete 

interviewsituation.    

Selve interviewsituationen foregik i et forum, hvor samtalen skulle være så ligeværdig 

så mulig. Interviewpersonen fik mulighed for at fortælle om oplevelser, der for dem 

relaterer til de spørgsmål interviewguiden åbner op for, idet det der derved, 

forhåbentligt vil fremkomme flere ærlige og oprigtige oplysninger. Det fremgik af 

materialet til de pårørende, at interviewene ikke ville have nogen form for påvirkning af 

plejen af deres indlagte pårørende (bilag 3), da det ikke skulle få en indflydelse på selve 

interviewet.

5.4 Databearbejdning.   
Databearbejdningen vil, efter transskription af interviewene, ske ud fra Birthe 

Pedersens8 Ricoeur inspirerede analysemetode. Birthe Pedersen udformede i sin Ph.d. 

afhandling, ved hjælp af Ricoeurs fortolkningsmetode en tekstanalysemetode, hvor man 

går fra en overfladefortolkning til en dybdefortolkning af en given fortælling. Denne 

fortolkningsproces sker ved hjælp af; naiv læsning, strukturanalyse, kritisk 

fortolkning og diskussion (Pedersen, 1999).

I den naive læsning begyndes tilegnelsen af teksten, som en måde hvorpå man får et 

overblik over teksten. Det er også gennem den naive læsning at man finder frem til, 

hvad det er der berører én i teksten, og hvor man rejser spørgsmål til teksten (Pedersen, 

1999, s.95).

I strukturanalysen sætter læseren sig ind i tekstens retning, hvorved der afdækkes 

tekstens indre afhængighedsforhold, der udgår af tekstens struktur. Læseren må i denne 

proces distancere sig fra teksten, for derved at kunne identificere, hvad der egentlig 

ligger i selve teksten. På denne måde afdækkes der spørgsmål eller temaer, som er 
  

8Birthe Pedersen sygeplejerske, Ph.d og lektor ved Institut for Sygeplejevidenskab har anvendt Ricouers 
fortolknings analyse i sine arbejder med sprog og erkendelse i sygeplejen.
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relateret til teksten, dette sker ved at finde frem til, hvad der tales om i teksten 

(Pedersen, 1999, s.154).

Kritisk fortolkning og diskussion er en dialektisk proces, der sker imellem forklaring 

og forståelse og imellem det konkrete, teksten, og det almene, teorien. Fortolkningen og 

diskussionen foregår i forhold til temaer, der er fundet gennem strukturanalysen 

(Pedersen, 1999, s.157).

5.5 Etiske overvejelser.
Det at man anvender interview personer medførere nogle etiske overvejelser. Kan man 

tillade sig at spørge pårørende om de vil deltage i en sådan undersøgelse. Det mener jeg 

godt man kan gøre, idet den viden, der via undersøgelsen fremkommer, vil være med til 

at skabe en større viden, og heraf forståelse for pårørendes oplevelser i intensiv regi. 

Samtidig er det frivilligt om man vil deltage i undersøgelsen. Der er i det skriftlige 

informationsmateriale til de pårørende (bilag 3), ikke en forpligtigelse til de pårørende 

om at deltage, og det er pointeret at deltagelse, ikke har betydning for den pleje deres 

indlagte pårørende modtager. Samtidig er det i informationsmaterialet understreget, at 

deltagerne på hvilket som helst tidspunkt kan trække sig ud af undersøgelsen. Desuden 

fremgår det også af informationsmaterialet at alle oplysninger vil blive behandlet 

anonymt i undersøgelsen, at båndoptagelserne vil blive opbevaret så andre ikke har 

adgang til dem, og at de vil blive slettet efter at specialet er blevet godkendt.

Ved hver interviewstart blev der igen kort fortalt, hvad formålet med interviewet og 

undersøgelsen er, og at man som deltager vil være anonymiseret, ligesom der ikke vil 

blive brugt navne, der kan relateres til interviewperson og patient. Der udover pointeres 

der endnu engang at man til enhver tid kan trække sig fra projektet.   

Jeg havde inden interviewene overvejet, hvordan jeg rent etisk skulle reagere i tilfælde 

af at én af informanterne blev berørt af situationen. Skulle jeg slukke båndoptageren 

eller lade den køre videre. Dette var jeg ikke helt afklaret med, inden jeg startede med 

interviewene, men var meget opmærksom på informanternes reaktioner i forløbet. Der 

var dog ingen af informanterne, der på noget tidspunkt viste tegn på tårer, men i stedet 
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kunne jeg mærke en lettelse hos dem alle over at kunne tale med nogen udenforstående 

om deres oplevelser, det gav dem ligesom lidt luft. 

Forud for undersøgelsens start foretog jeg en telefonisk henvendelse til Århus Amts 

Videnskabsetiske Komité, for at høre om, der skulle søges om godkendelse i forhold til 

Helsinki Deklaration II9, til en interviewundersøgelse med anvendelse af pårørende til 

indlagte patienter. Ifølge svaret fra den Videnskabsetiske Komité var det ikke 

nødvendigt at søge om godkendelse, idet der ikke blev anvendt elementer til 

biomedicinsk forskning, og idet der ikke vil blive fremlagt personlige oplysninger i 

undersøgelsen samt at deltagerne vil blive anonymiseret.

6.0 Videnskabelig ramme.

6.1 Interview teori.
Den teoretiske baggrund for interviewene i opgaven, tager udgangspunkt i Steinar 

Kvale´s interview teori. Et interview forstås som en udveksling af synspunkter imellem 

to personer, der taler om et emne, der interesserer dem begge. I et forskningsinterview 

lytter forskeren til, hvad den interviewede har at fortælle om sin livsverden. 

Interviewpersonen har mulighed for selv at fortælle med egne ord om de meninger og 

opfattelser denne har om en bestemt situation (Kvale, 2003, s.15).

Kvale bruger to alternative metaforer, for at beskrive forskellen på forskningsinterview. 

Han taler om en minearbejder- og en rejsende metafor, med hvilke han prøver at belyse 

forskellige forståelser af forsknings interview (Kvale, 2003, s.17).

Minearbejdermetaforen er det interview, hvor intervieweren er minearbejderen der i sit 

arbejde graver værdifulde metaller op. Nogle minearbejdere leder efter metaller af 

objektive kendsgerninger, der er kvantificerbare, mens andre minearbejdere leder efter 

metaller, der indeholder mere essentiel mening (Kvale, 2003, s.17). Dette skal forstås 

således, at der hos interviewpersonen findes viden, der skal afdækkes uden indblanding 

af forskeren, og at den data der fremkommer ikke bliver påvirket af interviewerens 

  
9 Helsinki Deklaration II er et internationalt etisk regelsæt, som blev udformet i 1964, og senere revideret 
i 1975 og 1996. Har til formål at beskytte patienter og forsøgspersoner i medicinsk forskning (Stryhn, 
2004) 
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uddybende eller ledende spørgsmål. Det videns materiale, der kommer ud af 

interviewet, bliver til objektive kendsgerninger, der bliver analyseret med udgangs 

punkt i bestemte teknikker.

I den rejsendemetafor opfattes intervieweren som en rejsende, der udforsker et fremmed 

land, han opsøger områder og steder for at udforske disse. Stiller spørgsmål til de 

mennesker, interviewpersonerne, han møder på vejen for at få dem til at fortælle deres 

egen historier fra deres livsverden. Det den rejsende bringer med sig hjem, beskrives 

kvalitativt og rekonstrueres, således at det kan fortælles til andre i hjemlandet, det 

publikum man henvender sig til. Rejsebeskrivelsen vil give anledning til en 

refleksionsproces, der medfører en ny selvforståelse, der kan være med til at afdække 

nye værdier (Kvale, 2003, s.18). Rejsemetaforen kan således forstås ud fra Gadamers 

hermeneutiske filosofiske forståelse, hvor man sætter sin egen for-forståelse på spil, her 

opfattelsen af det fremmede land, for at kunne forstå andre og samtidig bliver mere åben 

for forståelsen af andre, Gadamers horisontsammensmeltning (Pedersen, 1999, Schmidt, 

2000).

Et forskningsinterview, der er baseret på samtale, besvarer ikke blot spørgsmål, der er 

forberedt af intervieweren, men giver via dialogen også udtryk for hvordan 

interviewpersonerne opfatter deres livsverden. Den viden der fremkommer, vil kunne 

anvendes til at forbedre forskerens vidensgrundlag (Kvale, 2003, s. 24).

Samtalen er grundlæggende for interaktionen imellem mennesker, vi taler med 

hinanden, stiller spørgsmål, fortæller om os selv. Det er gennem samtaler vi lærer andre 

mennesker at kende, idet vi får en viden, der kan være med til at forstå deres situation. 

Der findes mange forskellige former for samtaler; den uforpligtende samtale med en 

fremmed person, den terapeutiske samtale, samtaler omkring dagligdagen, udvekslinger 

af nyheder til mere diskuterende samtaler. Hver samtale har hver især deres form for 

regler og teknikker (Kvale, 2003, s.19). Forskningsinterviewet er baseret på en blanding 

imellem dagligdags samtalen og den professionelle samtale, ”forskningssamtalen er 

ikke en samtale imellem ligestillede parter, eftersom forskeren definerer og kontrollerer 

situationen” (Kvale, 2003, s.19). 
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Det kvalitative forskningsinterview indeholder nogle aspekter der er medvirkende til at 

give en forståelse af interviewpersonens livsverden. Det kvalitative forskningsinterview 

indeholder et tema, der har en interesse for begge de implicerede parter, forskeren og 

interviewpersonen. Gennem forskningsinterviewet ønsker forskeren at forstå 

betydningen af de centrale temaer i interviewpersonens livsverden, at forstå det centrale 

i det, der bliver sagt, eller populært sagt, at kunne læse imellem linierne. Forskeren 

søger efter at beskrive specifikke situationer i interviewpersonens verden og ikke nogen 

generel opfattelse. Derfor må forskeren være fokuseret i interviewet, og fastholde 

interviewpersonen i temaet for undersøgelsen. Dog skal forskeren være åben over for de 

forandringer der kan ske gennem interviewet. Der kan fremkomme nye aspekter i 

temaet, som forskeren ikke tidligere har været opmærksom på. Hele processen skal 

være en positiv oplevelse for interviewpersonen, det skal opfattes som det det egentlig 

er, en samtale om et fælles emne (Kvale, 2003, s.40-46).

Kvale beskæftiger sig i et kapitel i bogen om forskellige filosofiske tankegange og det 

kvalitative forskningsinterview (Kvale, 2003, kap.3). I dette kapitel ser han også på den 

hermeneutiske fortolkning i forhold til forskningsinterview. Formålet med en 

hermeneutisk fortolkning er at nå frem til almen gyldig forståelse af en specifik tekst. 

Kvale skriver ”Forskningsinterviewet er en samtale om den menneskelige livsverden, 

hvor den mundtlige diskurs er transformeret til tekster, der skal fortolkes” (Kvale, 2003, 

s.56), og ser i den forbindelse den hermeneutiske fortolkning som dobbelt relevant for 

forskningsinterviewet. Dette sker i forhold til den fortolkning, der sker af selve 

interviewet, altså den producerende del, samt den efterfølgende transskriberede tekst. 

Samtidig gør Kvale opmærksom på, at den hermeneutiske fortolknings tilgang skal 

tages med forbehold idet der er forskel på tekster, der fremkommer via interview og de 

litterære værker som den traditionelle hermeneutik10 har beskæftiget sig med. En 

væsentlig forskel ser Kvale i, at der i interviewteksten sker en fortolkning, også i 

skabelsen af teksten, altså selve interviewet. Den tekst, der fremkommer i transskriberet 

form, har ifølge Kvale mangler, idet det er ikke muligt at få et indblik i det der ikke 

bliver sagt med ord, men bliver sagt ved hjælp af gestikulation og af betoningerne i 

ordene. ”Den transskriberede interviewtekst giver en ufuldstændig beskrivelse af 
  

10 Hermeneutikken blev oprindeligt brugt til fortolkning af bibeltekster.
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rigdommen af de meninger, der kommer til udtryk i den levende interviewsituation” 

(Kvale, 2003,s.60). I den transskriberede tekst kan der måske ligge noget mere 

interessant, der ikke vil komme frem netop på grund af den levende fortælling, fordi 

man er mere fokuseret på det levende. I beskrivelsen af Ricoeurs teori, vil denne 

problemstilling blive berørt.   

6.2 Ricoeurs fortolknings teori.
I indledningen til bogen ”En hermeneutisk brobygger” kalder Mads Hermansen og 

Jacob D. Rendtorff Ricoeurs hermeneutik for en ”kommunikationshermeneutik” 

(Ricoeur, 2002, s.16), forstået på den måde, at man skal være åben, forlade sig selv, i 

kommunikation med et andet menneske, for derved at berige sin selvforståelse, hvilket 

minder om Gadamers opfattelse af forståelse som horisontsammensmeltning, hvor man 

sætter sin for-forståelse på spil i mødet med andre. 

At kommunikere kan sættes lig med samtale, og Ricoeur ser samtalens dimension i 

forhold til reference-relationer. Han definerer samtalen eller diskurs, som noget der 

både kan foregå i ord og skrift, og med formålet at ”nogen siger noget til nogen om 

noget” (Ricoeur, 1984, s. 52). Dog ser han, at der kan være et problem i de tilfælde, 

hvor skriften ikke får fikseret det, det bliver sagt. Det at det talte bliver til tekst, 

indebærer en ændring i diskursen. Denne svaghed ved at tale bliver til tekst, opfatter 

Ricoeur samtidig som tekstens styrke (Ricoeur, 1984,s.55). Når det talte bliver til skrift, 

forsvinder subjektets forhold til både diskursen og til samtalepartneren, skriften bliver 

ikke en forlængelse af det talte. Når det talte bliver gjort til skrift, vil meningen frigøres 

fra begivenheden, og teksten gøres autonom i forhold til forfatterens intension (Ricoeur, 

1979, s 40), den menneskelige faktor forsvinder, en ændring der får betydning for 

forståelsen. Teksten bliver løst fra ansigt til ansigt situationen, hvilket skal ses som en 

frigørelse for betoninger og gestikulationer, og dermed ligger teksten nu åben for 

læsning (Ricoeur, 1984, s.55). Det der bliver nedskrevet er ikke selve begivenheden, 

men tale-begivenhedens mening (Ricoeur, 1979, s.139). ”Tekstens semantiske autonomi 

gør relationen imellem begivenhed og mening mere kompleks og afslører den” 

(Ricoeur, 1979, s.143), på den måde bliver teksten mere åben over for læseren og 

dermed også selve fortolkningen. Det at noget bliver til skrift er derfor ikke 
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ensbetydende med, at vigtigheden i diskursen forsvinder ”fra nu af fortsættes 

spørgsmålets og svarets logik i form af interpretation” (Ricoeur, 1984, s.55), det giver 

læseren mulighed for at fortolke spørgsmål og svar i teksten. Det er ikke ensbetydende 

med at læseren frit kan fortolke teksten, for som Ricoeur skriver ”verba volant, scripta 

manent” 11 (Ricoeur, 1984, s.57), forstået på den måde, at det betydningsfulde, det sagte 

i teksten altid vil blive stående, og dermed er det det, der bliver læst, og det, der bliver 

tolket på. 

Ricouer siger at fortolkeren, læseren, skal være åben over for teksten, men samtidig 

involverende, for at kunne se hvad det er, teksten siger, idet det vil have en positiv 

effekt på forståelsen af teksten. Det er vigtigt at læseren er åben overfor teksten, da det 

giver læseren større mulighed for en kreativ fortolkning, og det er i den spænding, der 

opstår, imellem det fremmede og det identificerende, at der opnås en ny forståelse 

(Ricoeur, 2002, s.19-21). Man har sat sin egen for-forståelse på spil, og der er 

fremkommet en ny viden. 

Ricouer anvender mimesis begrebet til fortolkning af en fortælling, hvorved 

fortællingen bliver sat i en meningsfuld sammenhæng (Pedersen, 1999, s.76). Ricoeur 

beskriver de tre mimesis´ stadier som følgende; Det første stadie - mimesis I - skal ses 

som forfatterens for-forståelse af den verden som går forud for fortællingen, hvordan 

opfatter forfatteren den verden, som vedkommende beskriver i teksten. Med 

udgangspunkt i denne opgave er det interviewpersonens opfattelse af hospitalsverdenen, 

intensivafdelingen og sygeplejerskens arbejde,– det er det Ricoeur kalder préfiguration. 

Det andet stadie - mimesis II - ser Ricoeur som analysens krumtap, ”Som vendepunkt 

åbner den den poetiske kompositions verden og fastslår… …, det litterære værks 

karakter” (Ricoeur, 2002, s.76). Mimesis II er det stadie hvor fortællingen bliver 

komponeret, - konfigureringen, hvor fortællingen enten bliver fortalt eller nedskrevet. 

Konfigurationen har en formidlingsfunktion (Ricoeur, 2002, s.92), der har til opgave at 

skabe plottet i teksten, temaet der selvstændigt fremkommer i teksten, når denne bliver 

læst eller genfortalt (Pedersen, 1999, s.77). 

  
11 ”verba volant, scripta manent” betyder ”ordene flyver, det skrevne forbliver” (Ricoeur, 1984, s.65)
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Det sidste stadie - mimesis III - er dér hvor teksten åbner sig for læseren, og der sker en 

fortolkning, - refiguration, af det læseren har set i teksten. Det, der derved sker, er at der 

opstår der en dialog imellem læseren og teksten og teksten giver læseren en mening i 

forhold til dennes egen verden (Ricoeur, 2002). At forstå en tekst har i flg. Ricoeur 

mindre med forståelse af forfatteren og dennes situation at gøre, men i stedet må man se 

hvad teksten åbner for, for som Ricoeur siger ”At forstå en tekst er at følge dens 

bevægelser fra mening mod reference, fra det, den siger, til det den taler om” (Ricoeur, 

2002, s.71). Man vender ikke blot tilbage til det forfatteren siger, men der sker en 

overskridelse i forhold til det der bliver sagt. Fortolkningen af en tekst bevæger sig i en 

cirkulær bevægelse (den hermeneutiske cirkel), idet man hele tiden bevæger sig imellem 

forståelse af dele der medfører en erkendelse af en helhed og omvendt. Dette giver 

teksten en mening, ”der udgår fra teksten og fordrer en ny måde at betragte tingene på” 

(Ricoeur, 2002, s.71).

