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1. Indledning og baggrund for projektet 

   På hospice indgår patient og familie i et samarbejde med det professionelle tværfaglige team om 

at lindre de symptomer, der plager den alvorligt syge og uhelbredelige patient. Samarbejdet beror på 

en kontakt, hvor samspillet har betydning i bestræbelserne på at tilbyde patient og familie, de 

optimale vilkår i den sidste tid og den bedst mulige lindring. Udover fysisk symptomkontrol 

prioriteres lindring af de psykologiske, åndelige og eksistentielle problemstillinger, som disse 

patienter og familier ofte oplever (Sct.Maria Hospice Center,2004). Patient og familie er i en sårbar 

situation. Deres liv er præget af den forestående død, adskillelsen, ændret livs situation, patientens 

forandrede krop samt tab af kontrol og selvværd. Sygeplejersken indgår i det tværfaglige team, og 

hendes opgave er blandt andet at hjælpe patienten med den personlige pleje 

(Madsen&Madsen,2001). Ifølge Sundhedsstyrelsens faglige retningslinier for den palliative indsats 

kan den syge opleve velvære og en styrket identitet ved pleje og vedligeholdelse af kroppen, 

mobilisering og lejring, der støtter livsudfoldelsen, påklædning i eget tøj, samt en sygepleje, der 

tilrettelægges og udføres med omhu og forståelse (Sundhedsstyrelsen,1999). 

   En mindre del af de patienter, der indlægges på hospice, har deres primær tumor i hjernen. Tumor 

i hjernen udgør 3% af alle kræfttilfælde i Danmark1(www.cancer.dk). Den relative overlevelse efter 

fem år svinger fra under 2% til 70 % afhængig af hvilken type hjernetumor, der er tale om 

(Kosteljanetz,2002). I gennemsnit per år afsluttede syv patienter med primær hjernetumor livet på 

Sct. Maria Hospice Center i perioden 2000-2003 (Sct. Maria Hospice Center 2000-2003), hvilket 

svarer helt til tal fra Kamilianergaarden2 i samme periode (Kamilianergaarden, 2000-2003). Det kan 

lyde som få patientforløb, når der gennemsnitlig var indlagt 117 patienter på Sct. Maria Hospice 

Center per år i perioden. Men indlæggelsestiden for patienter med hjernetumorer kan være relativ 

lang og udfordringen omkring patient og familie fylder meget i sygeplejerskernes hverdag.  

  En hjernetumor gør, at hjernen ikke fungere optimalt, som følge af skaden og det øgede 

intracranielle tryk, forårsaget af tumor. Tumoren giver patienten nogle specifikke fysiske 

symptomer som hovedpine, kvalme, krampeanfald, træthed samt neurologiske symptomer, der 

påvirker kroppens funktion. Følgeskader eller ødem i hjernen kan opstå ved den behandling, 

patienten gennemgår med sigte på at helbrede eller lindre sygdommen (Kosteljanetz,2002, 

Lovely,2004, Tllibert,2004).  

                                                 
1 I år 2000 fik 484 mænd og 552 kvinder konstateret en hjernetumor i Danmark (www.cancer.dk)  
2 Kamilianergaarden: Hospice i Ålborg, Center for Palliativ indsats har som Sct. Maria Hospice Center, 12 
sengepladser. 
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   Tumors placering gør, at disse patienter er kognitiv forstyrrede3. Disse forstyrrelser gør 

patienternes liv yderligt svært og kan bevirke, at de ikke kan tage vare på sig selv. De kan have 

vanskeligheder ved at udtrykke og erkende egne ønsker og behov, samt have svært ved at forstå, 

hvad der sker omkring dem. Kirsten Brink fortæller i bogen ”En knækket vinge” om, hvordan hun 

efter et svært hjerne traume oplever kognitive forstyrrelser, der påvirker hendes opfattelse af sig 

selv og sine omgivelser. Bogen giver et indblik i, hvor forandret og uforståeligt det opleves af 

patienten at blive hjerneskadet og kan hjælpe sygeplejersken i forståelsen af, hvad det vil sige at 

have kognitive forstyrrelser (Brink,2002).  

   Det er en særlig faglig udfordring for sygeplejersken at pleje patienter med hjerne tumor og 

kognitive forstyrrelser. Udover at have svært ved at udtrykke behov, reagerer disse patienter ikke 

som patienter sædvanligvis gør. Det fordrer en særlig egenskab hos sygeplejersken til at se ”bag 

om” sygdommen for at opdage og se mennesket. 

   I dagligdagen på hospice er sygeplejersken optaget af at tilpasse plejen til patientens individuelle 

behov. Hverdagssituationer som vask, bad og påklædning, som for de fleste føles behagelige, kan 

på grund af ændret sanselighed hos patienten med hjerne tumor være ubehagelige, smertefulde eller 

ligefrem angstfremkaldende. I forbindelse med den personlige hygiejne kan udfordringen være: 

Hvordan tilrettelægges og gennemføres omsorgen, så patienten oplever velvære ved situationen? 

Hvordan forstår sygeplejersken, hvad patienten vil og ikke vil, samt hvordan får hun ham til at 

forstå, hvad der skal ske, og at hun vil hjælpe ham? Hvordan samarbejder de, så situationen bliver 

en god oplevelse for patienten? Disse spørgsmål har dannet baggrund for min undren og 

undersøgelse i dette projekt. 

  

                                                 
3 Grønbæk beskriver, i  ”Neuropædagogik - engang for alle”, de kognitive forstyrrelser som forstyrrelser i tænknings- 
og erkendelsesprocesserne (Grønbæk,2003). En nærmere beskrivelse af begrebet findes i litteraturgennemgangen.  
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2. Litteraturgennemgang 

    Følgende er en redegørelse for min søgestrategi, en begrebsafklaring af begrebet kognitive 

forstyrrelser, fundne forskningsresultater, erfaringer fra demens området og til sidst en 

sammenfatning. 

   

2.1. Min søgestrategi til litteraturgennemgangen 

   Jeg har søgt i Google, PubMed, Cochrane og Cinal. Trods søgning på sygepleje var artiklerne om 

diagnosticering, information, behandling eller rehabilitering, og de blev først fravalgte. Mine 

inklusionskriterier var: Sygepleje til voksne patienter med primær hjernetumor og kognitive 

forstyrrelser. Søgeordene var i forskellige kombinationer: brain tumor, brain neoplasms, nursing, 

palliative care, caring and cognitive impairment/disorder, neuropedagogic, dementia, bathing, 

morning care, personal hygiene. Eksklusionskriterierne var: Behandling, diagnosticering, 

rehabilitering og pårørende (Bilag 1).   

       Jeg har specielt søgt i: Journal of Advanced Nursing og Journal of Hospice and Palliative 

Nursing. I danske tidsskrifter har jeg søgt specielt i Sygeplejersken og Ugeskrift for Læger. Manuelt 

har jeg gennemgået Klinisk Sygepleje fra 2001-2005 og International Journal of Palliative Nursing 

fra 2002-2005. I sidstnævnte fandt jeg en neuro-onkologisk- sygeplejerskes kommentar til 

emnet(Guerrero,2002). På Bibliotek.dk har jeg fundet Grønbeks bog: ”Neuropædagogik – en gang 

for alle”(Grønbek,2003), som jeg bruger til at definere begrebet kognitiv forstyrrelse. Kjeld Fredens 

bog: ”Mennesket i hjernen – en grundbog i neuropædagogik”(Fredens, 2004) hjælper mig til en 

forståelse af hjernens funktion og betydningen af skader i hjernen. I det danske forskningsmiljø har 

jeg spurgt på Bispebjerg Palliative Forskningsenhed. De finder emnet relevant, men har ikke lavet 

undersøgelser om sygepleje til patienter med hjernetumor. Jeg har kontaktet neuropsykolog Finn 

Eriksen på Vejle Sygehus, der var behjælpelig med inspirerende samtale om adfærd i relation til 

hjerneskade. 

   I lyset af de få resultater har jeg søgt parallelt på sygepleje til demente. Jeg mener, at de til en vis 

grad har adfærd og opfattelsesevne, der svarer til patienter med kognitivforstyrrelser på grund af 

hjernetumor. Jeg antager, at de to patientgrupper har sammenfald af behov for omsorg. Resultatet af 

denne søgning fremlægges sidst i litteraturgennemgangen. 
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2.2.  Hvordan forstås begrebet kognitiv forstyrrelse?  

   Grønbæk afgrænser begrebet kognitiv forstyrrelse i bogen ”Neuropædagogik - en gang for 

alle”(Grønbæk,2003). Hun siger, at sygeplejersker har svært ved at definere begrebet, men at de 

ved, hvad de mener, når de taler om den kognitive forstyrrede patient: 

”Når patienten f.eks. ikke har struktur på sine handlinger, ikke kan finde rundt, tager tøjet 

forkert på uden at opdage det, ser fortvivlet på sin tandbørste som var det en genstand fra en 

fjern planet, har nedsat opmærksomhed mod sin skadede kropsdel, er ukoncentreret, har 

manglende erkendelse af sin sygdom, har latenstid, er forvirret, går i stå, ikke kan lære nyt, 

virker ligeglad med sin ellers elskede kone, er mimikfattig, er utidigt indblandende i 

medpatienters gøremål, virker påfaldende fantasiløs og ufølende, tror han er et andet sted 

osv.”(Grønbæk,2003 s. 26). 