Set i forhold til opgavens undersøgelsesspørgsmål, er det derfor vigtigt at man sætter sin 

for-forståelse som intensivsygeplejerske/sygeplejerske på spil, og i stedet møder teksten 

med et åbent sind, for at se hvad det egentlig er, der bliver talt om i teksten. Derved vil 

der fremkomme en ny og anderledes viden.

7.0 Diskussions rammen.
Merry Scheel´s bog ”Interaktionel Sygeplejepraksis – vidensgrundlag etik og sygepleje” 

(Scheel, 1999) er opdelt i tre dele. Første del indeholder de filosofiske og 

videnskabelige strømninger der påvirker sygeplejen, anden del fremstiller de 

konsekvenser de filosofiske og videnskabelige strømninger har på sygeplejen, og sidste 

del tager i højere grad udgangspunkt i praksis niveauet. I opgaven vil der som 

diskussionsramme hovedsageligt blive taget udgangspunkt i praksis niveauet, da 

opgavens datamateriale har praksis som udgangspunkt.

Scheel beskriver omsorgen som et alment menneskeligt begreb, og ikke noget specifikt 

for sygeplejen (Scheel, 1999, s.252). Scheel anvender bl.a. Nel Noddding´s 12 analyse af 

omsorg til beskrivelse af omsorgsbegrebet. Gennem vores moralske og etiske 

  
12 Nel Nodding er en amerikansk filosof og pædagog.
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opdragelse skabes en holdning, hvor vi som mennesker lære at drage omsorg for 

hinanden. Men for sygeplejen er omsorgsbegrebet tæt forbundet med sygdom, liv og 

død. En omsorgsrelation vil altid inkludere mindst to parter, den der yder omsorg og 

den eller de, der modtager omsorgen. For at kunne yde omsorg bør den udøvende part 

være åben, lyttende og nærværende og samtidig kunne respektere den anden person, ord 

der gang på gang ses i den interaktionelle sygepleje. 

Omsorg kategoriseres som en ”naturlig” og ”etisk” omsorg (Scheel, 1999, s. 253, 

Scheel, 1990, s.96-99). Den ”naturlige” omsorg er den form for omsorg, vi giver og 

modtager i forhold til de mennesker vi har et personligt forhold til, vores såkaldte 

indercirkel. Omsorgen tager udgangspunkt i en naturlig måde at forholde sig til de 

mennesker som man har en tæt relation til, som f.eks. familie og nærmeste venner. Den 

”etiske” omsorg har udgangspunkt i den ”naturlige” omsorg, men den kommer ikke 

direkte af sig selv som en naturlig ting, men mere som en etisk og moralsk forpligtelse, 

om at udøve omsorg i netop denne konkrete situation. Den ”etiske” omsorg foregår i 

vores yder cirkel, i forhold til de personer vi ikke har en tæt relation til. 

Scheel ser pleje og omsorgsrelationen som en vigtig faktor i den interaktionelle 

sygepleje, og en udfordring til forståelse af de personer, der skal modtage plejen og 

omsorgen. Sygeplejersken må sætte sine fordomme på spil og forsøge at forstå 

sandheden i den konkrete situation (Scheel, 1999, s.127). I den forbindelse er samtalen 

eller diskurs et vigtigt element, for at undgå at noget går tabt imellem parterne, på grund 

af den indforståethed eller lukkethed, der ellers kan forekomme (Scheel, 1999, s. 254). 

Sygeplejersken må derfor altid indgå i et dialogisk forhold til patienterne. I dette 

dialogiske forhold må sygeplejersken være åben og forsøge at finde sandheden i forhold 

til de forskellige menneskelige ”horisonter” der indgår, for derved at kunne tilstræbe en 

”horisontsammensmeltning” ud fra Gadamer´s tanker (Scheel, 1999, s. 127-128).      

I den interaktionelle sygepleje, ser Scheel det som sygeplejerskens opgave i hver enkelt 

situation at tage udgangspunkt i patienten og dennes situation. Dette kan ske ved hjælp 

af en sprogløs kommunikation eller dialog, hvorigennem sygeplejersken finder frem til 

de handlinger, der er rigtige i forhold til patientens situation ud fra et sygeplejefagligt 

skøn. Et skøn hvor der anvendes viden fra såvel naturvidenskaben, humanvidenskaben 
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og samfundsvidenskaben. Denne omsorgs proces sker ved at sygeplejersken er lyttende, 

åben, modtagende, samt nærværende og tilstede i patientens situation, for samtidig at 

sætte egne fordomme på spil, for at forstå det, der ligger til baggrund for patientens 

handlinger og udtryksformer. Dette sker gennem en fælles forståelse, der indebærer en 

forståelse og en selvforståelse (Scheel, 1999, s.137-138).

Magtbegrebet har også en betydning i den interaktionelle sygepleje, og Scheel beskriver 

dette ved hjælp af Løgstrup13 (Scheel, 1999, s. 176). Mennesker vil altid være indbyrdes 

afhængige af hinanden og deraf vil der forekomme en magt udøvelse. Magt har 

forskellige former, og deraf forskellige betydninger i både positiv og negativ retning. 

Den magt, der er forbundet med en sygeplejemæssig opgave er ikke nødvendigvis den 

negative ladede magt, til trods for sygeplejerskens ofte større viden i den konkrete 

situation. Men som Scheel beskriver, ifølge Løgstrup, kan den ”tværtimod tjene det 

gode i mellemmenneskelig sammenhæng” (Scheel, 1999, s.177). Sygeplejersken i den 

interaktionelle sygepleje er klar over den magt relation der er imellem sygeplejersken og 

patienten, og forståelse for den magtposition, hun har i forhold til patienten, ”og det 

ansvar hun dermed har i forvaltningen af denne magt” (Scheel, 1999, s.179). 

Anvendelsen af denne magt position skal ske til patientens bedste, hvorfor 

sygeplejersken til stadighed, skal være opmærksom på den magt udøvelse hun foretager 

sig, og altid være opmærksom på om hun fratager patienten sin selvstændighed. Merry 

Scheel henviser til Løgstrup, idet hun siger at ”opgavebundne magt er … ikke vilkårlig 

og ikke af det onde, den kan tværtimod tjene det gode i mellemmenneskelig 

sammenhæng” (Scheel, 1999, s. 177).

Den interaktionelle sygeplejepraksis befinder sig, iflg. Merry Scheel, i et spændingsfelt 

imellem; naturvidenskaben, humanvidenskaben, og samfundsvidenskaben. Det er i dette 

spændingsfelt at sygeplejen/sygeplejersken skal forholde sig til praksis, hvilket vil sige 

at udføre pleje og omsorg til den enkelte patient (Scheel, 1999). Spændingsfeltet 

opleves tydeligere på en intensivafdeling, idet den medicinske teknologi i høj grad 

bliver anvendt her, og derfor kan patienten lettere ”glemmes”.

  
13 K.E. Løgstrup (1905-1981) dansk filosof og teolog, var professor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus 
Universitet. Beskæftigede sig i sit forfatterskab med de elementære fænomener i menneskets tilværelse 
bl.a. i ”Den etiske fordring”.
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Scheel´s teori er udarbejdet i forhold til en sygeplejerske/patient konstellation. Jeg 

mener dog, at den teori også er anvendelig i denne opgave, idet på en intensiv afdeling, 

foregår der et tæt samarbejde imellem sygeplejersker og pårørende, der i høj grad kan 

sammenlignes med sygeplejersker/patient forholdet, da pårørende ofte bliver patientens 

talerør under deres indlæggelse på intensiv afdeling. Set i forhold til problemstillingen 

er det derfor vigtigt at forholde sig til, hvad de pårørende har at sige i interviewet om 

pleje og omsorg på den intensive afdeling. 

8.0 Analysen.

8.1 Den naive læsning.
Den naive læsning bestod af en læsning og genlæsning af hele materialet, alle interview 

med de pårørende, for derved at opnå en helhedsforståelse af de tekster, det drejer sig 

om. Ved hjælp af den forståelse, der derved opnås ved den første gennemlæsning af 

teksterne, fandt jeg frem til nogle områder der berører mig. I denne fase skal man i sin 

læsning af teksterne være meget åben i fortolkningen af teksten, og gennem denne 

første læsning opnås et overblik over fortællingerne i teksterne, og dermed en antagelse 

om hvad teksterne overordnet handler om, idet man under gennemlæsningen af 

teksterne nedskriver de umiddelbare indtryk, der berører én (Pedersen, 1999, s.118). 

I min genlæsning af teksten rejste der sig nogle spørgsmål i forhold til teksten, som på 

denne måde var med til at finde frem til de betydningsenheder, der var væsentligt i 

teksten, og dermed til at dedikere, hvad der siges i teksten. 

Det var gennem den naive læsning, at der derved blev fundet nogle centrale 

meningsfyldte enheder, der blev udtaget til den videre analyse.

Følgende er få eksempler på nogle af de centrale meningsenheder, der fremkom ved den 

naive læsning14. Gennem den naive læsning blev der åbnet op for emner, der viser 

  
14 Når der fremover i opgaven er citater fra interviewene, vil følgende symboler: …, betyde, at der er en 
pause eller ophold i interviewet og … (…) …, betyder at der er fravalgt nogle tekstdele af interviewet
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hvordan de pårørende føler det menneskelige nærvær, i blandt andet kommunikationen,

har en stor betydning:

”for det er mennesker man er omgivet af, at det ikke er … højtravende folk … det er helt 
sikkert”  

Den naive læsning viste også at ikke alle pårørende havde den samme opfattelse af det 

menneskelige nærvær. Der blev åbnet op for områder, hvor de pårørende ikke synes at 

være blevet mødt af personale, eksempelvis siges der; 

”Det er os selv, der ligesom skal komme til dem, hele tiden, jeg synes ikke det er dem 
der kommer til os”

Et andet område der berører mig, når interviewene læses, er at det ser ud til, at der er en 

sammenhæng imellem tid og information. Det har været væsentligt for de pårørende at 

der blev brugt tid på den information, der blev givet, hvilket fremgår af nedenstående 

eksempel;

”Altså både før, hvad der skulle foregå, hvordan det skulle foregå, og hvorfor og sådan 
noget”

Gennem den naive læsning fremkom også at, der ofte var en lettelse og dermed en 

tryghed, blandt informanterne, over at deres pårørende er blevet frigjort af det ubehag, 

de havde oplevet optil indlæggelsen på den intensive afdeling:

”at hun ikke har smerter mere, og det der, så det” 

”Det dejligt at se hun har fået noget ro, hun ligger i den der (respiratoren), hun har fået 
ro”

”altså nu bliver hun hjulpet, langt om længe, og sådan noget”

Teksterne åbner også op for spørgsmål om den information der gives på afdelingen. Der 

gives udtryk for, hvor forskelligt den information, der løbende gives, opfattes. Den kan 

både være tilfredsstillende, men kan også være for meget, idet der ikke kan optages 

mere information:

”Man får det altså forklaret, at så er den funktion i orden, og så er den funktion i orden, 
det er altså ikke sådan at man bliver holdt ude”

”Det kan være svært at forstå, så man ligesom blokker, ikke, det kan jeg mærke”
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Interviewene viser også, at de pårørendes oplevelser af det engagement og den 

tilstedeværelse der er fra personalets side, får betydning for den generelle oplevelse, 

pårørende har af afdelingen, viser det nedenstående citat:

”Søde og venlige … er de alle sammen og utrolig forklarende … altså det, det er det der 
sådan set … det er så det der slår én … at de har så meget tid”

Ud over de ovenstående meningsenheder, der fremkom, ved den første naive læsning, 

findes der flere meningsenheder i teksterne, der vil være med til at danne grundlag for 

den videre analyseproces. Følgende er en opsummering af nogle af den 

betydningsenheder der fremkom: Forholdene vedrørende information. Mængden af 

information. En anden dimension der viser sig er forskelligheden i den afgivne 

information. Oplevelser med det udstyr der omgiver patienten. De pårørendes 

oplevelser af den faglige kompetence blandt sygeplejerskerne og andet personale på 

afdelingen. Ærlighed. Tryghed. Tid. Nærvær. At der altid bliver taget udgangspunkt i 

den enkelte såvel patient som pårørende.  

8.2 Strukturanalysen.
Strukturanalysen udgør andet niveau i analyseprocessen. I struktur analysen vil man 

forsøge at sætte sig ind i tekstens retning, hvad der fortælles. Dette sker ud fra en åben 

strukturel analyse, der indbefatter forskellige læsninger af teksten, og hvor man både 

nærmer sig og distancerer sig fra teksten. Derved åbnes der for en inddeling af tekstens 

struktur, som har udgangspunkt i fundne meningsenheder, og dermed relateres der til 

spørgsmål i teksten, som søges afklaret. Ud fra de skitserede betydningsområder, som 

derved viser sig, vil der gennem en skematisk strukturanalyse findes temaer frem, der 

vil ligge som grundlag for den videre proces, i hvilken man finder frem til hvad der 

siges, og hvad der tales om, i selve teksten (Pedersen, 1999, s. 154).

I nedenstående skema ses strukturanalysen, hvor første kolonne, ”hvad der siges”, viser 

nogle meningsområder, illustreret ved citater fra teksten. Anden kolonne viser ”hvad der 

tales om” i teksten, her fremkommer nogle betydningsenheder, og sidste kolonne viser 

de ”temaer” der kan uddrages af teksten.

I skemaerne fremkommer meningsenheder (hvad der siges), fra de fire informanter, der 

leder frem til betydningsenheder (hvad der tales om). Der findes flere 



36

betydningsenheder, i de fire interviews, der beskriver samme betydningsområde. Disse 

er ikke indskrevet i skemaet, da det ellers vil blive meget pladskrævende. Der vil i 

diskussionsdelen også blive anvendt andre betydningsenheder end de i skemaet 

beskrevne for at bekræfte betydningsenhederne og efterfølgende temaer.

Som et fælles overordnet tema for de følgende figurer vil det; At være pårørende i 

intensiv afdeling, være meget beskrivende, da følgende hovedtemaer til sammen er 

med til at give et indtryk af hvordan de pårørende oplever det at være pårørende i 

afdelingen. 

Fig. 1- 4. Skemaerne illustrerer bevægelsen fra, hvad der siges over hvad der tales om, for til 
sidst at ende ud i et tema.
Meningsenheder 
(Hvad der siges)

Betydningsenheder 
(Hvad der tales om)

Tema (Hoved- og 
deltemaer)

”som pårørende er man ikke 
ligegyldig man er … altså bliver 
modtaget og man får forklaret ting 
man ellers … ikke de fine udtryk og 
alt det der, nej det er et menneske 
der taler til én” 

”for det er mennesker man er 
omgivet af, at det ikke er … 
højtravende folk … det er helt 
sikkert” 

”Når man spørger om noget er det 
ikke sådan at de tænker gud nu 
spørger hun virkelig igen … nogle 
dumme spørgsmål, det synes jeg 
ikke” 

”De har været søde og de har været 
gode til at fortælle, nu spørger jeg 
måske rigtig meget, hvorfor har I 
nu de på, og de har forklaret det, 
ikke sådan de afviser det og ikke vil 
forklare det..”

”Altså den tid jeg har været her og 
de har gjort noget med hende, med 
medicin og lige meget hvad … 
prøver de på og hvorfor de gør det 
… det, det er blevet forklaret … 
både overfor mig og min kone … 

Det at være menneskelig i 
kommunikationen

At være lyttende og 
imødekommende.

At turde vove sig frem for 
at blive hørt

At blive med inddraget, 
være med i processen

Hovedtema:
Kommunikation.

Hovedtema:
Kommunikation 
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og det … så der ikke sådan noget 
der kommer bag på én” 

”Ved at de inddrager én, de 
fortæller hvad der sker … ja … så 
er der sat sådan en kanyle i så er der 
sat sådan … det er for det og det er 
for det … ja … når det kommer, så 
får man at vide det er så fordi nu er 
det i orden …(…)… Og man kan til 
enhver tid spørge … men det 
behøver man ikke engang for det 
bliver forklaret”

”En er jo bedre til at forklare det 
end andre ikke, nu for eksempel 
hende i dag, vi spurgte om mors 
tyktarm der og, jamen hun, de andre 
sådan er det, nå okay, så kommer 
man hjem, jamen gud hvorfor var 
det lige det … hvor vi spørger 
hende nu, jamen hun forklarer og 
tegner for os og, okay, fint 
…(…)… det var hun rigtig, det var 
hun altså”

”Jamen altså så kommer man herop, 
og man ringer herop, og man ringer 
der om morgenen, og for at vide 
hvordan natten den er gået ...ja 
...det, det betyder meget at man 
ikke bare får et koldt svar og nej åh 
nej … nej i morges det var … der er 
ingen temperatur og blodtrykket er 
fint og …(…)… Det vil de ikke 
sige hvis det ikke var rigtigt … det 
er jo ikke får og putte blår i øjnene 
af folk og de … det er ualmindelige 
behagelige mennesker at være i 
nærheden af..”  

”Velkommen til at ringe altid og det 
er, om aftenen ringer vi lige og at 
høre hvordan, og om morgenen og 
hvordan, lige for at høre hvordan 
det går og …” 

”Så kommer han et stykke tid efter, 
så siger han ”nu kan du lige få fri et 

At blive inddraget, være 
med i processen

At søge information hos 
bestemte personale 
medlemmer.

Trygheden i kontakten til 
afdelingen

Kontakten til afdelingen

Information om tingenes 

Hovedtema: 
Kommunikation 
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kvarter tyve minutter” … ja … så 
går man lige ned og gør det usunde 
… og så kommer man op … så 
bliver man hentet ind og så får man 
at vide at det gik lige nøjagtigt som 
jeg gerne vil have det til at gå … … 
og får forklaret altså” 

”Når man er i den situation … det 
er det altså ikke … men … jeg 
synes altså …(…)… man får det 
altså forklaret at så er den funktion i 
orden, og så er den funktion i 
orden, det er altså ikke sådan at 
man bliver holdt ude … og det 
betyder altså rigtigt meget” 

”Når vi har været og snakket med 
en sygeplejerske, så får vi én 
information og næste gang er det 
måske en anden sygeplejerske på 
vagt, så får vi en anden information, 
det er frustrerende” 

” Vi kan høre den samme ting og 
få, ikke også … og det er, og det 
der, det kan være svært at forstå, så 
man ligesom blokker, ikke, det kan 
jeg mærke” 

tilstand og udvikling

Det at blive holdt 
orienteret.

Utryghed ved forskellig 
artet information.

Modtageligheden overfor 
information

  Figur 1

Meningsenheder
(Hvad der siges)

Betydningsenheder 
(Hvad der tales om)

Tema (Hoved-
og deltemaer)

”Jeg er meget glad for den behandling 
både X og mig har fået … for den har 
betydet meget … helt sikkert”

”De kan helt koncentrere sig om den 
ene patient … det, det synes jeg er 
imponerende og … og det gør én tryg 
ved at forlade ens pårørende i en 
sådan afdeling … for man har hørt så 
meget om … intensivafdeling uha det 
er forfærdeligt … men det er sådan 
set … det er ligesom en anden 
dronning når man kommer herned, 

Trygheden i det at være på 
afdelingen.

En frygt og forudindtaget 
mening om afdelingen.

Hovedtema:
Kontakten til 
afdelingen.

Hovedtema:
Kontakten til 
afdelingen
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ikke, at få lov til at være her” 

”Og se min kone lide … have det på 
den måde … men bare det at hun 
kommer her efter operationen at se nu 
er hun blevet … at hun faktisk er 
blevet sat sammen og nu skal det nok 
gå fremad … … selv om hun havde 
… at hun var utroligt træt og sådan 
noget ikke, men … øhh … det der 
blev gjort ved hende det gjorde ikke 
noget for, for, for det var kun til 
hendes eget bedste og det gjorde 
heldigvis ikke ondt på hende og sådan 
så … selv om det godt kunne være 
ubehageligt at se på … men ... fordi 
det, det er ens nærmeste og kæreste 
… det går udover ikke, men … øhh 
… men det er jo ikke noget der gør 
ondt ... på én … man var kun glad for 
hun blev hjulpen …”  

”det kan ikke gøres bedre tror jeg 
ikke det, det … … ja jeg altså … man 
kan være bange for at miste hende 
ikke … det, det har jeg været, fordi 
det har været kørt langt ud … men 
efter hun har været her, kommet på 
den her afdeling og set hvordan, så er 
det ligesom det … det forsvandt … 
den frygt … … og det, det…”

”Det vil jeg sige det synes jeg er … 
helt fantastisk som de har været … og 
det er også både overfor X, overfor vi 
andre … det kan de ikke få ros nok 
for … … for der er stor forskel på om 
du møder et menneske der virker 
koldt og afvisende eller du møder et 
menneske der bare vil hjælpe dig … 
... det betyder meget for én … men 
det må man sige om dem her oppe 
…”

”Det er ikke sådan jeg tænker hvorfor 
hun ikke svarer på dem, det … altså 
lige så godt være ærlig overfor for 
mig og det synes jeg de har været … 

En lettelse og accept af 
situationen

Imødekommenhed, varme 
og hjælpsomhed

Den måde hvorpå patienten 
bliver behandlet og taget 
vare om af personalet

En følelse af ærligheden 

Hovedtema:
Kontakten til 
afdelingen 
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og de virker også ærlige overfor mig 
det ikke sådan at jeg tænker hun lyver 
for mig … nej jeg synes de har været 
ærlige.” 

”Det er ligesom man slapper lidt mere 
af i dagligdagen … én … for mit 
vedkommende ... fordi jeg ved hun er 
simpelthen i de bedste hænder … det, 
det har været dejligt … det har været 
en god ting … at hun er kommet” 

”Men det er jo kun godt at de vil gøre 
det, i stedet for at sige, nu slukker vi 
respiratoren, og så må det gå som det 
…” 

”De ved hvad de har med at gøre, 
sagde jeg, vi skal ikke ind og blande 
os i deres arbejde, de ved da hvad de 
har med at gøre” 

”De ved, dem der har været her, det 
personale, de ved hvad det drejer sig 
om, og, og få hende i gang og det 
medicin, smertestillende og sådan 
noget der har været, det er sådan 
noget der gør én … for nu har jeg set 
ret fra afdelingen ovenpå ikke”

Troen på den faglige 
kompetence

En lurende angst

At kunne lægge ansvar fra 
sig og tro på den faglige 
kompetence 

Professionalisme og faglig 
viden

 Figur 2    

Meningsenheder
(Hvad der siges)

Betydningsenheder
(Hvad der tales om)

Tema (Hoved-
og deltemaer)

” Nu kommer jeg om formiddagen, 
hvor de har sagt der ikke er så meget 
tid, men sagt at det, det er fint for 
mig, om jeg kun kommer ind ti 
minutter, men der har de altså været 
søde at sige, om det er lidt over tolv, 
hvis jeg ikke har været der så meget 
inde … jeg synes ikke jeg har oplevet 
noget negativt med dem” 

”Om morgenen jeg vågner, er jeg 
rastløs, jeg skal bare op og se til min 
mor, altså se hende, være hos hende, 
holde hende i armen og snakke …”

Betydningen af at være 
sammen med patienten

At være sammen med 
patienten

Hovedtema:
Pleje og omsorg 
til de pårørende. 

Hovedtema:
Pleje og omsorg 
til de pårørende 
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” Som de kan her, altså de har noget 
mere tid … det synes jeg, det er rigtig 
godt her, det er selvfølgelig også en 
anden afdeling, det er en anden 
situation du står i, ikke, hvor man 
tænker psykisk kan man godt lige 
bruge noget mere, og det synes jeg de 
er gode til her … hvor man tænker nu 
kan jeg bare ikke mere, hvor man 
tænker, der sker ikke noget, hvor man 
så går ud og siger, kan I ikke godt … 
kan I ikke fortælle mig nogle ting om 
hvad side går dette her til … hvor jeg 
så synes de har været gode til at 
snakke med én..” 

”Jamen man føler ikke, jo ikke man 
bare er en ligegyldig én … de tager 
vare om både ham der ligger i sengen 
og den der er der mest … det gør de 
… så … det vil jeg sige er 
enestående” 

”Man er da ikke bleg for at det ikke 
har været temmelig alvorligt men, 
men alligevel er man altid ligesom 
blevet hjulpet lidt opad … ja … det 
vil jeg have lov at sige … det … og 
det betyder meget … det gør det man 
kan regne med de kommer og man 
bliver aldrig affærdiget … nej” 

”Da var jeg sgu ked af at skulle 
forlade hende … så, så, så er det 
ligesom heroppe puha, det er ligesom 
der bliver taget byrden, byrden bliver 
taget fra én … altså nu ikke lige mig 
der, det hele hænger på … det har 
været dejligt” 

”man bliver rolig af, af … at være på 
afdelingen … det, det … det hjælper 
så én i hverdagen, at man ved … at 
hun bliver passet godt på ikke, og det 
ikke bare er noget skuespil, det, det er 
virkeligt noget der ... altså nu 
kommer man jo som pårørende, så 
det ikke bare nogen der er, det, det er 
noget virkelig, foregår her og nu, og 

At der bliver lyttet til og 
støttet

Brug for opmærksomhed 
både som patient og som 
pårørende

Brug for at blive set midt i 
smerten

Trygheden i at nogen kan 
tage over

Trygheden i at vide at der 
bliver ”passet på” hele 
tiden og at man ved hvad 
der sker

Hovedtema:
Pleje og omsorg 
af de pårørende.



42

det er hele tiden, også når jeg ikke er 
her … så det, det … … og man er 
blevet informeret om alt hvad der 
foregår om hende det, det det synes 
jeg der…” 

”at få talt med os, det er altså vigtigt, 
at kunne få snakket, at man ikke bare 
føler, ligesom man kommer på en 
anden afdeling, hvor du bare kommer 
og går, ikke, der møder du stort set 
ikke noget personale, du møder aldrig 
en læge, du tænker er der slet ikke en 
læge her, hvor man måske kunne 
have brug for at snakke med en læge, 
hvor man her tit ser en læge sidde og 
kigge i papirerne, og hvor man kan gå 
hen og spørge ham …(…)… Hvor på 
de andre afdelinger, ser, kører det 
bare, der ser du ikke det personale … 
men det gør du altså her, der kan de 
altså bruges, og det synes jeg, selv 
om de har travlt så tager de sig tid” 

”Det er os selv, der ligesom skal 
komme til dem, hele tiden, jeg synes 
ikke det er dem der kommer til os, og 
det må jeg nok sige …(…) … det 
kunne vi godt have brugt”

At personalet er synligt og 
tilstede, og kan og vil 
bruges

Manglende åbenhed og 
tilstedeværelse

 Figur 3

Meningsenheder
(Hvad der siges)

Betydningsenheder
(Hvad der tales om) 

Tema (Hoved-
og deltemaer)

”Nu tænker jeg også sådan på min 
bedstemor er jo normalvis, vant til at 
klare sig selv, jeg tænker meget på 
hygiejne … og den er meget fin her, 
jeg kommer tit, hvor jeg kan mærke 
at hendes hænder er smurte, og hvor 
hun er blevet vasket og … og hun 
lugter ikke grimt eller hvad man skal 
sige, det har jeg ikke oplevet, vel, og 
det har man heller ikke oplevet ved de 
andre afdelinger, men der har hun 
bare ikke fået den hjælp hun, nu er 
hun så også endnu større handicappet, 
hun er jo blind”

”Jamen det er jo at se på hvordan de 

At der bliver taget et 
menneskeligt og personligt 
hensyn 

Hovedtema:
Plejen og 
omsorgen i 
forhold til 
patienten.

Hovedtema:
Plejen og 
omsorgen i 
forhold til 
patienten.
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tager sig af det hele … det er det altså 
… det er lige fra fysioterapeuten og 
så får man mundpleje og så … ja hele 
vejen igennem … de, de … der er 
ikke noget at de lefler og gør ved, 
altså de tager det, det hele stille og 
roligt … og … ligger du nu godt og 
skal du lidt højere op og sidde og de 
plejer ... de, de prøver på at gøre det 
så godt som et menneske kan gøre 
…(..)… det er et menneske de har 
med at gøre … det er tydeligt at se og 
mærke … og det betyder meget” 

”Ja det … øh … man hele tiden har 
tid … til at gøre lige nøjagtigt det 
patienten, faktisk næsten beder om 
altså ikke, … øh skal på toilet, og det 
er nu ikke, eller jeg har ondt og så … 
og så bliver der gjort noget ved det, 
og det bliver gjort med det samme, 
det det er … det, det forventer man 
sådan set ikke … at man havde så 
meget tid til den enkelte patient”

”Det at det bliver gjort her og nu … 
hvor … hun har behovet for at lige 
netop skal ud på toilet”

”Her bliver hun passet og klippet 
negle … altså friseret og vendt også 
der, altså så synes, for mit 
vedkommende, så synes jeg det var 
skrækkeligt at det skulle gå så langt 
ud, men nu er hun i gode hænder i det 
mindste, ikke også, for det følte vi 
altså ikke hun var på den anden 
overhovedet” 

”og du ser hvordan de tager sig af X, 
det, det betyder ualmindeligt meget 
… … og altså de har en speciel måde 
og sådan at komme ind på en patient 
på … … den måde de kan finde ud af 
det de er så vidt forskellige … men 
alligevel altså … med det der med når 
de kan få ham til at smile og … det er 
da fordi de … de har den rigtige måde 
og de har fundet ud af sådan og sådan 

At der bliver taget vare på 
som menneske både fysisk 
og psykisk

At der bliver lyttet til og 
taget hensyn til patienten. 

Tiden til den enkelte

At der tages fysisk vare på 
mennesket

Den psykiske pleje af 
patienten

Hovedtema:
Plejen og 
omsorgen i 
forhold til 
patienten.
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…” 

”Ja de lever og ånder for den patient 
… og det har kun været dejligt, og 
ligesådan forstående overfor de 
pårørende, og sådan, den situation 
man er i … da har jeg kun haft en 
rigtig god oplevelse”

Personalets tilstedeværelse 
og nærvær

Figur 4

Gennem strukturanalysen er der, ved hjælp af de fire figurer, skematisk fremkommet 

nogle temaer, der har givet hver figur et hovedtema. De tre hovedtemaer er følgende:

• Kommunikation

• Kontakten til afdelingen

• Pleje og omsorg

Punktet pleje og omsorg består af de to figurer, hvor hovedtemaerne er pleje og omsorg 

til henholdsvis de pårørende og til patienten.

De ord, der betegner de tre hovedtemaer, relater til de emneområder som 

interviewguiden (bilag 5) indeholder, og er derfor relevante i forhold til specialets 

formål; at undersøge hvordan pårørende opfatter plejen og omsorgen på en intensiv 

afdeling.

Hovedtemaerne vil såvel som temaerne alle blive inddraget, og danne grundlag for den 

videre analyseproces; den kritiske fortolkning og diskussion.

8.3 Den kritiske fortolkning og diskussion.
Den kritiske fortolkning og diskussion er det sidste niveau i analyse processen. Ved 

hjælp af den naive læsning og strukturanalysen er der nu fundet frem til nogle temaer og 

hovedtemaer, der gennem den kritiske fortolkning og diskussionen vil blive fortolket og 

diskuteret i forhold til hvad litteraturen og andre undersøgelser viser. Hvert hovedtema 

indeholder nogle hovedpunkter, der vil være ”den røde tråd” i den efterfølgende 

fortolkning og diskussion. 
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I den kritiske fortolkning og diskussion vil der blive inddraget nogle af de citater, der 

indgår i skemaet samt andre citater fra interviewene, for at kunne åbne op for en dybere 

fortolkning. Fortolkningen og diskussionen er en dialektisk proces der foregår imellem 

det konkrete, teksten der er beskrevet, og så det almene, hvilket vil sige den relevante 

teori, set i forhold til problemstillingen. (Pedersen, 1999, s.157).

Den teori der vil blive refereret til i dette afsnit vil hovedsageligt være, som tidligere 

nævnt, Merry Scheel, men der vil samtidig også drages paralleller til noget af den teori, 

der er præsenteret under litteraturgennemgangen.     

8.3.1 Kommunikation.
Dette hovedtema er dannet ud fra temaer, der alle tager udgangspunkt i den måde der 

samarbejdes og kommunikeres på og derfor ligger indenfor det kommunikative 

paradigme og giver følgende hovedpunkter; Sprogets betydning, informationen der 

gives, samt det at blive holdt orienteret.

8.3.1.1 Sproget.
Sproget er noget fundamentalt for mennesket, det er den måde hvorved, vi kommer i 

kontakt med andre mennesker. Det er det vi bruger til at formidle en viden fra os selv til 

andre og omvendt. Sproget er et af de elementer, der på en intensiv afdeling har stor 

betydning, idet det er den måde, hvorpå der videre formidles vigtig information, blandt 

andet til de pårørende. 

Det sprog, der anvendes indenfor sundhedsvæsnet, har gennem tiden været genstand for 

megen diskussion. Det sprogbrug, sprogspil, der anvendes på et hospital og i 

hospitalsafdelingerne, er ofte et meget anderledes sprog end det man almindeligvis 

anvender i vores dagligdag. Mennesker anvender ofte forskellige sprogspil i hverdagen, 

for eksempel et der hører til arbejdspladsen og et der hører til blandt familie og venner.

Det sprogspil, der anvendes på sygehusets afdelinger, er et sprogspil, som patienten og 

pårørende sjældent kan identificere sig med, idet det er fremmed og for dem ikke 

normalt anvendt (Scheel, 1999, s.222). Derfor hører man ofte udtalelser, der handler om 
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at den afgivne information ikke har kunnet bruges til noget, da der er blevet talt et 

fagsprog som ingen forstod og dermed blokerede i forhold til en forståelse.

Mange har en umiddelbar forventning om, at på en intensiv afdeling anvendes netop et 

sprogspil man som udenforstående kan have svært ved at forstå på grund af graden af 

teknologisk pleje og behandling man finder på en intensiv afdeling.

”som pårørende er man ikke ligegyldig man er … altså bliver modtaget og får forklaret 
ting man ellers … ikke de fine udtryk og alt det der, nej det er et menneske der taler til 
én”

”For det er mennesker man er omgivet af, at det ikke er … højtravende folk … det er 
sikkert”

I citaterne gives der udtryk for positive oplevelser af den information, der er blevet givet 

på afdelingen. Udtalelsen; ”Ikke de fine udtryk og alt det der, nej det er et menneske der 

taler til én”, udtrykker, at den forventning om at der ville blive talt til én med fine 

udtryk blev gjort til skamme, idet den pårørende oplevede, at der blev talt på en måde 

som for vedkommende var forståelig, og dermed var med til at skabe en positiv 

oplevelse af den information der blev givet. Her bliver der talt på en måde, som kunne 

forstås, og dermed gav det indtryk af medmenneskelighed.

Udtalelsen; ”Det ikke er … højtravende folk … det er sikkert”, giver indtryk af en 

forforståelse om, at mennesker der arbejder på en intensiv afdeling kan være uopnåelige 

i deres tilgang til andre mennesker, på grund af det sprog der anvendes, men endnu 

engang viser det sig at det ikke er rigtigt. Da begge udtalelser kommer fra samme 

informant, kan det give et indtryk af at denne pårørende havde forventet et mere 

teknologisk sprog end det vedkommende oplevede. For-forståelsen om brugen af et 

forventet sprogspil, viste sige ikke at være rigtig. I stedet for det forventede 

teknologiske sprog blev der talt til den pårørende på et forståeligt sprog spil, som derved 

gav indtryk af, at personalet var tilgængeligt og menneskelig via kommunikationen.