   Grønbæk afdækker den systematik og terminologi, der anvendes i litteraturen om fænomenet og 

finder forskellige definitioner af begrebet kognitive funktioner og dermed også af kognitive 

forstyrrelser. Forskelligheden består i, hvor bredt begreberne defineres, hvilket får indflydelse på 

hvilke symptomer, man vil betegne som kognitive forstyrrelser. Grønbæk mener, at man kun skal 

definere kognitive forstyrrelser som tænknings- og erkendelsesforstyrrelser. Hun anbefaler, at man 

henholder sig til WHO´s  ICF-klassifikations afsnit om mentale funktioner4, under henvisning til 

den internationale autoritet, og påpeger, at indholdet i listen, er mere dækkende for det, hun 

opfatter, som sygeplejerskers forståelse af kognitive funktioner og dermed kognitive forstyrrelser. 

WHO´s ICF-klassifikations afsnit omhandler generelle mentale funktioner som: bevidsthed, 

orientering, intellektuelle-, temperament-, personligheds-, energi-, drift- og søvnfunktioner, samt 

specifikke mentale funktioner som: opmærksomheds-, hukommelses-, psykomotoriske-, 

emotionelle-, perceptuelle- og tankefunktioner, samt højere kognitive funktioner som abstraktion, 

fleksibilitet og indsigt. Ligeledes medtages den sproglige evne til at kunne modtage, afkode, 

integrere og udtrykke (Grønbæk,2003). Grønbæk anbefaler, at man betegner forstyrrelser af disse 

funktioner som mentale dysfunktioner, hvilket jeg vil gøre i projektet fremover. 

   I den følgende litteraturgennemgang vil jeg benævne forstyrrelserne med det begreb forfatterne 

bruger i artiklerne velvidende, at der kan ligge en lidt forskellig definition bag. 

 

                                                 
4 WHO´s ICN-klassifikationens afsnit om kropsfunktioner og mentale funktioner indgår i ”Guide til sygeplejersken” 
bilag 5(Grønbek,2003). 
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2.3. Litteratur fund om omsorg til patienten med hjernetumor 

   Dette afsnit indeholder udsagn fra oversigtsartikler og undersøgelser, der hovedsageligt 

omhandler emner fra eksklusionskriterierne, men som har beskrevet temaer inden for min 

problemstilling i mindre omfang. Det er medtaget for at give et indblik i, hvad forskningsområdet 

beskæftiger sig med.   

    I oversigtsartiklen af Weizer og Meyers påpeges det, at kognitive forstyrrelser hos patienter med 

hjernetumor er et mindre udforsket område. De fremhæver, at undersøgelser viser, at kognitive 

forstyrrelser hos disse patienter er mere almindelige end fysiske symptomer, og at de pårørende 

oplever en større forandring og belastning ved det end ved patientens fysiske problemer. De 

pårørende angiver patientens svækkelse af hukommelse, problemløsning og vurdering som et 

hyppigere problem end problemer med balance, gangfunktion eller tale (Weitzer&Meyers,1997).      

    Oversigtsartikler viser, at der foreligger en del undersøgelser af de fysiske symptomer som 

hovedpine, træthed, kvalme og opkastning samt krampe (Weitzer&Meyers,1997, 

Remer&Murpty,2003, Lovely,2004, Tallibert,2004, Faithfull,et al.,2005). Disse symptomer er dem, 

patienten oplever, og søger læge for, når sygdommen debuterer, og symptomerne følger ofte 

patienten gennem hele sygdomsperioden (Guerrero,2002).  

   Undersøgelser viser, at behandling med stråleterapi og/eller kemoterapi kan forværre patientens 

kognitive forstyrrelse (Weitzer&Meyers,1997, Remer&Murpty,2003), og at der forskes intens inden 

for behandling i bestræbelserne på at skade patienternes hjernefunktion mindst muligt 

(Weitzer&Meyers,1997).  

   En undersøgelse viste, at tumors lokalisering i hjernen og type har betydning for skadens omfang 

og udtryk. Den viste, at patienterne havde en bred vifte af dysfunktioner som depression, træthed, 

manglende emotionel kontrol, ligegyldig eller upassende opførelse, samt at der var forskel på 

patientens og de pårørendes oplevelse af omfanget af disse forstyrrelser (Andrewes&Kaye 

m.fl.,2003).  

   Lovely fremhæver andre kognitive symptomer som nedsat hukommelse og nedsat evne til at lære 

nyt. Ligeledes påpeger hun, at neurologiske symptomer som motorisk svaghed, besværet balance og 

koordination, følelsesforstyrrelser, forstyrret rum og retningssans, forstyrret tale- høre- lugte- og 

synsevne forværrer de kognitive forstyrrelser (Lovely,2004). Disse patienter er også mere udsatte 

for angst og depression, og man mener at op til 20% lider af angst og/eller depression 

(Weitzer&Meyers,1997). 

   Lovely konkluderer, at det er en særlig udfordring at drage omsorg for denne patientgruppe, da de 

udover at have en alvorlig og uhelbredelig lidelse har kognitive og neurologiske problemer. Hos ca. 
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20 % af patienterne med den aggressive form, Glioblastom, kan der være meget kort tid fra 

diagnosticering til behovet for palliativ pleje og behandling opstår, idet median overlevelsen er 9-12 

måneder (Kosteljanetz,2002, Guerrero,2002, Faithfull,et al.,2005). Guerrero påpeger, at det hurtige 

forløb kan være vanskeligt at forstå og acceptere for patient og familie, samt at det yderligt 

vanskeliggøres af den almindelige opfattelse af, at et døende menneske har et magert og sygt 

udseende, hvilket sjældent er tilfældet hos disse patienter (Guerrero,2002).       

   Det understreges i flere artikler, at sygeplejersken kan hjælpe patienten til en bedre livskvalitet 

ved at kende til hjernens funktion, sygdommen og symptomerne samt bivirkninger af behandlingen. 

Derudfra planlægges en støttende og kompenserende pleje sammen med patient og familie, så 

patienten kan få et så normalt hverdagsliv som muligt (Lovely,2004, 

Remer&Murpty,2003,Tllibert,2004). En engelsk undersøgelse, af 39 patienter med hjerne tumor 

viser, hvor patienterne får hjælp i den sidste tid (Faithfull et al.,2005). Patienterne er typisk i eget 

hjem, med hjælp fra hjemmeplejen og evt. støtte fra et palliativ team. Trods den relative korte 

sygeperiode har patienterne flere akutte indlæggelser på sygehus, hvilket skyldes kognitive 

problemstillinger, kramper og udtrætning hos hjælperne i hjemmet. De påpeger, at de akutte 

indlæggelser og livsafslutningen på sygehuset kan være uheldigt for disse patienter og deres familie, 

og at de i stedet har brug for lindrende pleje og behandling fra palliative specialister (Faithfull et 

al.,2005).    

   Ifølge neuropsykologerne Bruhn og Lind er der fokus på hjerneskadens betydning for patientens 

udtryk og adfærd i forskningen. Det skal hjælpe til en bedre forståelse af mennesker med 

hjerneskader, og til at tilrettelægge en støtte og omsorg, der matcher deres behov (Bruhn&Lind). 

Kjeld Fredens fokuserer i bogen ”Mennesket i hjernen”(Fredens, 2004) på den neuropædagogiske 

kompetence i rehabiliteringen af hjerneskadede med vægt på undervisning af patienten. Det giver 

ikke umiddelbart mening i omsorgen for patienter med hjernetumor ved livets afslutning, men 

Fredens peger på samværet med hjerneskadede og ikke mindst på vigtigheden af at kende hjernens 

funktion og skadens relation til patientens adfærd. Han gennemgår de kognitive funktioners 

placering i hjernen, hvilket jeg vil vende tilbage til i diskussionsafsnittet. 

  

2.4. Erfaringer fra demensområdet   

   Da jeg ikke fandt undersøgelser af samspil mellem patienten med hjernetumor og sygeplejersken, 

vil jeg se på demensområdet. To undersøgelser omhandler udfordringerne i badesituationen og har 

blandt andet fokus på patienternes velvære. Badesituationerne beskrives som de vanskeligste 

omsorgssituationer i samarbejdet mellem den demente og sygeplejersken (Rasin&Barrick,2004). 
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Situationerne er præget af patientens modstand udtrykt i agitation, frygt og nægtelse, samt 

manglende forståelse af, hvad der skal ske. Hvis situationen udvikler sig, kan patienten udvise 

aggression, og i værste fald slå (Kovach&Meyer-Arnold,1997).         

   Den ene undersøgelse er et observationsstudie af adfærd hos 33 plejehjemsbeboere med demens 

samt de sygeplejersker, der hjalp dem i forbindelse med bad (Kovach&Meyer-Arnold,1997). 

Undersøgelsen viser, at 73% af beboerne udviste protest og modstand under badet. Travlhed og 

sygeplejerskens insisteren på at fuldføre et almindeligt bad, forøgede beboerens reaktioner. 

Ligeledes blev beboerens reaktion forøget af nøgenhed, bruserens styrke, ubehag ved vandets 

og/eller rummets temperatur og udefra kommende støj. De konkluderer, at sygeplejersken skal 

formidle tryghed, accept og menneskelig værdighed, når hun hjælper disse mennesker. En af 

måderne er at være kreativ og udarbejde en individuel ”badeplan” for patienten, der imødekommer 

reaktioner og behov og samtidig være villig til at fravige planen og måske helt springe badet over. 

Undersøgelsen resulterede i en nittenpunkts liste med tips til at formindske det miljøbestemte pres 

og fremme en behagelig oplevelse for patienten (Kovach&Meyer-Arnold,1997).  

   Den anden undersøgelse er en randomiseret undersøgelse, hvor man har undersøgt agitation, 

aggression og manglende velvære i forbindelse med bad hos 69 demente plejehjemspatienter. Man 

sammenlignede tre forskellige bademåder (Sloane&Hoeffer,2004):  

 ”Håndklædebadet”, hvor beboeren, tildækket af et stor badelagen, vaskes i sengen, med 

sæbe, der ikke skal afskylles, og med en speciel massageteknik.  

 ”Person-centreret bad”, hvor personalet indretter badesituationen fleksibelt efter beboerens 

behov og med de miljømæssige tiltag, der fremmer velværet hos den enkelte. 

 Det almindelige brusebad. 

   Badesituationerne blev analyseret ud fra en skala om agitation og aggression og om manglende 

velvære. Ligeledes målte man tidsforbrug, gennemførlighed, hudtilstand og hudens mikrobiologisk 

flora. Man fandt, at ”Håndklædebadet” og ”Person-centreret bad” udgjorde sikre og effektive måder 

at reducere både aggressivitet og manglende velvære på hos beboerne. De konkluderer, at 

beboernes utilsigtede reaktioner under badet er en interaktion mellem manglende imødekommelse 

af beboernes behov, kognitive forstyrrelser og miljømæssige stressfaktorer. Det mest udslaggivende 

var omsorgsgivernes adfærd. I situationer, hvor omsorggiveren var insisterende, fokuserende på 

badets gennemførelighed, upersonlig eller påtrængende, provokerede det agitation, aggression og 

manglende velvære hos plejehjemsbeboerne. Hvorimod en attitude med venlighed, 

imødekommenhed og fleksibilitet samt inddragelse af de to alternative bademuligheder gav et langt 

mere positivt resultat. Aggressionen faldt i forhold til baseline med 53% ved person-centreret bad 
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og 60% ved håndklædebadet, imod 7% ved det almindelige bad. Manglende velvære faldt med 13% 

ved person-centreret bad og 25% ved håndklædebadet, og der var ingen ændring ved det 

almindelige bad (Sloane&Hoeffer,2004). 

 

2.5 Sammenfatning af litteraturgennemgangen 

   Ovenstående undersøgelser på demensområdet viser, at omsorgsgiverens adfærd og 

tilrettelæggelse af plejen kan påvirke situationen omkring den personlig hygiejne. Der gives 

endvidere anvisninger på tiltag, der øger velværet og mindsker de demente beboeres uønskede 

adfærd. Det er ikke undersøgt og derfor uklart, hvordan dette forholder sig i forbindelse med 

omsorgen til patienter med hjernetumor og mental dysfunktion i det palliative felt. 

   Samlet set mener jeg, at der i litteraturgennemgangen ligger et naturvidenskabeligt syn til grund 

for undersøgelserne. Det videnskabsteoretiske syn kommer til syne i tilgangen forskerne har til 

området og i deres resultater, der er præget af det, der kan måles i tal. Jeg mener, at det er 

utilstrækkeligt, og mangler et bredere perspektiv, hvor etikken, de personlige kvaliteter og kunsten i 

omsorgen beskrives i forhold til plejen af disse patienter. 

 

3. Projektets formål  

   Formålet er at vise, hvordan palliationssygeplejersken samarbejder med patienten med hjerne 

tumor og mentale dysfunktioner, så denne oplever velvære. Fokus vil være samspillet mellem 

sygeplejersken og patienten i forbindelse med den personlige hygiejne. 

  

3.1. Problemformulering  

      Hvilke kundskaber skal palliationssygeplejersken have for at indgå i et samspil med patienten 

med hjerne tumor og mentale dysfunktioner i forbindelse med den personlige hygiejne, så patienten 

oplever velvære?    

 

3.2. Forventet betydning 

   Projektet forventes at belyse sygeplejerskens kundskaber som et betydningsbærende element i 

samspillet mellem sygeplejerske og patienten. Endvidere forventes projektet at give indblik i den 

sygepleje, som patienter med hjerne tumor og mentale dysfunktioner har brug for for at opnå 

velvære. 
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   Projektet kan være til inspiration for sygeplejersker, der drager omsorg for disse alvorligt syge og 

døende patienter, og kan måske afdække yderlig forsknings- og undersøgelsesbehov inden for 

området. 

  

3.3 Afgrænsning af projektet 

   I projektet vil jeg se på samarbejdet fra sygeplejersken forbereder patienten på den personlige 

hygiejne, udførelsen af den personlige hygiejne, som kan være et bad eller vask ved håndvasken, til 

patienten er påklædt og tilbage på stuen igen. Omdrejningspunktet vil være samspillet mellem 

sygeplejersken og patienten. I erkendelse af at sygepleje i forbindelse med personlig hygiejne ikke 

kun drejer sig om det praktiske, vil jeg fokusere på den måde sygeplejersken bevidst eller ubevidst 

bruger sine empiriske, etiske, æstetiske og personlige kundskaber. Konteksten er hospice, hvor 

patienten, som er alvorlig syg og døende af sin hjernetumor, er indlagt. Målet for omsorgen er 

lindring ikke helbredelse. Dette har betydning i forhold til samspillet, der ikke har rehabilitering 

som mål, men i stedet lindring og kompenserende pleje og omsorg.  

 

4. Chinn og Kramers teori som projektets teoriramme   

         Jeg analyserer mine data ud fra Chinn og Kramers teori fra bogen: ”Udvikling af kundskaber i 

sygeplejen”(Chinn&Kramer,2005). Teorien bygger på det grundlag, Barbara Carper skabte på 

baggrund af litterære studier af det betydningsbærende gennem sygeplejens historie. Hun 

frembragte med sin teori fire kundskabsretninger inden for sygeplejen, den empiriske, etiske, 

personlige og den æstetiske kundskab (Carper,1978).  

   Chinn og Kramers mål med deres teori er at vise, hvordan man skaber sygeplejepraksis på 

ekspertniveau. De ser sygeplejen som dynamiske processer forbundne af de fire kundskabsformer 

og påpeger, at den bedste praksis opstår, når de fire integreres til en helhed. Kundskaber er for 

Chinn og Kramer, den viden, der kan deles med og formidles til andre. Sygeplejersken tilegner sig 

kundskaberne via sin grunduddannelse og via den erfaring hun får, når hun praktiserer faget. De fire 

kundskabsformer udvikles forskelligt, med hver en metode, der kun er brugbare inden for det 

enkelte kundskabsområde (Chinn&Kramer,2005).  

      Ifølge Chinn og Kramer kan kundskaberne ikke stå alene. De påpeger, at den bedste praksis 

også bygger på kritisk refleksion, som medfører handlinger, der forandrer og udvikler praksis. Den 

kritiske refleksion er ifølge Chinn og Kramer en proces, der forholder sig kritisk til især teoriers 

funktion, formål, værdi og betydning. Den kritiske proces medfører ikke et bestemt svar, men åbner 

for flere løsningsmuligheder. Foreningen af kritisk refleksion, handling og kundskaber kalder de 
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”praxis”. Det viser sig, ifølge Chinn og Kramer, ved at den viden og kunnen sygeplejersken har 

indlejret i praksissituationen, deles med andre. Via kritisk refleksion i praksisfællesskabet opstår der 

fælles målsætninger til at forandre og udvikle praksis (Chinn&Kramer,2005).    

   Chinn og Kramer argumenterer på følgende måde for, at de fire kundskabsformer er en helhed i 

sygeplejen. De mener, at en samlet forståelse giver mere humane og ansvarlige sygeplejehandlinger 

med en større forståelse af hele situationen. Hvis ikke sygeplejersken inddrager alle fire kundskaber 

i sin vurdering af situationen, opstår en ukritisk og snæver fortolkning, som påvirker handlingerne 

og dermed resultatet i negativ retning. Chinn og Kramer kalder dette fænomen for ”Patterns gone 

wild”. De påpeger, at det på sin vis er tilfældet i sygeplejen i den nuværende form, idet de mener, at 

den empiriske kundskabsform har været og er den dominerende.          

   Endvidere argumenterer de for, at synliggørelse af sygeplejekundskab giver mulighed for at tale 

om, hvad sygeplejepraksis er og påvise dens betydning. For sygeplejersken kan sygeplejekundskab 

betyde, at hun bliver sikker på sin egen og fagets værdi, og hun vil dermed kunne handle målrettet, 

kunne afprøve nye tiltag og forbedre praksis (Chinn&Kramer,2005).    

  I det følgende vil jeg beskrive Chinn og Kramers fremstilling af de fire kundskabsområder og 

beskrive deres opfattelse af, hvordan hvert kundskab udvikles og bliver synlig. Sidst i hvert afsnit 

vil jeg fortolke teorien i forhold til min problemstilling. 

 

4.1 Den empiriske kundskab  

   Chinn og Kramer beskriver den empiriske kundskab som den viden, der bygger på teorier5, 

modeller, kendsgerninger og beskrivelser. Empirisk kundskab knytter an til naturvidenskaben med 

gentagelse og validering. Det er den viden, der giver sygeplejersken mulighed for at drage logiske 

slutninger og skabe bevidste problemløsninger. Chinn og Kramer siger, at meget af den empiriske 

viden, som sygeplejersken bruger i sine handlinger, ligger ”i bevidsthedens baggrund”, og kan 

bevidstgøres ved at rette opmærksomheden på bevæggrundene for handlingen. Kritiske spørgsmål 

som ”Hvad er det?” og ”Hvordan fungerer det?” fremmer sygeplejerskens empiriske kundskab. 