8.3.1.2 Informationen.
En stor del af den kommunikation og information, der sker imellem pårørende og 

personalet på den intensive afdeling omhandler plejen, behandling, udstyret og hvordan 
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de til sammen går op i en højere enhed. Den teknologiske del af plejen har mange 

pårørende svært ved at forholde sig til, idet det er så fjernt fra den ”normale” forestilling 

og oplevelse af sygdom og indlæggelse. Derfor er der et specielt stort behov for 

pårørende for at få forklaret de forskellige handlinger og det forskellige udstyr således 

at opholdet på den intensive afdeling bliver afmystificeret og situationen mere naturlig;

”Jeg har fået forklaret alt hvad de gjorde ved hende, og hvad de forskellige dele, som 
var omkring hende, hvad hun var koblet til og …(…)… det er jo egentligt ikke noget 
farligt noget vel”

”Ved at de inddrager én, de fortæller hvad der sker … ja … så er der sat sådan en 
kanyle i, så er der sat sådan … det er for det og det er for det”

”Man får det altså forklaret, at så er den funktion i orden, og så er den funktion i orden, 
det er ikke sådan at man bliver holdt ude”

”De har været søde og gode til at fortælle, nu spørger jeg måske rigtig meget, hvorfor 
har I nu de på, og de forklarer det, ikke sådan de afviser det og ikke vil forklare det”

”altså den tid hvor jeg har været her og de har gjort noget med hende, med medicin og 
lige meget hvad … prøver de på og hvorfor de gør det … det, det er blevet forklaret … 
både overfor mig og min kone … og det … så der ikke sådan noget der kommer bag på 
én”

”Èn er jo bedre til at forklare det end andre ikke, nu for eksempel hende i dag, vi 
spurgte om mors tyktarm der og, jamen hun, de andre sådan er det, nå okay, så kommer 
man hjem, jamen gud hvorfor var det lige det … hvor vi spørger hende nu, jamen hun 
forklarer og tegner for os og, okay, fint …(…)… det var hun rigtig, det var hun altså 
…”

Citaterne giver på hver deres måde udtryk for det betydningsfulde i, hvorledes 

information gives, og det at den bliver givet på en måde som pårørende forstår. 

Oplevelsen af at tingenes forskellige betydning og funktioner er blevet forklaret og 

fortalt, og det i et sprog der har betydet, at den teknologiske pleje er blevet en naturlig 

og acceptabel del af plejen, har været af væsentlig betydning.

Derfor er sproget, der bruges på en intensiv afdeling vigtigt. Scheel siger, at patienten, -

her drejer det sig så om pårørende, befinder sig i et helt andet sprogspil og i en anden 

livsform, end den sygeplejersken befinder sig i i sin praksis. Hvilket betyder, at det for 

den pårørende kan være belastende samtidig med den uvante rolle som pårørende til en 
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indlagt patient på intensiv afdeling at skulle forholde sig til og indgå i en anden 

livsform, og deraf følgende sprogspil. Her kan handlinger, ord og aktiviteter virke 

uforståelige. Det er derfor vigtigt, at sygeplejersken er klar over at sproget, og dettes 

anvendelse i informationen, har en grundlæggende betydning for hvordan 

omsorgssituationen i den interaktionelle sygepleje opfattes (Scheel, 1999, s.222). 

Citatet; ”Fået forklaret alt hvad de gjorde ved hende …(…)… ikke noget farligt noget”, 

viser, at når der fulgte en forklaring med, forsvandt den følelse af at der var noget farligt 

ved handlingerne og udstyret, som kunne have været den umiddelbare opfattelse; ”det 

er jo egentligt ikke noget farligt noget”.

Når information om hvordan de forskellige handlinger og udstyret der anvendes i 

plejen, bliver givet på en måde, hvor det anvendte sprog ikke er for teknologisk og 

uforståeligt, kan det være medvirkende til at give en delagtiggørelse og medinddragelse 

i behandlingen, og dermed en tryghed i den uvante situation og rolle som pårørende. 

Citater som; ”De inddrager én”, ”Ikke sådan man bliver holdt ude”, ”Har været søde 

og gode til at fortælle” samt ”det er blevet forklaret …(…)… så der ikke sådan noget 

der kommer bag på én”, synes at udtrykke oplevelser af situationer, hvor informationen 

lykkes, idet de pårørende oplever delagtiggørelse og medinddragelse i plejen, og heraf 

positive oplevelser. De opnår derved en følelse af hvad det drejer sig om, og som følge 

deraf en følelse af medinddragelse i selve plejen. Som pårørende står man således ikke 

bare på sidelinien, som en observant, man er blevet en del af plejen.

Citatet, der refererer til en forespørgsel vedrørende moderens tarm, viser at det her 

bestræbes at anvende et sprog, der ikke indeholder en terminologi, der kan være svær at 

forstå, men i stedet ønskes det at skabe en bedre forståelse af det, der sker med 

patienten. Af undersøgelsen fremgår det, at de pårørende tidligere har spurgt til 

moderens sygdom, og i den forbindelse fået en forklaring, som de ikke har kunnet 

forholde sig til. ”Én er jo bedre til at forklare” udtrykker at her opleves det, at det 

formås at ”fange” en interesse. Det sker ved at anvende et sprog, som bliver forstået, og 

bliver yderligere tydelig gjort gennem illustrationer af forholdene. Et pædagogisk 

princip som anvendelse af illustrationer kan være understøttende for forståelsen, idet 

brug af både ører og øjne, der i dette tilfælde fremdrages som betydningsfuldt, kan være 
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med til en større forståelse, når ny viden skal indlæres. I situationen formås det at 

gennemskue, hvorledes de forskellige træk i situationen relateres til og afgrænses i 

forhold til hinanden (Scheel, 1999, s. 224), hvilket får en stor betydning for de 

pårørende og deres forståelse af den afgivne information. 

8.3.1.3 At blive orienteret.
Som pårørende i intensiv regi er det utroligt vigtigt at holde sig orienteret om patientens 

situation hele tiden. Mange pårørende oplever det, at det er muligt at få daglige, ja til 

tider flere gange dagligt, informationer om situationen af stor betydning, da de ofte føler 

sig meget magtesløse i forhold til patienten og dennes tilstand. Undersøgelsen viser, at 

de pårørende også her føler at den tætte kontakt og information er af stor betydning;

”Jamen altså så kommer man herop, og man ringer herop, og man ringer der om 
morgenen, og får at vide hvordan natten den er gået … ja det ... det betyder meget”  

”Velkommen til at ringe altid, og der er, om aftenen ringer vi lige for at høre hvordan, 
og om morgenen og hvordan, lige for at høre hvordan det går, og …”

”Og vi blev orienteret et par gange, og så kommer lægen så ind og forklarer os det, og 
det synes jeg personalet, de var søde til”

”Så bliver man hentet ind, og så får man at vide at det er gået lige nøjagtigt, som jeg 
gerne vil have det til at gå … og man får forklaret altså”

Citaterne udtrykker en oplevelse af tryghed, den mulighed for information, som 

beskrives både som den nærværende information på afdelingen, og den telefoniske 

information, er af væsentlig betydning. Den mulighed man har ved at ringe og høre om 

hvordan aftenen, natten og så videre er gået, udtrykkes som utroligt positivt; ”Ja det … 

det betyder meget”. Det udtrykker en tryghed da man derfor hele tiden ved hvordan det 

går. Den tætte informationsmængde; ”Vi blev orienteret et par gange”, ”Så bliver man 

hentet ind, og så får man at vide”, er en medvirkende faktor til at skabe en tryghed for 

pårørende. Det er ikke kun betydningen af at få forklaret, hvad der sker, men i ligeså høj 

grad den løbende information. 

De samme elementer viste sig også i den litteratur, der er blevet præsenteret 

indledningsvis. Stort set alle undersøgelser viste, at det kommunikative var en vigtig 
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faktor for de pårørende. Det, at der blev givet en daglig og løbende information, var 

stort set indbefattet i alle undersøgelserne. I Anne Ågårds danske undersøgelse fra 2001 

skriver hun blandt andet, at information om patienternes tilstand var væsentlige 

elementer for de pårørendes tanker. Pårørende skulle løbende forholde sig til patientens 

tilstand og til personalets udlægning af situationen (Ågård, 2001, s. 24).  

Det at de pårørende skal forholde sig til patientens tilstand, og i den grad er afhængig af 

den information de får fra personalet, får en betydning for den måde hvorpå information 

gives. Pårørende valgte ofte at tale med nogle enkelte personer i personalegruppen, som 

de havde særlig tillid til eller særlig god kontakt med. Derved opnåede de, at 

udlægninger og overvejelser om patientens tilstand kom fra en person, de havde fået et 

tillidsfuldt forhold til, ligesom de derved fik en mere ensartethed i fortolkningen af 

situationen fra gang til gang” (Ågård, 2001, s.24)

I denne undersøgelse giver en enkelt af informanterne udtryk for, hvordan oplevelsen af 

forskellighed i information kan virke på en pårørende:

”Når vi har været og snakket med en sygeplejerske, så får vi en information og næste 
gang er det måske en anden sygeplejerske på vagt, så får vi en anden information, det 
er frustrerende”

Oplevelsen af at information gives forskelligt afhængigt af, hvem der giver 

informationen kan, i forhold til citatet, virke meget frustrerende på den pårørende.

Denne uoverensstemmelse kan være med til at skabe en utryghed i forhold til 

informationsformidlingen, der gives på afdelingen. Dette kan være medvirkende til at 

man, som i Ågårds undersøgelse vælger et personalemedlem som informationskilde. Da 

dette ikke altid er praktisk muligt, er det derfor vigtigt at der i informationen vælges ord 

og handlinger der giver forståelse og mening, og ikke er med til at skabe frustration til 

trods for forskellige informationskilder. Det sprogspil, der anvendes i informationen fra 

gang til gang, kan eventuelt være grundlæggende forskelligt, idet man udtrykker sig 

forskelligt afhængig af hvem man er. Hvis man som faggruppe er bevidst om 

anvendelsen af ens sprogspil i informationssituationerne, kan det være medvirkende til 

en mindre frustrerende informationsoplevelse hos de pårørende, når informationen ikke 

kan gives af samme person.
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Det at pårørende oplever at information kan gives meget forskelligt og opfattes ligeså 

forskelligt, har betydning for helhedsoplevelsen af afdelingen. Hvad der er årsag til den 

oplevelsen af forskellighed i den afgivne information kan anskues på ligeså mange 

måder.

”Vi kan høre samme ting og få, ikke også … og det er, og det der, det kan være svært at 
forstå, så man ligesom blokker, ikke, det kan jeg mærke”

I dette citat udtrykkes der en oplevelse af en følelse af blokering. Her beskrives 

situationer, hvor det har været svært at forstå den information, der bliver givet, hvilket 

har betydet en blokering af den givne information. Citatet retter opmærksomhed på 

vigtigheden af, at man i hver enkelt stående samtale er opmærksom på sproget, der 

bliver brugt. 

Hvis pårørende skal forholde sig til både det at have en pårørende indlagt på intensiv 

afdeling, og samtidig få en information indeholdende ord og udtryk, der for dem er 

uforståelige, er det vigtigt som Scheel skriver; at sygeplejersken kan gennemskue, hvad 

der sker i situationen, og de forskellige træk i situationen, for at kunne relatere og 

afgrænse dem fra hinanden, for derved at kunne se hvad der dermed er vigtigere end 

andet at fremdrage (Scheel, 1999, s.224). Man skal så at sige ikke blot være 

opmærksom på det verbale sprog, men i høj grad også på det nonverbale sprog hos den 

person man taler med, for at kunne ”gennemskue” en blokering i forhold til det, der 

bliver talt om.  

Undersøgelsen viser hvorledes man skal være opmærksom på det kommunikative i hver 

enkelt samtale, og samtidig være opmærksom på hvilket budskab der skal frem via det 

kommunikative. Scheel skriver, med henvisning til Løgstrup, at det i dialoger imellem 

mennesker, ikke kun drejer sig om sagen alene, men at der også vil indgå et personligt 

forhold. Der vil derfor i en dialog imellem mennesker indgå både en saglig og personlig 

sammenfletning, men vægtfordelingen imellem disse to kan være meget forskellig ud 

fra den konkrete situation (Løgstrup, 1991, s. 52, Scheel, 1999, s. 225). For som 

Løgstrup udtrykker det, så kræver den sag, der er lærer og elev imellem, den største

kontakt, i modsætning til den sag, der er købmand og kunde imellem (Løgstrup, 1991, 

s.52). I dette tilfælde er sagen patienten, og derfor får kontakten imellem den pårørende 

og personalet karakter af et mere personligt forhold. 
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Derudover skal man være bevidst om sprogets betydning, som er et væsentligt element i 

samtalen, og den måde hvorpå det artikuleres og udtrykkes i forbindelse med en bestemt 

situation eller problemstilling; idet det kan få betydning for, hvordan den afgivne 

information opfattes.

8.3.2 Kontakten til afdelingen.
Hovedtemaet, kontakten til afdelingen, er dannet ud fra temaerne, der alle refererer til 

den kontakt de pårørende oplever generelt i forhold til afdelingen, og giver følgende 

hovedpunkter; Tillid og tryghed, i forhold til såvel personale og afdeling, samt det at 

blive mødt med en kompetence og professionalisme.

8.3.2.1. Tillid og tryghed.
På en intensiv afdeling er der mulighed for en meget tæt kontakt imellem pårørende og 

personale. Dette skyldes især den tættere overvågning af den intensive patient, som er 

anderledes end på en almindelig sengeafdeling. Den tætte overvågning af patienten kan 

være medvirkende årsag til, at pårørende oplever at kontakten til afdelingen bliver af en 

anden karakter end for eksempel kontakten til den afdeling patienten kom fra. 

Den kontakt, de pårørende oplever, er ikke kun kontakten i forhold til patienten, men 

kan også ses i forhold til dem selv;

”Jeg er meget glad for den behandling både X og mig har fået … for den betyder meget 
… det er helt sikkert”

Citatet giver udtryk for en oplevelse af, at den behandling som såvel patient som 

pårørende har modtaget, har været af stor betydning for den pårørende. Det har været en 

positiv oplevelse, som i sin helhed har været tillidsvækkende, for som der i interviewet 

forsættes med; ”At se hvordan de tager sig af det hele”. En oplevelse der også har været 

en vigtig tillids skabende faktor.

Scheel beskriver tillid som en etisk fordring, med udgangspunkt i Løgstup og hans 

suveræne livsytringer. Livsytringer der foruden tillid indeholder oprigtighed, solidaritet, 

indignation, håb, åbenhed, medfølelse og barmhjertighed (Løgstrup, 1996, s.24, Scheel, 
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1999, s. 225). Det at tillid ses som en etisk fordring hænger sammen med det at tage 

vare på et andet menneske. At udvise omsorg er også at have tillid til et andet 

menneske, og det at have tillid er grundstenene i menneskets tilværelse, hvilket bygger 

på menneskets moralske handlen (Scheel, 1999, s.225-226). Som mennesker er vi 

indbyrdes afhængige af hinanden i de forskellige relationer vi indgår i. Set i relation, til 

det at være pårørende i en intensivafdeling, opstår den indbyrdes afhængighed af de 

pårørendes håb om at patienten bliver rask og personalets forventninger til de 

pårørende. Disse forventninger kan have forskellig karakter, for eksempel kan det være 

at være patientens talerør eller et engagement i patientens forløb. Tilliden bygges på 

denne indbyrdes afhængighed og er fundamental, mistillid opstår kun, hvis der er 

manglende tillid, for eksempel man bliver ført bag lyset eller oplever noget utilgiveligt 

fra for eksempel en anden person (Løgstrup, 1991, s. 28, Scheel, 1999, s. 226). 

At pårørende måske møder i intensivafdeling med en for-forståelse, der kan have 

betydning for den tillidsfulde situation, der gerne skulle blive i mødet, ses af følgende 

citat;

”De kan helt koncentrere sig om den ene patient … det, det synes jeg er imponerende 
og … det gør én tryg ved at forlade ens pårørende i en sådan afdeling … for man har 
hørt så meget om … intensivafdeling, uha, det er forfærdeligt”

Citatet viser, at i enhver situation er der en form for forståelse, en for-forståelse, der 

bygger på såvel tidligere erfaring, som tillærte erfaringer. Denne for-forståelse kan være 

med til at præge det, der ligger til grund for ens forudindtagede mening om det 

konkrete. Her kan for-forståelsen være med til på forhånd at styrke den mistillid og 

frygt, der opstod i forbindelse med patientens indlæggelse på intensivafdeling, idet for-

forståelsen af hvad en intensiv afdeling var og stod for har været skræmmende. At det 

forholder sig sådan beskrives senere i interviewet, idet der her løftes for hvad der ligger 

til grund for denne for-forståelse;

”Det vi kendte til intensiv, det var fra, for eksempel, hendes far lå på intensiv med stort 
set og døde af blodpropper … (…) … Det, det var det billede vi havde af intensiv 
afdeling”

Ovenstående citat viser at den mistillid, det der kom til udtryk i det første citat, skyldtes 

en konkret oplevelse, hvor den pårørendes svigerfar døde på en intensiv afdeling. Netop 

det som både Scheel og Løgstrup er inde på, at hvis den grundlæggende tillid ikke 
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bliver gengældt, vil der i stedet opstå en mistillid (Løgstrup, 1991, s.28, Scheel, 1999, 

s.226). Mødet med en intensiv afdeling gav sig for den pårørende i første omgang 

udtryk i en angst, frygt og utryghed for, hvad denne indlæggelse ville medføre, nemlig 

muligheden for at miste sin kone, ligesom de mistede hendes far, hvilket nedenstående 

citat udtrykker;

”Man kan være bange for at miste hende ikke, … det, det har jeg været, fordi det har 
været kørt langt ud … men efter hun er kommet her, på den her afdeling, og set 
hvordan, så er det ligesom det … det forsvandt”

Den oplevelse, der udtrykkes i citatet, ser ud til at have ændret sig under indlæggelsen, 

fra værende angst, frygt og utryghed, til en tillid og tryghed. Den pårørende udtrykker 

en oplevelse af at konens indlæggelse på afdelingen; ”Men efter hun er kommet her, på 

den her afdeling, og set hvordan, så er det ligesom det … det forsvandt”, har haft en 

betydning for hendes helbred, og det har medført en tillid og tryghed til afdelingen. Det, 

der kan være medvirkende til, at man som pårørende ændrer holdning til en intensiv 

afdeling, ser således ud til at hænge sammen, oplevelsen af at patientens situation 

ændrer sig til det bedre eller blot stabiliseres. Angsten og frygten mindskes, og 

pårørende synes derved at opleve en større tillid til afdelingen og personalet.