Sygeplejersken kan udvikle den empiriske kundskab ved at forklare sig i teori og modeller og 

strukturere empiriske fænomener. Chinn og Kramer påpeger, at det medvirker til at øge det, de 

benævner som sygeplejerskens videnskabelige kompetence (Chinn&Kramer,2005).  

   I forhold til dette projekt er min fortolkning af Chinn og Kramers syn på empirisk kundskab 

følgende. Den empiriske kundskab viser sig, i den måde sygeplejersken argumenterer for og 

                                                 
5 Chinn og Kramer definerer en teori som en kreativ og stringent strukturering af ideer som præsenterer et foreløbigt, 
formålsbestemt og systematisk syn på fænomener (Chinn&Kramer,2005 s. 77) 
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begrunder sin pleje af patienten med hjernetumor. Hun bruger sin viden, hjernens funktion, skadens 

betydning, sygdomslæren samt de pleje- og behandlingstiltag, der er erfaring for og evidens for 

inden for hjernetumor området.  

 

4.2 Den etiske kundskab   

   Den etiske kundskab bygger ifølge Chinn og Kramer på principper og etiske retningslinier. Etisk 

kundskab knytter an til filosofien og omhandler, det man bør gøre. Det underbygges af dialog om 

etiske problemstillinger og forsvar af etiske valg. Den etiske kundskab viser sig i de valg 

sygeplejersken gør i sine handlinger. Sygeplejersken foretager et skøn i den konkrete situation og 

stiller sig selv kritiske spørgsmål som, ”Er det rigtigt?” og ”Er det ansvarligt?”. Derved sker en 

kontinuerlig vurdering og afklaring af de etiske problemstillinger. Når sygeplejersken praktiserer 

den etiske viden som ovenfor, mener Chinn og Kramer, at det fremmer sygeplejerskens evne til i 

højere grad at handle moralsk/etisk (Chinn&Kramer,2005).  

   Min fortolkning af den etiske kundskab i forhold til dette projekt tager udgangspunkt i de 

kulturbestemte etiske principper, der er herskende inden for det palliative felt og som benævnes 

som hospicefilosofien. Her er lindring og velvære målet ved et hvert tænkeligt tiltag, og 

beslutninger tages ud fra patientens og familiens ønsker og behov med en bevidsthed om den korte 

forventede levetid. I samspillet mellem sygeplejersken og patienten med hjerne tumor viser den 

etiske handlekompetence sig ved den måde sygeplejersken integrerer de etiske principper fra det 

palliative felt, i de valg hun foretager undervejs i plejesituationen.  

 

4.3 Den personlige kundskab 

   Den personlige kundskab udspringer ifølge Chinn og Kramer af personlige fortællinger, der giver 

mulighed for refleksion samt respons fra andre. Derved lærer sygeplejersken sig selv at kende. Det 

kommer til udtryk i et autentisk og ægte selv, der kan bruges i en velbegrundet handling og en 

meningsfuld interaktion med den anden. Chinn og Kramer påpeger, at de personlige fortællinger 

ikke fremstiller et fuldstændigt billede af selvet, da de er et tilbageblik og kræver, at man har en vis 

opmærksomhed på sig selv. Kritiske spørgsmål som ”Ved jeg, hvad jeg gør?” og ”Gør jeg, hvad jeg 

ved?” udvikler sygeplejerskens personlige kundskab. Ligeledes udvikles et autentisk og ægte selv, 

ved at sygeplejersken åbner sig og fokuserer på sine følelser. De mener, at ovenstående fremmer 

sygeplejerskens evne til at bruge sig selv terapeutisk i samværet med patienten 

(Chinn&Kramer,2005).  
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   Set i lyset af dette projekt mener jeg, at den personlige kundskab viser sig i den måde 

sygeplejersken bruger sig selv i samværet med patienten. At hun kan sætte sig ind i og forsøge at 

forstå patientens oplevelse af situationen. At hun er bevidst om, hvordan egen adfærd og person 

indvirker på situationen og at hun kan udholde at være i det ofte svære og faglige udfordrende 

samspil med patienten med mentale dysfunktioner. 

  

4.4 Den æstetiske kundskab 

      Den æstetiske kundskab er, ifølge Chinn og Kramer, sygeplejerskens dybere forståelse af 

situationen og en brug af indre kreative resurser, der bryder situationens grænser og sanser 

øjeblikkets betydning. Værdsættelse og inspiration fra andre underbygger den æstetiske kundskab. 

Æstetisk kunnen udtrykkes i sygeplejerskens adfærd, handlinger og holdninger. Ligeledes i hendes 

evne til at opfatte, hvad der er betydningsfuldt og vigtigt i situationen. Kritiske spørgsmål som 

”Hvad betyder det?” og ”Hvordan er det betydningsfuldt?” fremmer sygeplejerskens 

opmærksomhed på den æstetiske kundskab. Endvidere mener Chinn og Kramer, at kundskaben 

udvikles ved, at sygeplejersken forestiller sig muligheder og øver sig. Sygeplejerskens æstetiske 

kunnen resulterer i, at hun skaber en situation, der ellers ikke ville eksistere og som kan medføre en 

interaktion, der er enestående, meningsfuld og bevægende. De betegner det som en transformativ 

handling (Chinn&Kramer,2005). 

   Jeg mener, at den æstetiske kundskab viser sig i den måde, hvorpå sygeplejersken udfører den 

personlige hygiejne, så hun fremmer velvære hos patienten under hensyntagen til de mentale 

dysfunktioner og de gener, der ellers er forbundne med en hjernetumor. En måde, der gør, at det 

bliver en god oplevelse for patienten, og hvor sygeplejersken fanger det unikke og frembringer 

noget betydningsfuldt i situationen. 

   Chinn og Kramer forener det, de benævner som den videnskabelige kompetence, den moralske 

handlemåde, den terapeutiske brug af selvet og den transformative handling, til en helhed. De 

påpeger, at det at vide og at kunne i sygeplejen er en helhed og ikke enkeltstående kundskaber 

(Chinn&Kramer,2005). Jeg tolker teorien som normativ og at Chinn og Kramer mener, at 

sygeplejersken bør udvikle og integrere disse fire kundskabsformer for at give patienten med hjerne 

tumor den bedst mulige pleje.  

   Jeg mener, at denne teoriramme er velegnet til det palliative område, idet de fire 

kundskabsområder er centrale i den sygepleje, der kræves for at lindre det alvorligt syge og døende 

menneske. Hovedvægten i Chinn og Kramers teori ligger på den empiriske kundskab, hvilket jeg 

ser som en svaghed. Forfatterne mener, at det empiriske vidensfelt er det dominerende inden for 
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sygeplejen, men ser potentiale i at udvikle de tre andre kundskaber. Min litteratursøgning 

underbygger dette argument, men jeg oplever i min hverdag, at det etiske er det overordnede inden 

for den palliative sygepleje. Det vil være interessant at se, om det også gør sig gældende i dette 

projekt.  

 

4.5 Sygepleje og velvære 

   For at se sygeplejen i sammenhæng med velvære for patienten, inddrager jeg Morses artikler: 

”The phenomenology of comfort” og ”Comfort and Comforting”(Morse et al.,1994, Morse,2001).     

   Ifølge Morse er patientens velvære det primære mål for sygeplejen. Udfordringen for 

sygeplejersken er at kunne tolke og afdække patienternes behov i bestræbelserne på at opnå 

velvære. Morse beskriver, at patienten med ”the betraying mind”(”det forrådende sind”) er 

forhindret i at tro på sin egen hukommelse, og at sindet opfører sig usædvanligt og fremmedgør 

kroppen. Morse påpeger, at denne patient har brug for støtte fra nogle, der kender og forstår ham for 

at opleve velvære. Ligeledes gør den syge krop, at patienten oplever sig forandret og uden kontrol. 

Den syge krop har sit eget liv, som patienten hele tiden bliver mindet om, og som truer identiteten. 

Ifølge Morse er patienten på en gang sårbar og udholdende. Patienten må klare meget ubehag ved 

behandling og pleje, hvor han kan opleve sig invaderet af andre, der skal gøre noget ved kroppen 

(Morse et al.,1994). 

   Patienten oplever i kraft af sin tilstand ikke velvære hele tiden, men Morse påpeger, at 

sygeplejersken hele tiden må justere og optimere sin omsorg via alsidige strategier for at fremme 

patientens velvære. Ifølge Morse er målet på kort sigt, at sygeplejersken støtter og hjælper patienten 

til at udholde en procedure, der kan medføre ubehag, for at patienten på lang sigt kan opnå mere 

velvære. Morse påpeger, det vigtige i at kunne aflæse patientens signaler på ubehag, for at 

sygeplejersken kan ændre sin strategi. Signalerne kan være lidelsesfulde udtryk eller udbrud, 

smertereaktioner, uro, eller direkte anmodning. Morse fremhæver, at oplæringen i at se signalerne 

indgår i sygeplejerskens uddannelse og hendes fortsatte videnstilegnelse, men at det også er 

afhængig af hendes evne til at bruge intuition samt erfaringer (Morse,2001). En ”Discomfort Scale” 

er udviklet som støtte til at aflæse ubehag hos patienter uden sprog eller med mentale dysfunktioner  

(Bilag 2, Ferrell&Coyle,2001). 