Scheel skriver, at når en person i en bestemt situation udviser tillid, vil den samme 

person være nødsaget til at udlevere sig selv i forhold til situationen (Scheel, 1999, 

s.226). En selvudlevering der består i, som Løgstrup skriver, en forventning om at

modparten foretager sig noget (Løgstrup, 1991, s.26). Når der fra et menneske udvises 

tillid, medfører det en etiks fordring fra den anden parts side om at modtage denne tillid 

med samme holdning. Denne selvudlevering, set i forhold til det at være pårørende på 

en intensiv afdeling, vil være at overlade noget af en selv, her er det patienten der står 

en meget nær, til en fremmed, set som den intensive afdeling og personalet. De 

pårørende er, af hensyn til patienternes kritiske situationer, afhængige af 

intensivafdelingen og den pleje og omsorg afdelingen yder, i forbindelse med 

indlæggelsen Det er derfor vigtigt at afdelingen, igennem behandling, pleje og omsorg, 

skaber mulighed for et tillidsfuldt forhold til de pårørende, således at der ikke i stedet 

skabes et mistillids forhold.
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Følgende citat viser, at afdelingen i løbet af indlæggelsen, har formået at møde den 

pårørende med gensidig tillid, og dermed ændret den pårørendes forforståelse og deraf 

følgende angst og mistillid;

”Og se min kone lide … have det på den måde … men bare det at hun kommer her efter 
operationen, at se nu er hun blevet … at hun faktisk er blevet sat sammen, og nu skal 
det nok gå fremad … selv om hun havde … at hun var utrolig træt, og sådan noget ikke, 
men … øhh … det der blev gjort ved hende det gjorde ikke noget for, for det var kun til 
hendes bedste og det gjorde heldigvis ikke ondt på hende”

Citatet udtrykker en lettelse i mødet med den intensive afdeling; ”At hun faktisk er 

blevet sat sammen, og nu skal det nok gå fremad”, den angst, frygt og utryghed, der var 

forud for indlæggelse; ”Se min kone lide … have det på den måde”, er forsvundet og i 

stedet er der skabt en tryghed for det der skal ske; ”Nu skal det nok gå fremad”.

Undersøgelsen viser, at når der skabes et godt forhold imellem de pårørende og 

personalet på intensivafdeling, får det stor betydning for hvordan de pårørende oplever 

den pleje og omsorg der udøves i afdelingen, samt udgangspunkt for at der opstår et 

tillidsfuldt forhold. Lignende resultater ses også i Judith Hupcey´s undersøgelse ”Estab-

lishing the nurse-family relationship in the intensiv care unit” (Hupcey, 1998). Her 

forsøges via interview med såvel pårørende og sygeplejersker at finde frem til, hvad der 

er væsentligt for at etablere et godt forhold imellem parterne. En af de ting som de 

pårørende fremhæver, er netop tilliden til sygeplejerskerne. For at der udvikles et godt 

forhold imellem sygeplejerske og familie var tilliden væsentlig, og dermed at udvikle en 

adfærd, der viste deres tryghed; 

”Families said that they felt assured that the nurse was adequately watching over their 

family member … (…)… and now agree to go for meals or to go home for longer peri-

ods of time” (Hupcey, 1998, s.186)

Den måde, hvorpå pårørende i intensiv regi bliver mødt, har en betydning for hvordan 

de oplever tilliden til såvel afdeling som personale. Hvilket blandt andet udtrykkes 

gennem disse citater;

”Det vil jeg sige, det synes jeg er … helt fantastisk, som de har været … og det er også 
både overfor X, overfor vi andre … det kan de ikke få ros nok for … for der er stor 
forskel på om du møder et menneske der virker koldt og afvisende, eller du møder et 
menneske, der bare vil hjælpe dig … det betyder meget for én … men det må man sige 
om dem her oppe”
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”Det er ikke sådan jeg tænker, hvorfor hun ikke svarer på dem, det … altså ligeså godt 
være ærlig overfor mig, og det synes jeg de har været, og de virker også ærlig overfor 
mig, det er ikke sådan at jeg tænker, hun lyver for mig … nej, jeg synes de har været
ærlig”

Citaterne udtrykker, at den oplevelse af interesse der er blevet vist over for såvel 

pårørende som patient, har været med at opbygge den tillid og tryghed, som blandt 

andet udtrykkes i beskrivelsen af den imødekommenhed og hjælpsomhed, den 

pårørende har oplevet. Den holdning der her udtrykkes, til såvel patienten og dennes 

pårørende, har givet pårørende en positiv oplevelse af indlæggelsen. Udtrykket; ”Helt 

fantastisk, som de har været … og det er også både overfor X, overfor vi andre”, giver 

udtryk for at her oplever pårørende et personligt engagement i mødet med afdelingen, 

og ingen følelse af at blive afvist.

Scheel skriver, at den etiske fordring består i at tage imod den tillid som vises én, og 

som hun udtrykker ”at modtage det andet menneskes ”selv”, det andet menneskes 

”anslåede tone” i samtalen” (Scheel, 1999, s.227). Hvis sygeplejerskerne ikke hører 

denne ”anslåede tone”, som de pårørende viser, vil de pårørende føle, at de bliver afvist 

som person/pårørende. Løgstrup udtrykker det således, at vi i vores blotte holdning 

overfor hinanden er med til at påvirke den måde, vi opfatter hinandens verden. Den 

måde en anden person opfatter verden, er vi som mennesker med til at bestemme på 

grund af vores holdning til ham. I mødet med et andet menneske udtrykkes en holdning, 

som har betydning for hvordan vores holdning til den anden bliver. 

Løgstrup skriver for eksempel om dette; ”Med vor blotte holdning til hinanden er vi 

med til at give hinandens verden dens skikkelse” (Løgstrup, 1991, s. 28). Den blotte 

holdning til et andet menneske kan udspille sig på forskellig vis, hvilket vises i; ”Om du 

møder et menneske, der virker koldt og afvisende eller du møder et menneske der bare 

vil hjælpe” udtrykker meget godt det, Løgstrup siger, at den måde hvorpå vi møder det 

andet menneske, er den måde hvorpå verden eller situationen bliver opfattet. ”De virker 

også ærlige overfor mig, det er ikke sådan at jeg tænker, hun lyver for mig” citatet 

udtrykker en følelse af ærlighed, når den pårørende bliver mødt med svar på de 
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spørgsmål, der bliver stillet. En forventning om at blive mødt med en ærlighed, når der 

stilles spørgsmål, bliver umiddelbart imødekommet i de besvarelser den pårørende får.

8.3.2.2 At blive mødt med kompetence og professionalisme.
Når patienter indlægges på en intensiv afdeling, er det ofte fordi de er kritisk syge og 

har behov for en høj teknologisk sygepleje og behandling. At arbejde på en 

intensivafdeling kræver derfor, at personalet har en meget bred viden og altid er 

opdateret inden for specialet. Kravet til at der blandt sygeplejersker, der arbejder på 

intensiv afdeling er en viden om teknologisk sygepleje og en stor bred faglig viden, 

udtrykkes blandt andet i den nye specialuddannelse for intensive sygeplejersker, hvor 

der lægges vægt på netop den del af sygeplejen på en intensiv afdeling. 

Informanterne i denne undersøgelse udtrykker også en tryghed i forhold til personalet, 

når der fortælles om oplevelser af personalets faglige kompetence, hvilket nedenstående 

citater giver udtryk for;

”De ved hvad de har med at gøre, sagde jeg, vi skal ikke ind og blande os i deres 
arbejde, de ved hvad de har med at gøre”

”Det er ligesom man slapper lidt mere af i dagligdagen … én … for mit vedkommende 
… fordi jeg ved hun simpelthen er i de bedste hænder”

”Dem der har været her, det personale, de ved hvad det drejer sig om”

Undersøgelsen viser, at der er en tro på, at personalet har en viden om, hvad de har med 

at gøre – altså en kompetence. Det at ansvaret for plejen af patienterne har 

udgangspunkt i en faglig kompetence, er med til at give pårørende en trygheds 

fornemmelse. Denne fornemmelse giver sig udtryk i den måde, hvorpå de pårørende 

opfatter udførelsen af den daglige pleje. ”De ved hvad de har med at gøre” Der stilles 

ikke kritiske spørgsmål til personalets handlinger, men forudsættes at plejen er optimal. 

Denne tryghed til personalet betyder noget for den pårørende; ”Man slapper lidt mere 

af i dagligdagen”, hvilket ser ud til få en indflydelse på hverdagen også udenfor 

hospitalets rammer.
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Pårørende til patienter indlagt på intensiv afdeling har klart en forventning til, at 

personalet på afdelingen har en høj faglig viden og kompetence. Andre undersøgelser 

viser, at pårørende oplever, at der på intensivafdelinger findes en meget høj faglig 

kompetence. I Gayle Burrs undersøgelse ”Reaktioner och relationer i intensivvård” 

(Burr, 2001) giver pårørende også udtryk for betydningen af en høj faglig kompetence 

hos personalet på den intensive afdeling, samt at det medfører en følelse af at 

patienterne er i de bedst mulige hænder (Burr, 2001, s. 69). Ågård viser i sin 

undersøgelse, at pårørende også oplever en forventning til personalets færdigheder og 

evner, egenskaber der er væsentlige elementer i den tillid og tryghed de pårørende 

tillægger personalet. Disse færdigheder og evner bliver i undersøgelsen udtrykt i ordet 

professionalisme. 

Det er denne professionalisme, der er med til at give de pårørende oplevelsen af tillid og 

tryghed (Ågård, 2001, s. 37). Hvorvidt de færdigheder og evner, der udtrykkes i ordet 

professionalisme i Ågårds undersøgelser, kan sidestilles med den faglige kompetence, 

der gives udtryk for i Burrs undersøgelse, kan være svært at svare på, i et der ligger en 

forskel i de to begreber, men de bliver almindeligvis brugt i flæng. Det at man er 

professionel, betyder at man er engageret og har evne til at kunne leve sig ind i 

situationen, men samtidig kunne distancere sig og derved skabe et overblik over 

situationen (Lyngaa, 2002, s. 162-165). Det at besidde en faglig kompetence, betyder at 

man har en viden og færdighed, som den enkelte forstår at anvende i situationen 

(Lyngaa, 2002, s.291-293). 

Udtrykket professionalisme i Ågårds undersøgelse kunne godt forstås som et synonym 

for kompetence, da der refereres til personalets færdigheder og evner. I denne 

undersøgelse giver citater som; ”De ved hvad det drejer sig om” udtryk for den faglige 

viden og dermed en kompetence i forholdt til specialet. Hvorimod; ”De har en rutine og 

en … de ved hvad det drejer sig om, og sådan noget, og der er ikke noget der foregår i 

panik” i højre grad udtrykker den professionalisme der findes på afdelingen, de ved 

hvad det drejer sig om og handler ud fra rutiner og uden nogen form for panik, selv om 

situationen måske til tider er hektisk.   
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Pårørende oplever, at den professionalisme de har stiftet bekendtskab med via den tætte 

pleje på en intensiv afdeling, kan være med til at skabe en utryghed ved andre 

afdelinger. Den har medført en følelse af at den pleje, der blev udført på de andre 

afdelinger, ikke har været tilstrækkelig. Der sker ofte en sammenligning i forhold til de 

andre afdelinger, idet der fremdrages eksempler på oplevelser fra tidligere afdelinger;

”For jeg føler ligesom hun har fået et svigt på de andre afdelinger … (…) … på en 
anden afdeling, hvor du kommer og går, ikke, der møder du stort set ikke noget 
personale”

Den oplevelse af at plejen på den anden afdeling ikke på samme måde var synlig, blev 

oplevet som en utrygheds faktor; hvad skal der ske når patienten skal videre. Oplevelsen 

af at personalet på den intensive afdeling er synligt og samtidig opleves som 

professionelt, udøvende en faglig kompetent sygepleje, er med til skabe tryghed og 

deraf følgende tillid til afdelingen hos pårørende.  

Den faglige kompetence kan, til trods for den umiddelbare tryghed den medfører, også 

være medvirkende til at de pårørende oplever en usikkerhed eller en lurende angst for, 

hvad der nu kan ske, hvilket blandt andet viser sig i nedenstående citat;

”Men det er jo kun godt, at de vil gøre det, i stedet for at sige, nu slukker vi 
respiratoren, og så må det gå som det …”

Den pårørende udtrykker her, at for vedkommende har det stor betydning, at der er en 

faglig kompetence, der får betydning for den behandling der udføres. Hvis denne faglige 

kompetence ikke var til stede, eller lå på et andet niveau, kunne man have valgt at 

handle anderledes, for eksempel; ”At sige, nu slukker vi respiratoren”. En tanke der 

skaber en lurende angst hos informanten, og som ligger i citatet. Det at der gives verbalt 

udtryk for denne angst kan være med til et forsøg på at overvinde den og tro på, at der 

ikke bliver slukket for respiratoren, eller udtrykker en følelse af at kompetencen på 

afdelingen er utrolig høj.

8.3.3 Pleje og omsorg.
Det sidste hovedtema, der er dannet ud fra de to hovedtemaer er pleje og omsorgen i 

forhold til henholdsvis pårørende og patient. Det drejer sig om den pleje og omsorg 

pårørende oplever i kontakten til afdelingen, både i forhold til patienten og sig selv. 
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Hovedtemaet der kom frem bygger på temaerne som personalets tilstedeværelse og 

deres tilgængelighed, manglende tilstedeværelse og nærvær fra personalets side samt 

sygeplejerskens tilstedeværelse i forhold til patienten og de pårørendes mulighed for at 

være hos patienten. Dette har givet følgende hovedpunkter; sygeplejen, tid og nærvær, 

engagement samt tilstedeværelse og synlighed. 

Omsorgsbegrebet er et betydningsfuldt begreb indenfor sygeplejen, og dermed også den 

offentlige forståelse af sygeplejen. Scheel beskriver omsorg ved hjælp af Heidegger15

som det at være optaget af, engageret i, interessere sig for og sørge for andre. 

Omsorgsbegrebet er at almenmenneskeligt aspekt, der ikke kun hører til indenfor 

sygeplejen, men i ligeså høj grad i menneskelivet som sådan. Mennesket har en 

almindelig moralsk og etisk holdning til at drage omsorg for et andet menneske, den 

naturlige omsorg, men når man taler om omsorg indenfor sygeplejen, er det stærkt 

knyttet til sygdom og sundhed, liv eller død. I den interaktionelle sygeplejepraksis ser 

Scheel, at omsorgsbegrebet er indbefattet af en integration af fornuft og følelser (Scheel, 

1999, s.250-252).

8.3.3.1 Sygeplejen.
Selvom det er svært at være pårørende til en patient indlagt i intensiv afdeling, så viser 

undersøgelsen, at den måde hvorpå sygeplejersken i handlinger udøver sygepleje 

betyder noget for oplevelsen af pleje og omsorg. Når pårørende blev adspurgt om, 

hvordan de opfattede den pleje og omsorg de oplevede på afdelingen, hvilket var 

udgangspunktet for de sidste spørgsmål i interviewet (bilag 5), fremkom der et meget 

ens svar. Alle fire informanter startede alle med at besvare spørgsmålet set ud fra den 

oplevelse de havde i forhold til patienten;

”Jeg synes den er… den er rigtig fin, hun øøhmm …”

”Jamen det er jo at se hvordan de tager sig af det hele”

”Ja det … øh … man hele tiden har tid … til at gøre lige nøjagtigt det patienten, faktisk 
næsten beder om altså, ikke”

”Jeg synes den er rigtig super … rigtig … ja det gør jeg” 

  
15 Martin Heidegger (1889-1976), tysk filosof er mest kendt for sit værk ”Sein und Zeit” fra 1927.
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Citaterne viser, at pårørende når de blev adspurgt om omsorg og pleje generelt tog 

udgangspunkt i det, man normalt forbinder med sygepleje, det at drage omsorg for et 

andet menneske, og for sygeplejersken er det den syge hvilket i undersøgelsen er lig 

med patienten.

At oplevelsen af pleje og omsorg netop tager udgangspunkt i patienten, var nok meget 

forudsigeligt. Ågårds undersøgelse viser pårørendes oplevelser af personalets 

tilrettelæggelse af den daglige pleje var et væsentligt aspekt, idet det var med til at give 

de pårørende indtryk af at der var håb for patienten (Ågård, 2001, s. 36)

Citatet som ”Hvordan de tager sig af det hele”, udtrykker en oplevelse af hvorledes 

man tager sig af hele plejen af patienten. På en intensivafdeling, hvor pleje ofte er 1:1, 

medfører det, at sygeplejersken har helhedsansvaret for patientens pleje, det være sig fra 

den personlige hygiejne til stuegang samt forskellige former for behandling, som for 

eksempel sårpleje, medicingivning og lignende. Denne plejeform giver en oplevelse af 

at sygeplejersken tager sig af det hele, hvilket jo også er helt korrekt, men ikke 

nødvendigvis den gængse oplevelse af sygeplejerskens normale arbejdsområde. Det kan 

derfor nemt for udenforstående ses som et ekstra engagement i patienten, og ikke som 

det, det reelt er, en normal arbejdsfordeling på en intensivafdeling.