 

4.6 Min forforståelse 

    Inspireret af Fredslunds artikel om hermeneutisk analyse(Fredslund,2003) vil jeg forsøge at 

afdække en del af min forforståelse. Ud over den fremlagte teoriramme er mit faglige perspektiv  
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præget af min sygeplejeuddannelse og min praktiske erfaring med faget. I forhold til arbejdet med 

patienter med hjerne tumor har jeg tidligere arbejdet med demente, og jeg antager, at man i 

sygeplejen til disse patientgrupper kan trække vise paralleller. Min forforståelse er også præget af 

hospicefilosofien, der i sit væsen er forskellig fra den filosofi, der præger det øvrige 

sundhedssystem. Hospicefilosofien hviler på et kristent humanistisk værdigrundlag, hvor ansvaret 

for den svage og respekten for det enkelte menneskes autonomi er udgangspunktet for indsatsen 

(Madsen&Madsen,2001). Ligeledes er der fokus på den lindrende pleje og behandling, som 

tilrettelægges i et tæt samarbejde med patient og familie. Det er patientens subjektive oplevelser af 

kvalitet i det liv, han har tilbage, der er styrende for den tværfaglige behandlings- og omsorgstrategi 

(Sundhedsstyrelsen,1999).  

 

5. Metodeovervejelser  

   Ifølge Grønmo afgør forskningsspørgsmålet om man vælger kvalitativ og kvantitativ forskning. 

Det kvalitative design forsøger at indfange en helhedsforståelse, som resulterer i en analytisk 

beskrivelse af specifikke forhold. Det kvantitative design vægter præcision og nøjagtighed, og er 

ofte forbundet med statistiske vurderinger og repræsentativ indhold (Grønmo,1996).      

   Jeg har valgt en undersøgelse i et kvalitativt design med feltobservationer af plejen og interview 

af sygeplejerskerne, da jeg ønsker at indfange helhedsforståelser. Jeg håber, at resultatet afdækker 

sygeplejerskens kundskaber og deres betydning i samarbejdet med patienten. Hamer og Collinson 

skriver, at formålet i de kvalitative metoder netop er at indfange forståelser om fænomener i deres 

naturlige omgivelser og at det kvalitative design er ”opdagelsesorienteret”(Hamer& 

Collinson,1999). Ifølge Polit, Beck og Hungler er det kvalitative studies fordel, at det frembringer 

nuanceret og dybdegående data om forskellige dimensioner af komplekse fænomener. De er ofte 

frembragt fra forskerens førstehåndserfaringer med de fænomener, der undersøges. Da forskeren, 

som menneske, er det direkte redskab i frembringelsen af data, er kvaliteten af den kvalitative 

undersøgelse afhængig af forskerens analytiske indsigt og færdigheder i at udføre kvalitative 

undersøgelser (Polit,Beck&Hungler,2001).  

   Min tilgang til feltet er hermeneutisk, da jeg vil forsøge at forstå og fortolke mine data under 

hensyntagen til, at jeg bringer min forforståelse ind i feltet. Fredslund beskriver, med udgangspunkt 

i Gardamers filosofiske hermeneutik, at hermeneutikken går bag om datas fremtrædelsesform og 

spørger hvorfor, der bliver sagt og handlet, som der gør. Hun beskriver den hermeneutiske cirkel, 

hvor vi kun forstår helheden ved at se de enkelte dele, og at vi kun forstår de enkelte dele ved at se 



 16

dem i en sammenhængende helhed (Fredslund,2003). Dette vil være mit fundament i min tilgang til 

dataindsamling og analyse. 

   Jeg er inspireret af Wadels bog ”Feltarbeid i egen kultur”(Wadel,1991) og Hammersley og 

Atkinsons bog ”Feltmetodikk”(Hammersley&Atkinson,1994). Mine fund analyseres ved hjælp af 

Chinn og Kramers teori og i diskussionen gives eksempler på teorier, der kan udfolde 

sygeplejerskens kundskaber i plejen af patienter med hjerne tumor. I det følgende vil jeg gennemgå 

overvejelser om feltobservationer, etik og projektets gennemførelse.  

 

5.1. Feltmetodiske overvejelser 

   For at undersøge samspillet mellem sygeplejersken og patienten valgte jeg feltobservation som 

metode til dataindsamling. Ifølge Wadel er feltobservationer velegnet til at undersøge menneskers 

adfærd og interaktioner. Han siger, at det som regel giver mere gyldig viden at observere end at 

spørge mennesker om deres adfærd (Wadel,1991). Jeg har lavet feltobservationer af 

plejesituationer, hvor fire patienter med primær hjerne tumor og mentale dysfunktioner fik hjælp af 

fire sygeplejersker til personlig hygiejne. Da jeg har fokus på sygeplejerskerne kundskaber i 

samspillet, interviewede jeg dem efter plejesituationen.  

     Ifølge Wadel er den bedste feltobservations metode deltagende observation, hvilket vil sige, at 

man indgår som medlem af kulturen. Deltagende observation kan foregå på to måder. Man kan 

vælge deltagelse i aktiviteter og i samtaler, eller man kan vælge observation af aktiviteter og 

samtaler (Wadel,1991). Polit, Beck og Hungler påpeger, at kvaliteten af en kvalitativ undersøgelse 

afhænger af forskerens analytiske indsigt og færdigheder på området (Polit&Beck&Hungler,2001). 

Som nybegynder inden for feltmetodikken, valgte jeg kun at observere de konkrete plejesituationer, 

ikke deltage i plejen.  

   Ifølge Wadel, er det vigtig, at undersøgeren vælger en rolle under observationen, da rollen kan 

giver forskellig adgang til feltet. Wadel fremhæver, at det er problematisk kun at deltage som 

forsker, da rollen ikke findes naturlig i felten og derfor ikke giver adgang(Wadel,1991).Under 

observationerne havde jeg uniform på og præsenterede mig som sygeplejerske, der studerer, hvilket 

placerede mig fagligt i patient og personales bevidsthed. Jeg klargjorde mit ærinde, at se på 

plejesituationen, for at vi som sygeplejersker kan dygtiggøre os. Jeg håbede derved, at Wadel´s 

udsagn om lignende situationer også gjaldt her, nemlig at patientens og sygeplejerskens tidligere 

erfaring med studerende eller elever, kunne mindske det unaturlige ved min observerende 

tilstedeværelse. 
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   Som udgangspunkt ville jeg båndoptage og notere observationerne. Wadel anbefaler, at man 

kombinerer noter med båndoptagelse, da lydoptagelsen gør, at man koncentrerer sig om at notere 

det, der sker i situationen (Wadel,1991). Tidligt i processen fremlagde jeg projektbeskrivelsen for 

mine kolleger, og ideen om at videofilme plejesituationerne opstod. Begrundelsen var, at patienten 

med hjernetumor ofte har lidt verbalt sprog, og at kropssproget er et værdifuldt udtryk. 

Videooptagelse kunne være et supplement til at indfange data, og endvidere ville gentagelse være 

en hjælpende mulighed for en utrænet observatør. Som en af flere metoder foreslår Hammersley og 

Atkinson videooptagelse, når feltforskeren indsamler data, men påpeger at valget afhænger af 

formålet og situationens natur (Hammersley&Atkinson,1994). Jeg valgte at spørge om lov til at 

videofilme, men havde etiske betænkeligheder i forhold til situationens natur, og lod det være op til 

patient og familie at vælge videooptagelsen til eller fra. Det skulle senere vise sig, at spørgsmålet 

om videooptagelser fik nogle konsekvenser. 

   For at strukturere mine noter, udarbejdede jeg en observationsguide (Bilag 3). Jeg opdelte guiden 

i fem områder, idet jeg fra mit arbejde som sygeplejerske ved, at en plejesituation med personlig 

hygiejne kan bestå af fem faser: forberedelsen, personlig hygiejne, påklædning, 

tandbørstning/barbering/frisering samt afslutning.   

   I overensstemmelse med Hammerley og Atkinsons udsagn om, at feltnoter består af konkrete 

beskrivelse af sociale processer og deres sammenhænge, fokuserede jeg på og noterede de 

handlinger sygeplejersken foretog, hendes adfærd, patientens handlinger og adfærd, hvad der skete 

imellem dem og tegn på velvære eller ubehag hos patienten. På den måde forsøgte jeg, som 

Hammerley og Atkinson påpeger at udvælge det, der var vigtigst i forhold til min problemstilling. 

Jeg sad lidt på afstand af patient og sygeplejerske og noterede undervejs i situationen. Ifølge 

Hammerley og Atkinson kan man glemme eller fordreje observationerne, så de passer til teorien, 

der er under udvikling, hvis de ikke noteres straks eller umiddelbart efter situationen 

(Hammersley&Atkinson,1994).   

      Interviewet af sygeplejerskerne foregik umiddelbart efter plejesituationen og blev foretaget med 

udgangspunkt i en interviewguide med forslag til spørgsmål(Bilag 4). Interviewet var opbygget som 

et semistruktureret kvalitativt interview, og spørgsmålene var åbne, men inden for formålet med 

opgaven. Kvale siger, at spørgsmålene tematisk skal holde sig til projektets problemstilling og at 

struktureringsgraden afgør om svarene bliver spontane eller en analyse af personens begreber om 

emnet (Kvale,1997). Med udgangspunkt i den observerede plejesituation, spurgte jeg med ”hvad” 

og ”hvordan” ord ind til sygeplejerskens begrundelse for handlingerne. Endvidere forsøgte jeg med 

spørgsmålene at afdække de fire kundskabsformer fra Chinn og Kramers teori. Jeg spurgte også ind 
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til sygeplejerskens vurdering af patientens oplevelse af velvære og ubehag. Ifølge Kvale bør 

spørgsmålene være dynamiske for at fremme samtalen og få personen til at tale om oplevelser og 

følelser. Ligeledes påpeger Kvale, at spørgsmål med hvad og hvordan fremmer personens egne 

forklaringer på, hvorfor noget skete. Han anbefaler, at man undgår hvorfor-spørgsmål, da de kan 

føre til en intellektualisering af svar, som personen har tillært er rigtig at svare (Kvale,1997). Jeg 

forsøgte under interviewet, som Kvale anbefaler, at forfølge og afklare meninger med uddybende 

spørgsmål samt at verificere svarene undervejs.    

   Umiddelbart efter hver plejesituation transskriberede jeg observationerne og interviewene for at 

huske stemningen. Ligeledes sammenskrev jeg noter og lydoptagelsen, hvilket gav et tydeligt 

helhedsbillede. 

   Igennem de fire observationsstudier blev tematiseringen tydeligere og mere præcis. I starten af 

projektet så jeg efter samspillet mellem patient og sygeplejerske, men efterhånden blev mit fokus 

sygeplejerskernes kundskaber i et samspil, der gav patienten velvære. Mine observationer og 

interview byggede videre på mine erfaringer fra foregående observation og interview.     

      Observationerne foregik inden for det felt, hvor jeg arbejder, på det hospice jeg er ansat og på et 

andet hospice i landet. Ifølge Wadel eksisterer en ”gjensidig felles-kunnskap” som man må forholde 

sig til, når man observerer egen praksis. Fælleskundskaben er grundlæggende antagelser og værdier, 

som man deler, med den man observerer, og som man trækker på i forståelsen af det, man 

observerer. Et problem kan være, at observatøren tager ting for givet og ikke har øje for 

fælleskundskaben og derfor ikke udforsker områder, der er indforstået (Wadel,1991). Jeg har 

forsøgt at gå undrende til observationerne og interviewene og har forsøgt at klargøre min 

forforståelse for mig selv inden observationerne. Tematiseringen har haft den retning, som angivet i 

formålet, men jeg har i observation og interview været åben for de temaer, der viste sig. 

   Jeg har analyseret mine data ud fra Chinn og Kramers teori og fundet mønstre i mine fund og 

eksemplariske situationer, der beskriver de kundskaber sygeplejerskerne bruger i plejen, så 

patienten oplever velvære. Først gennemgik jeg det enkelte feltstudie og interview i forhold til 

teorien og fandt derefter ligheder på tværs af de fire plejesituationer. Analysen er en vekselvirkning 

mellem data og teori. Vekselvirkningen passer med Wadels beskrivelse af processen omkring 

dataindsamling og analyse af observationer, som en ”runddans” mellem teori, metode og data 

(Wadel,1991). Efter analysen af data og fund af mønstre, har jeg sammenstillet fundene med teorier, 

jeg placerer inden for de fire kundskabsområder. Hensigten med disse teorier er at supplere med 

viden, der kan udfolde sygeplejen til patienter med hjerne tumor yderligt. 
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5.2. Etiske aspekter ved projektet 

   Da projektet er et observationsstudie af patienter, har jeg henholdt mig til Helsinki-deklarationen6 

på følgende måde. Jeg har indhentet informeret samtykke efter frivillighedsprincippet ved at bede 

min kontaktsygeplejerske på de respektive hospice om at kontakte patient og familie. For at sikre en 

etisk acceptabel rekruttering har jeg udarbejdet en guide til kontaktsygeplejersken, der beskriver 

projektet, inklusionskriterierne, samt hvordan og hvad jeg finder vigtig, at sygeplejersken 

informerer patient og familie om (Bilag 5). Sidst i guiden er der to breve, et til patienten og et til 

ægtefællen eller nærmest pårørende. Sygeplejersken opfordres til at vurdere patientens læseevne før 

udlevering af patientbrevet. Er patientens læseevne skadet, skal hun forsøge at forklare min hensigt 

og at få samtykke fra patienten. Ligeledes er det et krav, at sygeplejersken informerer den nærmeste 

pårørende samt indhenter dennes samtykke. Dette for at sikre, at patienten med mentale 

dysfunktioner ikke giver samtykke til noget, nærmeste pårørende opfatter som stridende mod 

patientens ønske. 

      Projektet er anmeldt til Videnskabs Etisk Komite, men er ikke anmeldelsespligtigt, da det 

betragtes som et kvalitetsprojekt.  

   I forbindelse med metodevalg, har jeg haft flere etiske overvejelser. Jeg fravalgte fra starten, at 

interviewe patienterne om deres oplevelse af samspillet med sygeplejersken, da det ville være 

vanskeligt og etisk problematisk på grund af patienternes mentale dysfunktioner. Jeg bad om lov til 

at videooptage plejesituationerne, med de begrundelser, der er beskrevet i metode afsnittet. Ifølge 

Hammerley og Atkinson afhænger metoden blandt andet af situationens natur, og netop det skabte 

for mig etiske betænkeligheder. Patienter med hjerne tumor og mentale dysfunktioner er sårbare 

mennesker, der har mistet mange færdigheder, og et reelt valg kan hos dem være tvivlsomt. Det er 

en intim plejesituation, og optagelse kan være grænseoverskridende for mange, trods forsikring om 

diskretion. Derfor inddrog jeg pårørende i beslutningen, da de kendte deres familiemedlem bedst og 

jeg gav patient og familie mulighed for at fravælge video og i stedet give tilladelse til båndoptagelse 

og noter af observationerne.  

   Jeg har under observationerne været opmærksom på evt. belastning for patient og sygeplejerske, 

og var indstillet på at afbryde, så frem det var ubehageligt eller krænkende for patient eller 

personale, hvilket også var tydeliggjort på forhånd.  

   Jeg er bevidst om datas fortrolighed og har anonymiseret mine fund og efter transskribering slettet 

båndoptagelserne. 

                                                 
6 Helsinki-deklarationen indeholder etiske principper for medicinsk forskning som omfatter mennesker, sidst revideret 
ved generalforsamlingen i Verdens Lægeforeningen (World Medical Association) i 2000 (Helsinki-deklarationen,2000). 
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5.3. Gennemførelse af projektet 

   Da jeg ville minimere min egen involverings betydning på resultatet og Wadels udsagn om 

”gjensidig felles-kunnskapen” undlod jeg første omgang at lave undersøgelsen på det hospice, jeg er 

ansat. Jeg indhentede tilladelse til observationerne på to andre hospice, og etablerede kontakt til to 

kontaktsygeplejersker. Jeg mente, at det var tilstrækkeligt set i lyset af, at jeg planlagde fire 

observationsstudier i løbet af seks måneder og at syv patienter med primær hjerne tumor i 

gennemsnit per år er indlagte på et hospice.  

   Efter to måneder viste det sig, at der ikke var patienter med primær hjerne tumor indlagt på de 

pågældende hospice. Derimod var der fire patienter på det hospice, jeg er ansat. Jeg valgte at lade 

de tre indgå i mit projekt, den fjerde var kun indlagt kort tid. Jeg anmodede endvidere om tilladelse 

til at foretage observationerne på de tre andre etablerede hospice i landet. Dette gav ikke resultat. 

Det ene hospice havde for mange projekter at forholde sig til, det andet havde personale omrokering 

og ikke overskud, og på det sidste hospice ønskede de ikke at deltage, da lederen satte 

spørgsmålstegn ved etikken i projektets udførelse. Det var specielt anmodningen om 

videooptagelse, der var anstødene.  

   I slutningen af observationsperioden lykkes det at lave yderlig et observationsstudie på et af de 

først adspurgte hospice. Ledelsen frabad sig videooptagelse af hensyn til patienten, men gav 

tilladelse til noter og båndoptagelse. Der indgår hermed fire plejesituationer med fire forskellige 

patienter og fire forskellige sygeplejersker i undersøgelsen. Tre plejesituationer fra eget hospice og 

en fra et andet hospice. 

   En af ægtefællerne fra eget hospice gav tilladelse til videooptagelser af den syge, men jeg valgte 

at båndoptage og tage noter ved alle fire plejesituationer. Dette for at få ensartethed i metoden og 

fordi jeg vedblev usikker på, om det var etisk forsvarligt at filme. Plejesituationerne var et 

sengebad, to brusebade og vask ved håndvasken. Det foregik på patienternes stue eller eget 

badeværelse i forbindelse med deres stue på hospice. 

 

5.4. Deltagerne i feltobservationerne 

   Patienterne i undersøgelsen har primær hjerne tumor og mentale dysfunktioner, der viser sig på 

forskellig vis. Det er to kvinder og to mænd. De er gifte, og den ene af kvinderne har sin mand 

medindlagt. De er mellem 50-72 år, de tre ældste har voksne børn og to har børnebørn. Den yngste 

mand har et lille barn. Hos alle fire er nærmeste familie meget involveret i forløbet. De har alle fire 
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haft job, som de har været meget engageret i. De tre ældste er pensionister og den yngste er 

sygemeldt fra sit job.   

   Hjernetumoren er placeret forskelligt hos de fire patienter. Hos den yngre mand er tumor i venstre 

frontallap. Den anden mand har tumorprocesser bilateral i occipitallapperne og i venstre 

temporallap. Hos den ene af kvinderne sidder tumor i venstre temporallap, og hos den anden kvinde 

i højre parietallap. 