Citatet; ”Man hele tiden har tid” udtrykker at tiden har en betydning. Oplevelsen af at 

der er tid til den enkelte patient, kan måske begrundes i den plejeform der er i en 

intensivafdeling. Det får derfor også en betydning for hvordan pårørende opfatter 

sygeplejerskens tid i forhold til plejen og omsorgen af patienten.

Ses dette i relation til den interaktionelle sygepleje, er det ikke kun det kontante og 

synlige resultat, som sygeplejersken stræber efter i sit arbejde. Sygeplejersken arbejder 

også med de mere usynlige aktiviteter der har en stor betydning for de mennesker, som 

sygeplejersken har kontakt med i sit arbejde (Scheel, 1999, s. 201). Nogle af de 

arbejdsområder bliver i dag betegnet som lavstatusområder i forhold til den 

teknologiske udvikling indenfor sygeplejen. Lavstatusområderne, set som for eksempel 

den personlige hygiejne, er væsentlig for de personer der modtager dem, og som af en 

eller anden årsag ikke formår at udføre det selv. Det kan for eksempel være den daglige 



62

hygiejne, toilet besøg og lignende, hvilket en af informanterne blandt andet ser som af 

betydning for vedkommendes opfattelse af plejen og omsorgen;

”Det at det bliver gjort her og nu ... hvor … hun har behovet for at lige netop skal ud på 
toilet”

Citatet præciserer, at det netop er de dagligdags ting som toilet besøg og lignende, der 

får en ekstra betydning i den sårbare situation det er at være intensiv patient – og at 

pårørendes oplevelser heraf viser at man tager dette alvorligt, og det ikke lader vente; 

”Det bliver gjort her og nu … hvor … hun har behovet”.     

Tidligere undersøgelser viser også, at når pårørende bliver adspurgt, vægter plejen og 

omsorgen af patienten mere, end plejen og omsorgen af dem selv. Dette viser sig blandt 

andet i Bijttebiers spørgeskema undersøgelse af pårørendes oplevelser. Det der blev 

vægtet mest var de spørgsmål, der relaterede til patienterne, og plejen og omsorgen af 

dem; hvorimod spørgsmål der drejede sig om forhold til de pårørende selv, som for 

eksempel det at der var nogen som var interesseret i pårørendes helbred, lå i den 

nederste tredjedel af besvarelserne (Bijttebier, 2000). 

I denne undersøgelse tænkte ingen af de pårørende i første omgang på sig selv, når 

spørgsmålet drejede sig om plejen og omsorgen, men når de blev direkte adspurgt, om 

hvordan de oplevede plejen og omsorgen til dem selv, var svarene mere nuancerede. De 

svar, der fremkom, var tiden, specielt personalets tid i forhold til patienten, men også 

tiden i forhold til de pårørende, informationen som gør én tryg som tidligere nævnt, men 

også en manglende tilstedeværelse og engagement fra sygeplejerskens side i forhold til 

de pårørende.

8.3.3.2 Tid og nærværelse.  
En intensiv afdeling er ofte et hektisk sted at være, fordi der pludselig kan ske uventede 

ting, enten at en patient bliver dårlig, at der kommer en ny patient eller lignende. Selv 

om dette ofte kan være en del af dagligdagen, viser undersøgelsen, at de pårørende 

oplever at tiden hænger sammen med de oplevelser, der relaterer til plejen og omsorgen. 

På den intensive afdeling opleves det, at personalet har mere tid til patienterne end på 

andre afdelinger, hvilket også spiller ind i forhold til pårørende;
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”Altså de har noget mere tid ... det synes jeg, det er rigtigt godt her, det er selvfølgelig 
også en anden afdeling, det er en anden situation du står i, ikke, hvor man tænker, 
psykisk kan man godt lige bruge noget mere og det synes jeg de er gode til her …”  

I citatet gives der udtryk for, at oplevelsen af det, at personalet har mere tid for den 

pårørende hænger sammen med den forskel der er på de forskellige afdelinger, og den 

situation, man som pårørende og patient befinder sig i. Pårørendes oplevelser af en 

intensiv afdeling har altid baggrund i en uvant, ubehagelig og ofte ikke forventelig 

situation. Derfor har mange et stort behov for at få talt med andre, blandt andet 

personalet, om de oplevelser de har i forhold til situationen, samt hvordan de skal 

forholde sig i forhold til patienten. Det kan blandt andet være det at skulle forholde sig 

til patienten, når der ikke er fysisk kontakt. 

En af informanterne udtrykker, hvordan personalet fortæller dem, at de blot skal 

henvende sige til patienten, som normalt; ”Jamen I skal bare tale til jeres mor”. Det 

kan være svært at tale til et menneske, der ligger passivt hen i en seng, og der ingen 

fysisk kontakt er overhovedet, selv om man holder meget af personen. Det er derfor 

vigtigt for pårørende, at personalet i deres holdning til både dem og patienten, viser 

hvordan man skal gøre i den konkrete situation. Det kunne for eksempel være at 

personalet selv henvendte sig konkret til patienten i forbindelsen med plejen, som det 

også bliver beskrevet af en af informanterne;

”De taler til hende…(…)… og det gør de, det har vi lagt mærke til … det gør de 
…(…)… jamen fru X, nu gør vi sådan og sådan” 

Ved at personalet taler til patienten, oplever pårørende, at der bliver taget udgangspunkt 

i den enkelte person og dennes problemstilling, når der henvendes sig konkret til 

patienten som person. Men samtidig oplever pårørende også, at det er ganske naturligt 

at tale til patienten, til trods for at denne ikke har mulighed for at reagere, hvilket som 

pårørende, kan være svært at forholde sig til, når der ikke er nogen respons fra 

patientens side. Dette ses også i Ågårds undersøgelse, hvor de pårørende giver udtryk 

for, hvor svært det er for dem at tale til patienten, selv om personalet opfordrer den til 

det (Ågård, 2001, s. 29). Det at personalet viser de pårørende, hvordan patienten bliver 

betragtet som et individ og ikke som en ”journalperson”, der personificeres ud fra 

diagnosen i journalen, som for eksempel fru N.N. i stedet for meningitis patienten. 

(Scheel, 1999, s.257), og dermed viser patienten respekt som person.  
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På intensivafdeling udsættes pårørende ofte i højere grad for et psykisk pres, på grund af 

patientens sygdom, end på andre afdelinger. Det at være pårørende til en kritisk syg 

patient, kan være en meget svær situation at skulle håndtere. Intet menneske har på 

forhånd forestillet sig at skulle stå i en sådan situation, og er derfor på ingen måde 

forberedt på dette. Mange pårørende har derfor et behov for at få talt med nogen om 

deres oplevelser på afdelingen, oplevelserne i forhold til patienten sygdom, og om hvad 

situationen betyder for fremtiden. I undersøgelsen giver informanterne udtryk for hvor 

betydningsfuldt, det er for dem, at afdelingens personale i deres nærvær, forsøger at 

hjælp dem, når de på en eller anden måde har udtrykt et behov, for at få talt om 

situationen;

”nu kan jeg bare ikke mere, hvor man tænker, der sker ikke noget, hvor man går ud og 
siger, kan I ikke godt … kan I ikke fortælle mig nogle ting …(…)… hvor jeg har synes 
de har været gode til at snakke med én”

”Man er da ikke bleg for at det har været temmelig alvorligt, men, men alligevel er man 
blevet ligesom hjulpet lidt opad … ja … det vil jeg have lov at sige … det … og det 
betyder meget”

”At få talt med os, det er altså vigtigt, at kunne få snakket, at man ikke bare føler, 
ligesom man kommer på en anden afdeling, hvor du bare kommer og går, ikke, der 
møder du stort set ikke noget personale …(…)… hvor på de andre afdelinger, der kører 
det bare, der ser du ikke det personale, men det gør du altså her, der kan de altså 
bruges” 

”Jamen man føler ikke, jo ikke, man bare er en ligegyldig én”

Personalets nærværelse har, i forhold til citaterne, været af stor betydning. I citaterne 

gives udtryk for oplevelser, hvor situationen har virket uoverskuelig, og for nogle har 

det medført en angst for, hvordan situationen ville udvikle sig; ”det har været temmelig 

alvorligt”. De pårørende har i de situationer henvendt sig til personalet for at få talt om, 

eller få en besked om hvordan situationen forholdte sig. Personalet har i deres 

tilstedeværelse udvist tid og nærvær, idet de pårørende giver udtryk for at personalet har 

taget sig tid til den enkelte. Dette er blandt andet ved få talt med hver enkelt, på en 

sådan måde, at der efterfølgende opleves, at der blev lyttet og taget hensyn til den 

konkrete person. Personalet udviser herved en interesse og et engagement, som er 

væsentlige elementer i omsorgsbegrebet.
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Scheel skriver i den interaktionelle sygepleje, at det er betydningsfuldt at sygeplejersken 

er til stede i den konkrete situation, at hun er nærværende. Det at være til stede vil sige 

at hun ikke flygter fra situationen ved at henvise til nogle abstrakte principper og regler, 

som patienten/pårørende ikke kan bruge i forhold til den konkrete situation (Scheel, 

1999, s.257). Det kunne for eksempel være ansvarsområder i forhold til information om 

hvordan patientens helbredssituation ser ud, hvilket jo egentligt er en lægelig 

information. Sygeplejersken bør derfor foretage en etisk refleksion over selve 

situationen for derved at finde frem til, hvordan hun skal handle i den konkrete 

situation. I denne refleksion skal hun selvfølgelige forholde sig til de regler og 

principper, hun er underlagt og lade dem indgå i sine overvejelser, men det er af 

betydning at hun tolker reglerne og principperne, således at hun finder frem til den rette 

handling i den konkrete situation. Denne tolkning er af afgørende betydning for hendes 

imødekommenhed i forhold til de pårørende, når de har behov for at snakke situationen 

igennem med sygeplejersken. 

Ovenstående citater viser netop, at sygeplejersken i de situationer har reflekteret over

den konkrete situation, og dermed over for den enkelte pårørende har udvist den omsorg 

som for vedkommende var vigtig her og nu; det at få talt om tingene. De var ikke; ”En 

ligegyldig én”.

8.3.3.3. Tilstedeværelse og synlighed.
Personalets tilstedeværelse og synlighed i forhold til de pårørende er med til at skabe en 

tryghed for de pårørende, som er medvirkende til at give dem ro i deres hverdag. For 

mange kan det være svært at få en hverdag til at fungere, når man som pårørende bruger 

stort set al sin tid på den intensive afdeling. I denne undersøgelse giver en informant 

udtryk for, at netop personalets tilstedeværelse og nærvær har været med til at give den 

tryghed og ro, som hjælper én igennem hverdagen;

”Man bliver rolig af, af … at være på afdelingen … det, det … det hjælper så én i 
hverdagen, at man ved … at hun bliver passet godt på, ikke, og det ikke bare er noget 
skuespil, …(…)… nu kommer man som pårørende, så det er ikke bare nogen der er, det, 
det er noget virkelig, foregår her og nu, og det er hele tiden, også når jeg ikke er her 
…”
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Den oplevelse af tillid, der synes skabt ved personalets tilstedeværelse og nærvær, er af 

stor betydning for den pårørende. Det giver den pårørende mulighed for at forlade 

patienten, når det er nødvendigt, uden en alt for dårlig samvittighed, og med en viden 

om at der nok skal blive passet på hende, på en måde som vedkommende føler sig tryg 

ved. Den pleje der bliver udført på afdelingen; ”det ikke bare er noget skuespil”, 

udtrykker en oplevelse af oprigtighed, der sker på grund af den tilstedeværelse og 

nærvær, der er fra personalet side. Det er nogle vigtige elementer i den omsorg, der 

bliver vist patienten i afdelingen, og som er medvirkende til at den pårørende kan og tør 

lade give slip, og forlade patienten når det er nødvendigt, for at få hverdagen til at 

fungere. 

Den finske undersøgelse af Inger Myllymäki ”Att vara anhörig”, beskriver også 

problemstillingen med at få hverdagen udenfor sygehuset til at fungere, når man er 

pårørende til en patient på intensivafdeling, blandt andet i forhold til arbejdslivet 

(Myllymäki, 1995, s.57-57). I Ågårds undersøgelse gav de adspurgte udtryk for, 

hvordan verden udenfor sygehuset stort set forsvandt for dem under indlæggelsen, og 

hvordan de blev påvirket både fysisk og psykisk (Ågård, 2001, s.43).

Som pårørende til en patient på en intensiv afdeling kan det være svært at forlade 

afdelingen, selv i kortere perioder. Angsten for at der kan ske noget, mens man ikke er 

til stede kan være ubærlig Det at pårørende opnår en tillid og tryghed i kontakten til 

afdelingen får en betydning for det at skulle ”efterlade” patienten på afdelingen.

Undersøgelsen viser, at det at skulle ”efterlade” dem man holder af på afdelingen i 

kortere eller længere tid kan være svært. Pårørende giver udtryk for ønske om at være 

tilstede på afdelingen så meget som overhovedet muligt, da det giver dem en tryghed og 

en følelse af ro i situationen;

”Bare det at være i nærheden og være sammen med hende, og jeg ved det ikke, det 
betyder utroligt meget for mig, det gør det”

”Om jeg så kun kommer ind i ti minutter”

”Om morgenen når jeg vågner, er jeg rastløs, jeg skal bare op og se til min mor, altså 
se hende, være hos hende, holde hende i armen og snakke …”
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Det er af betydning for pårørende, at der er mulighed for at være sammen med patienten 

så meget som muligt, selv om det kun er i korte perioder af gangen. Det at være 

sammen med patienten giver de pårørende en tryghed; at de derved har mulighed for at 

følge med i, hvad der foregår. I et af interviewene giver en af informanterne udtryk for 

et behov for at være hos patienten, det at kunne holde i hånd og være til stede tydeligvis 

gav hende en klar trygheds fornemmelse; ”Være hos hende, holde hende i armen og 

snakke …”

Netop det at pårørende får mulighed for at kunne sidde ved siden af sengen og holde 

patienten i hånden og stryge vedkommende på armen, viser sig også i andre 

undersøgelser.

I Ågårds undersøgelser bliver samme problemstilling beskrevet. Data i den 

undersøgelse viser, at de pårørende gerne, i den udstrækning det er muligt, vil være hos 

patienten for netop at have den nære fysiske kontakt til patienten. Derudover giver flere 

udtryk for, at det kan være svært at forlade deres pårørende, da de føler at deres 

tilstedeværelse er med til at give patienten en tryghed, i de situationer hvor patienten 

ikke selv har mulighed for at udtrykke det (Ågård, 2001, s. 35).

I denne undersøgelse udtrykker en af informanterne, hvis hustru ikke længere er 

intuberet og derfor har mulighed for at fortælle om sine oplevelser, at det er rart at vide 

med hendes egne ord, at der bliver taget godt vare på hende, og at hun har det godt når 

han ikke er til stede;

”Nu har hun forklaret, hvordan hun bliver plejet, sådan i løbet af dagen …(…) ... og det 
er rart som pårørende at vide”

At vide at hustruen føler sig godt behandlet er af betydning for den pårørende, da han 

tidligere havde følt et pres, et åg på hans skuldre, når han var nødt til at forlade hende. 

Oplevelsen af at der blev taget godt vare på patienten, var medvirkende årsag til, at det 

at skulle forlade patienten i længere eller kortere tid ikke var helt så svært, og dermed 

udtrykkes den tryghed og tillid, der er udviklet i forhold til afdelingen og kontakten;

”Da var jeg sgu ked af at skulle forlade hende … så, så, så er det ligesom heroppe, 
puha, det er ligesom der bliver taget byrden, byrden bliver ligesom taget fra én … altså 
nu ikke lige mig der, det hele hænger på … det har været dejligt”
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Her udtrykkes det at ”byrden bliver ligesom taget fra én”, at den tryghed, der derved er 

skabt til afdelingen og sygeplejersken, har en betydning for det at forlade patienten. Det 

er nu nemmere at slappe af når afdelingen forlades. Dette viser sig også i Hupceys 

undersøgelse. Her beskrives det, at det, at der er tillid og tryghed i forhold til 

sygeplejersken, er medvirkende faktor til at de pårørende har lettere ved at forlade 

afdelingen i længere eller kortere perioder (Hupcey, 1998, s.186).

8.3.3.4. Engagement.
At personalet er opmærksomt på de pårørende og viser et engagement i dem som person 

har stor betydning for de pårørende. I pleje- og omsorgssituationerne viser den 

ekspressive sygepleje sig såvel i en nonverbal som i en verbal kommunikationsform. På 

en intensiv afdeling kan den ekspressive sygepleje specielt komme til udtryk i forhold 

til den nonverbale kommunikation. Pårørende anvender ofte denne kommunikations 

form uden egentligt at være bevidste om det, specielt når det drejer sig om ønske om 

information. De er ikke altid klar over hvad det er, de ønsker at få besked om, og har 

derfor svært ved at udtrykke det verbalt. En af informanterne beskriver det sådan;

”Hvad skal vi spørge om, hvordan, det var nok en chok reaktion, der måtte de gerne 
være mere obs på det, og tænke lidt mere klart og logisk ”

Citatet viser at det er af betydning, at personalet i deres tilstedeværelse og engagement 

er opmærksom på det nonverbale sprog. Det er derfor vigtigt, at sygeplejersken 

forholder sig til begge kommunikationsformer, både hos sig selv men også hos patient 

og pårørende. Derfor må sygeplejersken foretage kvalificerede handlinger der er 

relevante, ud fra de observationer hun foretager sig i den pågældende situation (Scheel, 

1999, s.256-257). Pårørende ønsker ofte, at personalet er mere opmærksom i de 

konkrete situationer, og i stedet for at personalet forventer nogle spørgsmål, så har de 

pårørende måske mere behov for at personalet, ”tænker for dem”; ”Hvad skal vi spørge 

om”, og blot giver svar uden forudgående spørgsmål. 

Det er specielt i starten af indlæggelsen at mange oplever det svært at skulle forholde 

sig til situationen. Den første tid er oftest den mest kritiske, og der er derfor meget fokus 

på patienten, hvis tilstand skal stabiliseres. Det kan derfor for de pårørende være svært 
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at få svar på de spørgsmål, der ubevidst opstår, da fokus i højere grad er hos patienten. 

Samme informant udtrykker senere i interviewet følgende;

”Det er os selv, der ligesom skal komme til dem, hele tiden, jeg synes ikke det er dem 
der kommer til os, og det må jeg nok sige …(…)… have savnet, tror jeg nok … der i 
starten af forløbet, at, at de ligesom informerede os, fra deres side …(…)… det kunne vi 
godt have brugt”

Selv om personalet er nærværende og synligt, qua den tætte overvågning der er i 

intensiv regi, så bliver der her givet udtryk for en oplevelse, hvor de pårørende føler sig 

ladt i stikken i starten af indlæggelsen. Der gives her udtryk for et ønske om, at 

personalet havde været mere udfarende i forhold til at give dem information omkring 

patientens tilstand. Som nævnt drejer det sig i høj grad om patienten i den akutte 

situation, der på en intensivafdeling ofte ligger i starten af indlæggelsen, da det kan 

være et spørgsmål om liv eller død. I disse situationer kan personalet have svært ved 

samtidig at koncentrere sig om de pårørende, idet det afsatte personale er optaget at 

patienten. Den pårørende, der giver udtryk for manglende tilstedeværelse fra personalets 

side, havde været pårørende i afdelingen i fire dage, da interviewet foregår, og patienten 

er netop over den værste krise16. Det at oplevelsen ligger så tæt på kan have betydning 

for hvor meget den konkrete oplevelse fylder i selve helhedsoplevelsen. Samtidig kan 

netop det, at oplevelsen ligger så tæt på, være yderligere årsag til, at det endnu ikke har 

været muligt at bearbejde selve oplevelsen, hvilket informanten selv er inde på senere i 

interviewet;

”Vi har fået så mange informationer …(…)… jeg kan ikke rumme det, det kan jeg bare 
ikke”

Samtidig med at der bliver givet den mængde af information, udtrykker den pårørende 

at hun ”ligesom blokker, ikke, det kan jeg mærke”, når hun får for meget information. 

Derfor skal man være opmærksom på, om man er optaget af og engageret i det enkelte 

menneske, og det specielle i netop de omstændigheder og betingelser, der vil få 

betydning for den pleje og omsorgssituation det enkelte menneske befinder sig i. Man 

skal være opmærksom på de forskellige udtryksformer, de pårørende fremkommer med 

og handle ud fra det, og skønne hvad der er den korrekte handling i den konkrete 

situation (Scheel, 1999, s.258- 259). Altså være synlig, nærværende og engageret i 

forhold til den pårørende, selv i de situationer hvor patienten ”overskygger” den 
  

16 I den korte beskrivelse af informanterne, er patienternes indlæggelses forløb kort beskrevet. 
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pårørende. I Ågårds undersøgelse viser data, at pårørende ønsker sygeplejerskens 

opmærksomhed bliver tillagt patienten, men man har samtidig et ligeså højt ønske om at 

personalet er opmærksomt på de pårørende, hvilket gav sig til udtryk i en oplevelse af at 

personalet ikke havde været opsøgende i forhold til den pårørende (Ågård, 2001, s. 40-

41). Dette er sammenfaldende med ovenstående citat, og kan være endnu en årsag til 

udtalelsen.   

Det at pårørende oplever, at der i afdelingen bliver taget et menneskeligt og personligt 

hensyn til patienterne, får en stor betydning for, hvordan man oplever plejen og 

omsorgen i afdelingen. Stort set alle informanter sammenligner oplevelser fra de andre 

afdelinger, hvorfra patienterne kommer, med oplevelse af plejen og omsorgen på den 

intensive afdeling. Eksempelvis viser undersøgelsen at pårørende oplever, at personalet 

er meget synligt og engageret i forhold til patienten; 

”Ja de lever og ånder for den patient … og det har kun været dejligt, og ligesådan 
forstående overfor de pårørende, og sådan, den situation man er i … da har jeg kun 
haft … en rigtig god oplevelse”

”Jeg kommer tit, hvor jeg kan mærke at hendes hænder er blevet smurt, og hvor hun er 
blevet vasket og … og hun lugter ikke grimt eller hvad man skal sige …(…)… det har 
man heller ikke oplevet ved de andre afdelinger, men der har hun bare ikke fået den 
hjælp, nu er hun jo også endnu større handicappet, hun er jo blind” 

”Det er lige fra fysioterapeuten, og så får man mundpleje, og så … ja hele vejen 
igennem … de, de … det er ikke noget at de lefler og gør ved, altså de tager det, det hele 
stille og roligt …(…)… det er et menneske de har med at gøre … det er tydeligt at se og 
mærke … det betyder meget” 

”Her bliver hun passet og klippet negle … altså friseret og vendt også”

I citaterne gives der udtryk for at det har været af betydning, at der i den konkrete pleje 

og omsorg tages udgangspunkt i den enkelte patient og dennes behov. De pårørende 

udtrykker her et engagement, hvor opmærksomhed i høj grad handler om det at udføre 

den personlige hygiejne med udgangspunkt i patienten; hvilket ikke har været 

oplevelsen på de andre sengeafdelinger; ”der har hun bare ikke fået den hjælp”. I 

citatet; ”Ja de lever og ånder for den patient” udtrykkes en positiv oplevelse af at 

patienten er i ”centrum”, og at handlingerne sker i en slags opofrelse. Det at der vises et 
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engagement i patienten har en stor betydning, og er medvirkende til at der kan skabes en 

tillid og tryghed hos den pårørende. 

Ågårds undersøgelse viser også, at pårørende oplever den personlige pleje på en 

intensiv afdeling tilfredsstillende, og som et udtryk for god pleje og omsorg (Ågård, 

2001, s. 36). Dette skyldes nok især det, at man på intensivafdelinger på grund af 

normeringen 1:1, som er normalt for en intensiv afdeling, derved får mere tid til den 

enkelte patient, hvilket en af informanterne udtrykker ved; ”Altså de tager det, det hele 

stille og roligt”. Her udtrykkes det at den måde, hvorpå plejen og omsorgen bliver 

udført, er i et tempo der viser, at der er tid til at være til stede hos patienten.

Men det er ikke kun oplevelsen af at der er mere tid til den enkelte patient, der lægges 

vægt på. Gennem citaterne som; ”Hendes hænder er blevet smurt” og ”klippet negle … 

altså friseret” udtrykkes en oplevelse af hvor betydningsfuldt det er for pårørende at se 

patienten pæn og velplejet når de kommer på besøg. Her er det den mere æstetisk-

ekspressive del af sygeplejen, der kommer til udtryk. En forståelse af at en oplevelse af 

rene og velsmurte hænder og klippede negle har en betydning, opnås ved en forståelse 

for det, der er betydningsfuldt og afgørende for de personer, der er involveret i 

situationen. For mange er det mere håndgribeligt at kunne forholde sig til patientens 

udseende end selve sygdomsforløbet og behandlingen, hvilket nok derfor bliver det, der 

bliver lagt mærke til, og ikke hvorvidt der er givet en bestemt form for medicin eller 

anden plejemæssig behandling. Her har pårørende mulighed for i højere grad at give 

udtryk for, om de synes engagementet i de pleje- og omsorgsmæssige handlinger er 

tilfredsstillende og dermed er trygheds- og tillidsskabende. 

Dette ses også i den mere moralsk–praktiske del af sygeplejen, hvor basal behovene 

sættes højere, her oplevet af de pårørende ved blandt andet; ”Hun er blevet vasket og … 

hun lugter ikke grimt eller hvad man skal sige”. Oplevelsen af at patienten, der ikke 

selv har mulighed for at udføre den daglige hygiejne på grund af den kritiske sygdom, 

ikke blot ligger ildelugtende og uren i sengen, er også af væsentlig betydning for 

oplevelsen af den pleje og omsorg, der udøves på afdelingen. Der udtrykkes derved, at 

man på intensivafdeling i forbindelse med den basale pleje tager udgangspunkt i netop 

den konkrete patient, der ligger i sengen. Denne holdning er vigtig i den interaktionelle 
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sygepleje, hvor det er af betydning, at opmærksomheden ligger på hver enkelt patient og 

dennes problemstilling. Sygeplejersken må med sin samlede viden om  patientens 

helhedssituation gøre sig overvejelser om, hvad der tjener patienten bedst. Scheel 

skriver at sygeplejersken skal betragte patienten som en ”person med en livshistorie”, 

og udføre pleje og omsorg ud fra personens specielle omstændigheder og betingelser. I 

hver en praksissituation skal sygeplejersken foretage evalueringer af mulige 

handlemåder med udgangspunkt i den konkrete situation (Scheel, 1999, s.258). 

Det at personalet i en intensivafdeling i deres pleje og omsorg viser et engagement i den 

enkelte patient og dennes problemstilling, er væsentligt for de pårørende. Det at 

personalet viser et helt specielt engagement i og en interesse for den enkelte patient, har 

en stor betydning;

”Du ser hvordan de tager sig af X, det, det betyder ualmindeligt meget … Altså de har 
en speciel måde og så’ en at komme ind på en patient på … den måde de kan finde ud af 
det, de er så vidt forskellige, … men alligevel altså … men det der med, når de kan få 
ham til at smile”

Her udtrykkes det, hvordan det opleves når der i handlinger opnås kontakt med 

patienten. Oplevelsen af at; ”De kan få ham til at smile” viser hvor vigtigt det er for 

informanten, at engagement medfører en reaktion hos patienten. At der i engagement og 

nærvær tages af den enkelte patient. I Myllymäkis undersøgelse beskrives også hvordan 

pårørende, til trods for et førstehånds indtryk af en meget teknologisk afdeling, oplever 

personalet som meget menneskeligt og engageret (Myllymäki, 1995, s. 62). Egne 

erfaringer med takkebreve til den intensive afdeling efter et indlæggelses forløb viser, at 

det engagement, der bliver vist patienten, har haft stor betydning for de pårørende. Det,

at personalet udviser respekt, taler til og behandler patienten ikke som en sygdom eller 

”journalperson”, er af stor betydning. Det at se det enkelte menneske og ikke kun 

sygdommen eller ”journalpersonen” er netop noget af det, som Scheel pointerer, at 

sygeplejersken skal i den interaktionelle sygepleje (Scheel, 1999, s.57). 

Generelt viser citaterne, at det er af utrolig stor betydning for de pårørende, at personalet 

viser patienten respekt, nærvær, engagement og ikke mindst en pleje og omsorg, der er 

med til at vise de pårørende, at der bliver handlet med udgangspunkt i det enkelte 

menneske. 



73

9.0 Konklusion.
Det der ligger til baggrund for opgaven er en pårørendes udtalelse i bogen ”To kopper 

kaffe og en staveplade” af Anne Meiniche (Meiniche, 2003). Bogen beskriver et langt 

og kritisk sygeforløb, med blandt andet en længere indlæggelses periode på en intensiv 

afdeling. Det at bogen er blevet skrevet efter selve forløbet, vil uvilkårligt få en 

betydning for, hvordan de oplevelser, som indlæggelsen medførte, bliver udtrykt og 

nedskrevet. Man er kommet på afstand af oplevelserne, og der har været mulighed for at 

efterrationalisere de handlinger og oplevelser, der beskrives hele vejen igennem bogen.

Gennem denne undersøgelse har jeg kunnet konstatere, at et bias i undersøgelsen, i 

forhold til det omdrejningspunkt der var udgangspunkt for undersøgelsen, lå i 

kriterierne for valg af informanter. Et af mine kriterier var, at patienten til de pårørende i 

undersøgelsen skulle være over den værste kritiske periode eller have været indlagt i 

afdelingen i mere end fem dage. Min opfattelse gennem bearbejdelsen af 

undersøgelsesmaterialet har været, at informanterne nok har været for tæt på den 

konkrete oplevelse til at kunne give et unuanceret svar om, hvordan de havde oplevet 

opholdet på afdelingen, der kunne være med til at besvare min undren. Det var tydeligt,

at de pårørende fortsat var præget af den konkrete oplevelse og dermed ikke havde fået 

den nok på afstand til, at de kunne reflektere tilstrækkeligt over indlæggelsen. For at få 

et sammenlignings grundlag der ville kunne bruges, havde det nok været mere korrekt 

at interviewe pårørende efter udskrivelsen fra den intensive afdeling, ja eventuelt først 

efter at patienterne var udskrevet helt fra hospitalet. Men dette ville have krævet en 

anden tidsmæssig ressource, som ikke har været mulig i forhold til denne konkrete 

opgave.

Men hvis man ser på resultatet af undersøgelsen i forhold til undersøgelsens mål; at 

undersøge hvordan pårørende opfatter plejen og omsorgen på en intensiv afdeling, giver 

undersøgelsen nogle oplysninger, der kan være af interesse. Opgavens undersøgelse 

viser at de pårørende ikke har nogen voldsomme kritikpunkter i forhold til at være 

pårørende på en intensiv afdeling. Alle informanter udtrykker en umiddelbar glæde ved 
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at deres pårørende, patienten, er blevet indlagt på afdelingen, idet de forbinder det med 

at så bliver der taget ”hånd i hanke” i forhold til patienten, og handlet på sygdom og 

diagnose. Men samtidig viser undersøgelsen, at der klart er områder, hvor de pårørende 

oplevede frustrationer og hjælpeløshed i forhold til de oplevelser, de har haft på den 

intensive afdeling. En del af det som undersøgelsen udtrykker, er sammenfaldende med 

andre, såvel danske, nordiske og andre udenlandske undersøgelser af pårørendes 

oplevelser på intensivafdeling, der blev præsenteret i opgavens start, hvilket kan være 

med til en generalisering ud fra de fremkomne oplysninger.

Undersøgelsen viser at den kommunikative del af den pleje og omsorg, der udøves på 

en intensivafdeling er væsentlig og er medvirkende til at de pårørende føler en 

tilfredshed med de oplevelser de har af plejen og omsorgen. Det at blive informeret og 

holdt orienteret om patientens situation er af vigtig betydning for pårørende. Det er med 

til at skabe en tryghed og forvisning om tilstanden hos de pårørende. Det er dog ikke 

alle informanter i undersøgelsen der føler, at den information og orientering, der bliver 

givet dem, har været tilfredsstillende hele tiden. Blandt andet opleves det, at den 

information der gives kan være meget forskellig afhængig af hvem der har givet den. 

Dette kan være med til at man som pårørende søger oplysninger hos et bestemt 

personale medlem, som de pårørende oplever en tættere tilknytning og tillid til end til 

andre. Samtidig viser undersøgelsen, at den megen debat, der gennem tiden har været 

omkring det sprogspil, der anvendes på sygehusene, har haft en virkning. De pårørende 

udtrykker i undersøgelsen en oplevelse af at personalet på den intensive afdeling ikke 

anvender et teknologisk sprog, der gør informationen uforståelig og uanvendelig. I 

stedet bliver der talt i et, for de pårørende, forståeligt sprog, som er med til at skabe en

større tryghed og tillid til afdelingen, da man som pårørende forstår hvad det er der sker 

med patienten. 

Det, der i kontakten til den intensive afdeling, er med til at skabe en tillid hos de 

pårørende, er den måde hvorpå de pårørende møder afdelingen. Har man som pårørende 

en for-forståelse i forhold til hvad en intensivafdeling står for, der er af negativ karakter, 

kan det være med til, at der skabes et mistillids forhold imellem den intensive afdeling 

og den pårørende. Det er derfor vigtigt, at afdelingen er opmærksom på, hvordan man 
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som pårørende oplever mødet med den intensive afdeling. Det, at man bliver mødt med 

en åbenhed og imødekommenhed gennem plejen og omsorgen på den intensive 

afdeling, er af afgørende betydning. 

Undersøgelsen viser, at hvis de pårørende oplever mødet med intensivafdelingen som

tillidsvækkende, er det med til at give de pårørende en oplevelse af tryghed i den 

utrygge og uvante situation, som indlæggelsen på den intensive afdeling er. Den tillid 

og tryghed der opleves afspiller sig, via den måde de pårørende bliver mødt af 

personalet på afdelingen. Den holdning som sygeplejersken udtrykker i sine handlinger,

overfor såvel patient som pårørende, er af væsentlig betydning for hvordan tillid og 

tryghed, bliver en del af helhedsoplevelsen. Hvis man bliver mødt med en åbenhed og 

varme – opnås der en større tillid end hvis det var modsat.

Et andet og væsentligt element, der har betydning for den positive oplevelse hos 

pårørende, er den måde hvorpå de oplever den pleje og omsorg, der bliver udført på 

afdelingen. Det, at de pårørende føler at der bliver taget vare om patienterne på en 

professionel og faglig kompetent måde, er også væsentligt. Undersøgelsens informanter 

gav alle udtryk for, at de i kontakten med afdelingen oplever, at personalet i deres 

arbejde med patienterne udviste såvel en kompetence som en professionalisme i den 

konkrete pleje. Det at vide at den pleje og behandling som patienterne fik, var den bedst 

mulige var med til at give en oplevelse af tryghed i den meget uvant og ubehagelig 

situation.