   Patienternes mentale dysfunktioner viser sig på forskellig vis. De tre, der er skadet i venstre 

hæmisfære, er alle præget af ekspressiv og impressiv afasi i varierende grad, samt apraksi, 

svimmelhed og rum-retnings-forstyrrelser og endvidere har de hel eller delvis synsproblemer. Den 

yngre mand er tillige paretisk i højre side. Kvinden, der er skadet i højre hæmisfære, er udpræget 

rum-retningsforstyrret, gråd labil og har latent tid, endvidere er hun paretisk i venstre side. Træthed 

og apati er fælles for de fire patienter, ligesom korte sygeforløb er karakteristiske. For den yngre 

mands vedkommende og for den ene af kvinderne debuterede sygdommen for få måneder siden, de 

to andre har haft lidt længere sygeforløb.   

   De tre sygeplejersker fra eget hospice er udvalgt tilfældigt, idet jeg har lagt brev til de 

sygeplejersker, der varetog plejen hos patienterne, hvorefter tre meldte sig. Sygeplejersken fra det 

andet hospice var min kontaktsygeplejerske på stedet, udvalgt af afdelingssygeplejersken. 

Sygeplejerskerne har været uddannet i 17-34 år og de har været ansat på hospice i 2½-6 år. De er 

erfarne sygeplejersker med erfaring inden for palliation. De er repræsentative, idet sygeplejerskerne 

på de to hospice generelt har lang tids erfaring inden for faget. De to hospice har eksisteret i 

henholdsvis 7 og10 år, så de deltagende sygeplejerskers palliative erfaring på specialist niveau 

svarer formentlig til gennemsnittet på de to hospice. Sygeplejerskernes specielle kvalifikationer, 

som kan have betydning for projektet, er følgende: en har erfaring fra demensområdet, en har 

arbejdet med rehabilitering af apopleksi patienter, en har diplomuddannelse i sygepleje og en i 

palliativ sygepleje. 

  

6. Analyse og resultater 

   Jeg analyserer de fire plejesituationer, ud fra Chinn og Kramers teori som er beskrevet i afsnittet 

om projektets teoriramme s. 9 (Chinn&Kramer,2005). Jeg har udvalgt eksemplariske situationer fra 

observationerne og interviewene, der beskriver sygeplejerskernes brug af henholdsvis de empiriske, 

etiske, personlige og æstetiske kundskabs retninger.  
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6.1 Sygeplejerskernes empiriske kundskaber 

   Den empiriske kundskab bygger på teorier, modeller, kendsgerninger og beskrivelser, som 

sygeplejerskerne bruger til at drage logiske slutninger og bevidste problemløsninger udfra 

(Chinn&Kramer,2005). 

At kende patienten 

   Kendskabet til patienten er for sygeplejerskerne væsentlig for plejens tilrettelæggelse og 

udførelse. Det hjælper dem til at forstå og tyde de signaler patienterne sender, trods manglende 

mimik og sprog. Sygeplejerskerne påpeger, at kendskab til patienters vaner, gør det lettere at 

tilpasse plejen efter patienternes ønsker og behov. Hos de tre af patienterne kan sygeplejersken ikke 

få oplysninger fra patienten, hvorimod den ene kvinde godt kan fortælle, hvordan hun ønsker 

plejen. Fælles er, at sygeplejerskerne trækker på de pårørendes viden og erfaring. De siger, at 

samarbejdet med de pårørende er vigtig i deres bestræbelser for at lære patienten at kende. Her 

trækker de især på patientens livshistorie, patientens og de pårørendes fælles levede liv, samt de 

erfaringer de pårørende har fra sygdomsforløbet, hvor de ofte har været en aktiv part i plejen af den 

syge. En af sygeplejerskerne forklarer, at hun også får kendskab til patient og familie ved: 

” At lytte og observere, hvordan kontaktformen er i familien og hvilke værdier, der 
har haft betydning i deres fælles liv” 

    

   Sygeplejerskerne bruger oplysninger fra journalen og fra sygeplejenotater. Endvidere drøfter de 

patientsituationerne på tværfaglige konferencer med de, der arbejder omkring patient og familie. De 

deler deres viden, oplevelser og observationer og drager nytte af hinandens erfaringer og kendskab 

til patient og familie. 

 

Generel viden om pleje og behandling af patienter med hjerne tumor 

   Observationerne viser, at sygeplejerskerne er opmærksomme på ikke at overstimulere, trætte og 

forvirre patienten unødigt, og de begrunder det med, at patienter med hjerne tumor ikke kan 

forholde sig til for mange indtryk på engang. De fastholder fokus i det, patienten er i færd med at 

gøre og taler kun om andre emner, når der er pause i handlingerne. Sygeplejerskerne forbereder 

plejehandlinger, så de ikke behøver at afbryde og forlade patienten. Sygeplejerskerne sige, at de har 

erfaring for, at ro og nærvær gør patienter med hjerne tumor mere rolige og medfører, at patienterne 

kan udføre flere handlinger selv. En af patienterne er på observationsdagen mere utilpas end 

normalt om morgen. Sygeplejersken tolker det som hovedpine ud fra hendes viden om, at patienter 

med hjerne tumor ofte har hovedpine om morgenen. Hun giver ekstra smertestillende, afventer 

virkning og gennemfører den personlige hygiejne med en smertelindret patient. En anden af 
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patienterne er væsentlig mere træt, end hun plejer. Sygeplejersken tolker, at det skyldes 

strålebehandling fra dagen i forvejen. Hun ændrer, i samarbejde med patienten, det planlagte 

brusebad til et sengebad, og foranlediger, at lægen øger ordinationen af Prednison for at mindske 

det strålebetingede ødem i hjernen. Jeg tolker, at eksemplerne ovenfor er udtryk for, at 

sygeplejerskerne bruger en generel viden om pleje og behandling af patienter med hjerne tumor. 

 

Viden om tumors placering  

   I interviewet fortæller de tre af sygeplejerskerne, at de ikke bevidst bruger viden om den konkrete 

tumor og dennes placering i patientens hjerne i deres sygepleje. Observationerne viser, at de prøver 

at matche patientens udtryk og adfærd og indretter plejen derefter. Sygeplejerskerne forklarer, at de 

ved problematiske plejeforløb, ville sætte sig mere ind i tumors placering for derved at kunne 

vurdere og forbedre indsatsen. Den fjerde af sygeplejerskerne bruger sin viden om skadens 

placering i patientens højre hjernehalvdel i sin sygepleje. Hun understreger dog, at det kan være 

mere kompleks, og ikke altid i overensstemmelse med teorierne. Hun siger, at viden om skadens 

placering i forhold til hjernens funktion kun kan være retningsgivende for plejen. Den patient, hun 

hjælper, er meget rum og retningsforstyrret, hvilket hun forklarer svarer til skade i højre side af 

hjernen. Sygeplejersken fortæller, at hun trækker på erfaringer fra apopleksi området og bruger dele 

af Bobath og Affolter principper7 i forflytningerne af patienten. Hun bruger patientens vægt i 

forflytningerne, og hun undlader at forklarer med ord, idet hun har erfaring for at: 

”Hvis man taler til den rum og retningsforstyrrede patients hoved, når det kun til 
halsen, det når ikke ned i kroppen” 

    

   I stedet ”taler” hun med hænderne til patientens krop ved at trykke patienten forsigtigt i den 

rigtige retning. 

    

6.1 Sygeplejerskernes etiske kundskaber 

   Den etiske kundskab bygger på principper og etiske retningslinier, der giver sygeplejersken 

mulighed for at tale om og forsvare etiske valg og som øger hendes etiske og moralske handlemåde 

(Chinn&Kramer,2005). 

 

                                                 
7 Bobath og Affolter, teorier om behandlingsprincipper indenfor rehabilitering af hjerneskadede. Bobarts principper har 
fokus på funktioner og problemløsning i dagligdags aktiviteter med udgangspunkt i normalbevægelse. Affolter tager 
udgangspunkt i guiding på forskellige niveauer, i aktiviteter i den praktiske hverdag(Nielsen,2005).    
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At have antennerne ude 

   Hos tre af patienterne, der ikke kan udtrykke deres ønsker om hjælp til den personlige hygiejne, er 

sygeplejersken meget opmærksom på, hvordan patienten reagerer på de tiltag, hun foretager. 

Observationerne viser, at sygeplejersken ”tjekker” patienten, ved kontinuerligt at observere og se på 

patienten, og registrere tiltagets virkning. Indimellem spørger hun om det er i orden, men det virker 

som om sygeplejerskerne overvejende bruger det, de ser og fornemmer. En af sygeplejerskerne 

siger, at det er vigtigt at være opmærksom, når der ikke er meget respons, at man må anstrenge sig 

og holde øje for at kunne korrigere og kompensere i plejen. En anden påpeger, at hun er lidt rådvild 

i starten, før hun kender patienten, fordi hun ikke vil behandle disse patienter på et lavere niveau 

end deres funktioner er. Hun siger: 

”Man skal have antennerne ude hele tiden, for hvad er den rigtige måde at behandle 
patienten på?” 

 

Patientens medbestemmelse 

   Hos den fjerde patient, der er i stand til at vælge, er sygeplejersken meget bevidst om betydningen 

af patientens medbestemmelse. Patienten er ikke aktiv i plejen, og mental er hun meget langsom. 