Undersøgelsen viste også, at det man som pårørende umiddelbart forbinder med 

begrebet pleje og omsorg, er den sygepleje der bliver udøvet i forhold til patienten. Det 

de pårørende først og fremmest tænkte på, når de blev bedt om at beskrive plejen og 

omsorgen på afdelingen, var den måde hvorpå patienterne blev passet, den måde hvorpå 

sygeplejen blev udøvet. Som pårørende er det umiddelbart ikke det væsentlige at der 

også bliver udført en pleje og omsorg i forhold til dem. Det viser sig dog gennem 

interviewene, at de pårørende trods alt oplever, at der i plejen og omsorgen bliver taget 

hensyn til dem. Men samtidig gives der også udtryk for, at der indimellem ikke altid er 

fokus på de problemstillinger man som pårørende kan komme ud for.
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I undersøgelsen blev blandt andet fremhævet en problemstilling vedrørende personalets 

engagement i de pårørende. Specielt udtrykkes der et behov for at personalet udviser et 

engagement i forhold til de pårørende ved blandt andet ind imellem at informere om 

situationen, uden opfordring fra de pårørendes side. Det ønskes idet pårørende på grund 

af situationens alvor, ikke altid ved hvad de skal spørge om, men til trods herfor har et 

stort behov for viden. Det blev fremhævet, at idet det som pårørende kan være svært at 

finde ud af hvilke spørgsmål man som pårørende skal stille, var der et ønske om at man 

fra personalets side var mere opmærksom på netop den problemstilling. Dog er det 

vigtigt at pointere, at der fortsat var ønske om det høje fokus på patienten, hvilket nok er 

forudsigeligt.

Man kan med udgangspunkt i denne undersøgelse derfor konkludere, at de pårørende 

generelt var meget godt tilfreds med den pleje og omsorg der udøves på intensiv 

afdeling. Dog hænger oplevelsen af plejen og omsorgen i høj grad sammen med 

sygeplejerskernes engagement og tilstedeværelse, deres kompetence og 

professionalisme, deres nærvær og åbenhed samt det at de var lyttende, overfor såvel 

patienten som pårørende. De fleste er elementer som Scheel fremhæver i den 

interaktionelle sygepleje som væsentlige, og vel også det som alle sygeplejersker i deres

arbejde tager udgangspunkt i.

10.0 Perspektivering.
Undersøgelsen viser, ud fra materialet, at der åbenbart er en generel tilfredshed blandt 

de pårørende til patienter på intensivafdeling med plejen og omsorgen på afdelingen. 

Men som sygeplejerske og fagperson bør man altid, til trods for den umiddelbare 

tilfredshed, være opmærksom på, hvordan vi kan forbedre sygeplejen løbende, således 

den bliver endnu bedre. Hvis man ønsker at forbedre den pleje og omsorg, som de 

pårørende oplever på intensiv afdeling, bør man nok især være opmærksom på den 

information, som bliver givet løbende under indlæggelsen. Alle tidligere undersøgelser 

såvel som denne undersøgelse, viser at informationen er utrolig vigtig for de pårørende, 

i forbindelse med patienternes indlæggelse på intensivafdeling. Det at man har noget at 

kunne forholde sig til har en stor betydning for, hvordan man generelt oplever 
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trygheden og tilliden til afdelingen. Derfor må informationen, som udgangspunkt være 

det område, man som sygeplejersker skal være opmærksom på, i ønsket om er at 

forbedre plejen og omsorgen for de pårørende. Hvilken information der bliver givet, og 

på hvilken måde den bliver givet. 

Der er selvfølgelig meget forskel på, hvordan man som pårørende er præget, hvilken

position man står i som pårørende til en patient indlagt på en intensiv afdeling er, og 

dermed modtageligheden i situationen. Nogle pårørende formår at opsøge personalet og 

få formuleret de spørgsmål, der ”kører rundt” i hovedet, hvorimod andre står som 

forstenet i situationen, og ikke formår at få udtrykt de spørgsmål, der opstår. Derfor må 

sygeplejersken gennem sin tilstedeværelse i højere grad være opmærksom på det 

nonverbale sprog, de pårørende fremkommer med i forhold til informationen, der bliver 

givet, samt hvad de pårørende giver udtryk for at få information om. 

 

Det at de pårørende oplever personalet som engageret, nærværende, har tid, er lyttende 

og åben er også en faktor man skal være opmærksom på. Her er normeringen, der oftest 

på intensive afdelinger er 1:1, nok meget udslagsgivende i forhold til netop dette 

perspektiv, og derfor vigtig at holde fast ved. Jeg er fuldt ud klar over, at afdelingernes 

normeringer er en del af en mere samfundsøkonomisk problemstilling, som jeg 

sandsynligvis ikke har tilstrækkelig faglig indsigt til at kunne deltage i. Men jeg mener, 

at personalet i intensiv regi bør kæmpe for at bevare den nuværende normering, idet det 

er med til at skabe gode rammer om den pleje og omsorg, der bliver udført på 

intensivafdeling. Det at sygeplejersken har mulighed for at kunne koncentrere sig fuldt 

ud om den enkelte patient og dennes pårørende, får betydning for hvordan sygeplejen, 

og dermed også plejen og omsorgen, i afdelingen generelt bliver opfattet. Det at 

sygeplejersken er mere tilstede er med til at give indtryk af, at man har eller bruger mere 

tid til den enkelte, såvel patient som pårørende.

Normeringen kan også være grund til, at de pårørende oplever en tættere kontakt til 

afdelingen, idet der hele tiden er mulighed for at tale med en sygeplejerske om hvordan 

situationen er, og dermed give indtryk af en bedre information. Det kan måske derfor 

være svært, når man som pårørende oplever, at personalet trækker sig lidt tilbage, når 

patienten er ”på vej ud af” afdelingen. Netop oplevelsen af den tætte kontakt, der 
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pludselig forsvinder, kan være grund til den udtalelse der blev fremlagt i starten af dette 

speciale.

”Det var måske en naturlig udvikling, men også en meget mærkelig og 
nedslående oplevelse. Det sted, hvor jeg havde gennemlevet de mest 
dramatiske uger af mit liv, den afdeling… blev hurtig fremmed og anonym. 
… Jeg havde ret til at være der… men det blev tydeligt, at jeg ikke hørte til.”  
(Meiniche, 2003, s. 54)

Hvorvidt denne udtalelse er enkelt stående eller generel har jeg ikke haft mulighed for at 

beskrive her, idet ingen af informanterne har givet udtryk for en lignende følelse. Men 

jeg har en følelse af, qua mine egne erfaringer fra det intensive regi, at det ikke er en 

enkelt stående udtalelse. Det kunne ud fra denne tese derfor efterfølgende, være 

interessant at lave en undersøgelse af, hvordan pårørende, når oplevelsen er kommet på 

afstand og patienten er udskrevet, har opfattet plejen og omsorgen på den intensive 

afdeling.      
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Bilag 1

Oplæg til sygeplejerske xxxx xxxxxxx på intensiv afdeling, xxxxxxx xxxxxxxxxx, vedr. 
speciale projekt.

Baggrund og formål
I forbindelse med min sidste semester opgave på cand. cur. studiet, læste jeg om en 
pårørendes oplevelse på en intensiv afdeling. Det var især beskrivelsen af oplevelsen af 
den omsorg og kontakt den pårørende havde med personalet i den kritiske periode, der 
vakte min interesse - i modsætning til den efterfølgende periode, hvor patienten var over 
det kritiske stadie, og på vej mod en semiintensiv afdeling og derfra videre til den 
almene sengeafdeling.  

Jeg har selv gennem 8 år arbejdet som intensiv sygeplejerske, og pludselig gik det op 
for mig, at her var der et område, man som intensiv personale burde være mere 
opmærksom på. Beskrivelsen peger på, at de pårørende på intensiv afdelingerne har 
særlige behov, men måske er en gruppe, der ikke er udforsket ved hjælp at kvalitative 
studier i særlig stor grad. 

Jeg vil derfor, i forbindelse med mit speciale på studiet, gennem en kvalitativ analyse, 
finde frem til hvad det er de pårørende oplever som en omsorg for dem, de pårørende, 
under patientens indlæggelse.  

Metode
Fremgangsmåden vil være et ”samtaleinterview” med pårørende i den sidste del af 
indlæggelsen på intensivafdeling, hvor patienten er over den kritiske periode, eller evt. 
lige efter overflyttelsen til den almene sengeafdeling. Ved hjælp af et 
”samtaleinterview” vil man opnå en fortrolighed med den pårørende, og dermed kunne 
få noget væsentligt frem. 

Interviewet vil, efter transskription, blive fortolket, ved hjælp af en analysemodel, der er 
udviklet af Birthe Pedersen, som tager udgangspunkt i Paul Ricoeur´s fortolknings teori. 
Analysemodellen er anvendt i bl.a. hendes Ph.d. afhandling. 

Jeg har en forventning om et deltagerniveau på 3- 5 pårørende.

Resultat
Resultatet skal gerne give en øget viden om, hvordan pårørende oplever den omsorg og 
sygepleje, der bliver udført på en intensiv afdeling, og hvad der betyder noget for dem 
som pårørende.

Afdelingen vil selvfølgelig blive løbende informeret og modtage et eksemplar af 
specialet. Således vil resultatet for afdelingen evt. kunne bidrage til at skabe fokus og 
bevidsthed omkring de pårørendes behov og indgå som et input ift. den fremtidige 
indsats på afdelingen.
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Tidsplan
Undersøgelsen vil foregå i løbet af efteråret 2004. Med min nuværende tidsplan regner 
jeg med, at interviewene vil foregå i oktober og november, og blive indleveret som 
speciale på cand. cur. studiet i januar 2005. 

Vejleder mv.
Jeg har kontaktet Århus Amts Videnskabsetiske Komité, der har informeret mig om, at 
en sådan interview undersøgelse ikke skal anmeldes, da undersøgelsen ikke vil 
indeholde sygdomsmæssige data og ikke er et biomedicinsk forskningsprojekt. 

Ph.d. og cand. cur. Birthe Pedersen, lektor ved Sygeplejevidenskabelig institut, Århus 
Universitet, er min vejleder på denne specialeopgave.

Aftaler og information
Jeg vil naturligvis gerne deltage i et møde med afdelingsledelsen, hvis de finder det 
nødvendigt, og vil også gerne informere personalet på intensiv afdeling om mit projekt 
og forløb.  

Med venlig hilsen 

Karin Fenger Ellekrog
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Bilag 2

Undersøgelse af hvordan pårørende opfatter pleje og omsorg på en 
intensivafdeling.

Mit navn er Karin Fenger Ellekrog, jeg er intensivsygeplejerske og stud. Cur. ved 
institut for sygeplejevidenskab på Århus Universitet. Som afslutning på mit studie er jeg 
nu i gang med mit speciale, og har i den forbindelse brug for Jeres hjælp.

Som intensiv sygeplejerske har vi i vort arbejde, meget naturligt, patienten i centrum, vi 
giver patienten det bedst mulige pleje og behandling.

Men hvad med de pårørende er vi opmærksom på dem?
Vi forsøger i den grad det er muligt, at inddrage de pårørende i plejen af patienten, da de 
er patientens talerør og dermed vores væsentlige informationskilde.
De pårørende er velkomne i afdelingen, idet omfang de har behov for det. Vi giver dem 
den mængde information, om patientens situation, behandling og det tilkoblet udstyr de 
har behov for.
Vi opretter, så vidt det er muligt, en kontinuitet i sygeplejen, således både patient og 
pårørende føler tryghed.

Men hvordan oplever de pårørende den pleje og omsorg der ydes på intensiv afdeling?
Hvad er vigtigt for dem; at deres pårørende får den optimale pleje og behandling, at der 
bliver taget hensyn til patientens personlige behov, at de dagligt får en grundig 
information om patientens tilstand, at der er en fast tilknyttet sygeplejerske som de 
kender og er tyg ved, eller er det noget helt andet som vi sygeplejersker ikke er 
opmærksomme på.

Jeg vil i mit afsluttende speciale lave en undersøgelse af, hvordan de pårørende opfatter 
pleje og omsorg på intensiv afdeling
Opfatter de pårørende plejen og omsorgen på intensiv afdeling som noget der tager 
udgangspunkt i deres pårørende eller i dem selv?

Jeg vil derfor lave en kvalitativ interviewundersøgelse, hvor jeg vil interview 3-5 
pårørende.
Interviewene er anonyme, jeg anvender hverken navne eller personnumre, der kan 
henføres til patienten eller den pårørende. Samtalerne bliver optaget på bånd, som kun 
jeg har adgang til. De vil efterfølgende blive transskriberet og bruges som baggrund for 
analysen. Båndene vil efter godkendelse af specialet blive slettet.  
Samtalerne har en varighed af ca. 1 time og vil foregå et uforstyrret sted i afdelingen. 
Samtalen kan til en hver tid afbrydes, hvis den pårørende af en eller anden årsag ønsker 
det.
Af formelle årsager skal de pårørende, der ønsker at deltage, underskrive en 
samtykkeerklæring.
Interviewene vil foregå i løbet af oktober og november måned 2004.

 
Jeg har brug for Jeres hjælp til at finde frem til de pårørende der vil kunne deltage i 
undersøgelsen.
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Vil I kontakte den pårørende og spørge om vedkommende vil deltage i et interview, og 
efterfølgende udlevere en informationsskrivelse. Herefter vil jeg bede Jer om at 
kontakte mig, således at jeg kan lave en kontakt til den pårørende om tidspunkt for en 
samtale.

Jeg søger pårørende til patienter der:
• Er nærmeste pårørende, det vil sige ægtefælle/samboende, forældre, børn eller 

søskende.
• Patient skal have været indlagt i mere end 5 dage eller er udover den kritiske 

fase.
• De pårørende skal kunne tale og forstå dansk, af hensyn til misforståelser og 

fejlfortolkninger af bearbejdning af data materialet.
• Patienten må ikke være hjernedød.

Hvis I har nogle spørgsmål til undersøgelsen er I velkomne til at kontakte mig, således 
vi sammen kan afklare spørgsmålene. Det samme gælder hvis de pårørende har nogle 
spørgsmål, er I også velkomne til at henvise til mig.

Afdelingen vil, når specialet er færdig, få en kopi. Når specialet er blevet godkendt, 
forventeligt i foråret 2005, vil jeg, i forbindelse med et personalemøde, komme og 
fremlægge mit resultat. I den forbindelse vil der være muligheder for at stille uddybende 
spørgsmål til resultatet af specialet og hele processen.

Jeg vil på forhånd takke for Jeres samarbejde.

Venlig hilsen

Karin Fenger Ellekrog.
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Bilag 3

Kære pårørende.
Mit navn er Karin Fenger Ellekrog, jeg er sygeplejerske og stud. Cur. ved institut for 
sygeplejevidenskab på Århus Universitet. Som afslutning på mit studie er jeg nu i gang 
med mit speciale. Jeg har ingen direkte tilknytning til afdelingen og sygehuset udover 
denne undersøgelse.

På en intensiv afdeling er patienternes pleje og behandling i centrum, hele 
plejepersonalet, læger og sygeplejersker, gør deres bedste for at give patienten for den 
bedst mulige pleje og behandling.

Idet de pårørende er en del af patientens liv hørere de naturligt med her, når læger og 
sygeplejersker, forsøger at tilgodese de forskellige behov og ønsker, der er forbundet 
med at være indlagt på en intensiv afdeling.

Pårørende til patienter på intensiv afdeling har også behov og ønsker, som 
plejepersonalet gerne vil kunne imødekomme, og derfor har vi brug for at vide mere, 
om hvordan det opleves at være pårørende til patienter indlagt på intensiv afdeling.

Jeg tillader mig at henvende mig til dig, for at spørge, om du vil deltage i et interview, 
om det at være pårørende til en meget syg patient.
Samtalen vil komme til at forgå imellem os alene.
Det jeg gerne vil bede dig om, er at du vil afsætte cirka en time til at tale med mig. 
Samtalen kan afbrydes når som helst, du ønsker det af en eller anden årsag. Det vil sige 
at du på hvilket som helst tidspunkt kan trække dig fra undersøgelsen.
Interviewet får ingen indflydelse for plejen eller behandlingen af din pårørende.

Den information der fremkommer behandles anonymt, idet der ikke anvendes navne og 
lignende, da det ikke skal være muligt at genkender personer eller steder.
Samtalerne vil blive optaget på bånd, som ingen andre end undertegnede har adgang til. 
Båndene vil blive slettet efter specialets godkendelse. 
Citater fra interviewene vil blive anvendt, i korte uddrag, og vil ikke være genkendelige.

Hvis du ønsker at deltage, vil en sygeplejerske kontakte mig, således der kan laves 
aftale om interview tidspunkt.
Hvis du er i tvivl eller har nogle spørgsmål, er du velkommen til enten at spørge en 
sygeplejerske eller kontakte mig på et af nedenstående telefonnumre.

På forhånd tak 

Karin Fenger Ellekrog

Stud. Cur., sygeplejerske Karin Fenger Ellekrog. Tlf. privat xxxxxxxx, mobil xxxxxxxx  
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Bilag 4

Samtykkeerklæring.

Jeg erklærer herved at jeg giver mit samtykke til at deltage i et interview, i forbindelsen 
med 
undersøgelsen om, hvordan det er at være pårørende på intensiv afdeling.
Undersøgelses ansvarlig: Karin Fenger Ellekrog.

Jeg er informeret om og har forstået, at
• Jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage
• At interviewet er anonymt
• At citater fra interviewene vil indgå, i korte og ugenkendelige udformning, i 

specialet som undersøgelsen ligger til baggrund for.

Jeg har fået såvel skriftlig som mundtlig information om undersøgelsen.

Underskrift
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Bilag 5

Interviewguide.

Åbningsspørgsmål.
Kan du fortælle om en situation, på intensivafdelingen, der har gjort særligt indtryk 

på dig.
Hvad var dine tanker og oplevelser i den forbindelse?

At være pårørende i afdelingen.
 Hvordan oplever du det, at være pårørende i afdelingen?
Hvad synes du er godt og hvad er knap så godt?

At være sammen med patienten.
Hvordan oplever du muligheden for at være på stuen hos din pårørende(patienten)? 
Hvordan oplever du det at være hos din pårørende(patienten)?
Hvad er godt og hvad er knap så godt?

Kontakt.
Har der været nogle at tale med, mens du har været i afdelingen?
Hvem har du talt med?
Har kontakten ændret sig under indlæggelsen

Pleje og omsorg.
Hvordan har du som pårørende opfattet plejen og omsorgen i afdeling?
(Hensynet til dig og din pårørende) 