Alligevel giver sygeplejersken patienten mulighed for at bestemme ved at tilbyde forskellige 

valgmuligheder og afvente tålmodig på patientens beslutning om, hvordan og hvornår hun vil 

vaskes og hvilket tøj hun vil have på.  

 

Ansvar for at tage over, når patienten ikke selv kan 

Hos de tre andre patienter tager sygeplejerskerne over. De vælger og strukturerer handlingernes 

forløb for patienterne. Hos den ene patient respekterer sygeplejersken patientens afvisning af 

brusebadet. Derefter er sygeplejersken nød til at strukturere måden, hvorpå den personlig hygiejne 

foregår ved håndvasken, da patienten mister fokus og bliver optaget af andre ting. Hun må f.eks. 

stoppe patienten i at ryge for at få afviklet badet. Alligevel virker det ikke til, at patienten oplever 

tab af kontrol, idet sygeplejersken inddrager patienten i det, denne magter. Hos de to mandlige 

patienter er det helt sygeplejersken, der styrer forløbet. Den ene er tydeligvis præget af sin mentale 

dysfunktion og er ude af stand til at vælge eller udføre målrettet handlinger. Den anden er i kraft af 

et meget nedsat syn forårsaget af tumors skade i hjernen samt mentale dysfunktioner i mindre grad, 

ikke i stand til at koordinere og overskue badeforløbet. 

   Ifølge en af sygeplejerskerne kan det være svært for nogle af kollegerne at tage over, styre og 

bestemme, da det strider mod hospicefilosofien, hvor patientens autonomi, ønsker og behov er i 

centrum. Her trækker hun på erfaringer fra sit arbejde med hjerneskadede og er i ro med, at disse 
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patienter ikke altid ved, hvad der er bedst for dem. Hun mener, at det er sygeplejerskens opgave at 

skærme patienterne mod de ting, de ikke magter, med respekt og ansvarlighed.  

 

At indgå kompromis 

   Sygeplejerskerne fortæller, at de gennemfører den personlig hygiejne på baggrund af det, de har 

erfaret har haft betydning for patienterne før sygdommen.  De to mandlige patienter bliver begge 

brusebadet, barberet og påklædt i eget tøj. Sygeplejerskerne påpeger, at det er ritualer og vaner, der 

har været vigtige i patienternes daglige liv. Den yngre mand har været vant til daglig hårvask og 

barbering, og den ældre mand har altid sat pris på renlighed og nydelig påklædning. Den ene af 

sygeplejerskerne påpeger: 

 ”At man bør fortsætte med det, nu hvor han ikke længere selv magter det” 

       Sygeplejersken gør opmærksom på, at der bør ske en afvejning af, hvad patienten magter, og at 

man nogle gange må gå på kompromis med det ideelle af hensyn til patientens tilstand. 

Observationerne tyder på, at de to mandlige patienter ikke følte velvære under hele brusebadet. 

Selvom sygeplejerskerne på bedste vis forsøgte at eliminere ubehaget ved at gøre badet kort og 

afdække patienten. Den yngre mand sad akavet på bækkenstolen og begge reagerede med 

kropssprog, der udtrykte lettere ubehag på rummets og vandets temperatur samt bruserens styrke. 

   En af sygeplejerskerne fremhæver hensynet til de pårørendes ønske om, at patienten er pæn og 

ren, hun siger: 

”Det må under ingen omstændigheder være usoignerethed eller lugt, der er barrieren 
for kontakten med den syge”    

   

At følge med ned af bakken            

   Den sygeplejerske, der i plejen trækker på principperne fra Bobath og Affolter, påpeger, at det er 

vigtigt at have for øje, at disse patienter har en progredierende sygdom. Hun gør opmærksom på, at 

det er markant anderledes end i et rehabilitering forløb. Hun siger: 

”Sygeplejersken må hele tiden følge med ned af bakken og være opmærksom på 
tilbagegangen, revidere plejen og følge med”  

    

   Ifølge sygeplejersken vil man i et rehabiliteringsforløb hos en halvsidig paretisk patient simulere 

den paretiske side ved f.eks. at forflytte over denne side. Dette er ofte besværligt og i starten 

ubehageligt for patienten. Hos den kvindelige halvsidige paretiske patient forflytter sygeplejersken 

patienten over den raske side. Hun begrunder det med, at det er det mest behagelige for patienten, 
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og set i lystet af den begrænsede levetid mener sygeplejersken, at patienten skal have flest mulige 

stimuli til den raske side. 

    

6.2 Sygeplejerskernes personlige kundskaber  

   Den personlige kundskab bygger på sygeplejerskens kendskab til sig selv, og den måde hun 

bruger sig selv i samværet med patienten (Chinn&Kramer,2005).  

 

Ro, tålmodighed og nærvær 

   Sygeplejerskerne er rolige i deres bevægelser, de er afventende og tålmodige og de ”tjekker” hele 

tiden patientens reaktion. Deres ro og tålmodighed er noget, de er bevidste om, som en 

nødvendighed. En af sygeplejerskerne fortæller, at hun gennem flere år har arbejdet med den ”indre 

ro”. Hun mener, at nærvær og ro er en forudsætning for, at samspillet med patienten kan lykkes.  

”Det betyder noget, hvor jeg har mine tanker, jeg skal være ordentlig tilstede, jeg tror, 
han kan mærke, hvis mine tanker er alle mulige andre steder” 

    
   En af de andre sygeplejersker oplever, at hun ind imellem må gribe sig selv i at gøre tingene for 

hurtigt, og påpeger vigtigheden i at genfinde roen og tage den tid det tager. At disse patienter ofte er 

mental langsomme, er ifølge en af sygeplejerskerne årsag til, at man er nød til at sætte ”et gear 

ned”. Hun har det bedst med at være alene med patienten og bruge den tid, der skal til, i patientens 

og hendes tempo og rytme. Hun påpeger, det problematiske i at tilkalde hjælp fra en kollega, og 

derved ”rive” kollegaen ud af hendes arbejde. Det giver en oplevelse af, at de må skynde sig, og en 

fare for at plejen bliver i hendes og kollegaens tempo, ikke patientens. 

 

Oprigtig interesse for den anden  

   Med deres kropsprog signalerer sygeplejerskerne, at de har tid til og er interesseret i at være hos 

patienten. De sætter sig i øjenhøjde med patienten, i hug, på sengekanten, eller på en stol nær 

patienten. Sygeplejerskerne er venlige og imødekommende, og der er en god og nær kontakt 

mellem dem og patienterne. To af patienterne er udpræget mimikfattige, apatiske og uden meget 

respons, alligevel formår sygeplejerskerne at fornemme og drage omsorg for personen bag apatien. 

En af dem siger: 

”Nogen gange er han til lidt ping-pong, ikke i dag, han var mere stille, derfor sagde 
jeg heller ikke så meget. Men jeg oplever, at han er med, med kroppen, så der er 
respons, men når man får kontakt, et lille glimt i øjet eller en bemærkning, så bliver 
man helt høj” 
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   En anden af patienterne er meget usammenhængende og meget talende. Sygeplejersken bevarer 

roen og strukturen i en varm og positiv stemning, med interesse for det patienten vil sige og vise. 

Derved hjælpes patienten på værdig vis gennem plejesituationen. 

 

At følge patienten 

   Sygeplejerskerne påpeger, at det er en udfordring at matche patienten. Tilstanden hos patienterne 

kan variere fra den ene øjeblik til det næste, og sygeplejerskerne forsøger at indrette plejen, efter det 

de ser. Ifølge sygeplejerskerne må man prøve at forstå og følge patienten.   

   Den ene patient, for hvem det var vigtigt at komme op og bevare flest mulige funktioner, gik til 

sygeplejerskens overraskelse med til et sengebad. Sygeplejersken fandt sengebadet mest velegnet på 

grund af patientens træthed og var bekymret for, hvordan patienten ville modtage forslaget. 

Sygeplejersken tolkede efterfølgende patientens positive reaktion som et resultat af en samtale, de 

havde haft dagen i forvejen om retfærdighed, sygdom og angst. Patienten havde grædt og sørget, og 

sygeplejersken oplevede derefter patienten forandret. 

    

6.3 Sygeplejerskernes æstetiske kundskaber 

   Den æstetiske kundskab bygger på sygeplejerskens evne til at se det betydningsfulde i situationen 

og evne til at bruge sin kreativitet til at skabe enestående øjeblikke(Chinn&Kramer,2005). 

 

Kreativ brug af krop, hænder og hjælpemidler  

   Sygeplejerskerne bruger deres kroppe til at vise, guide og støtte patienten ved gang og 

forflytninger fra seng til stol. Når patienten skal sætte sig eller dreje, bruger sygeplejerskerne 

kroppen og hænderne til forsigtigt at skubbe og trykke patienten i den rigtige retning.  

      Hos den meget rum-retnings forstyrrede patient bruger sygeplejersken sengens funktion samt 

dynen til at skabe et afgrænset rum om patienten ved forflytning. Hun eleverer hovedgæret og 

støtter patienten op på sengekanten. Hovedgæret danner ”væg” til den ene side og dynen pakkes om 

patienten til den anden side. Hun forklarer: 

”Hvis ikke hun bliver pakket ind, er hun som en klud, og hun ville falde bagover eller 
forover – karakteristisk for højre hæmisfære skadede – hun kan slet ikke finde ud af, 
hvor hun er.” 

    

   Ved vending i sengen lægger sygeplejersken patientens hånd ud til sengekanten, så hun kan 

mærke, hvor bred sengen er. Sygeplejersken oplever, at det øger patientens tryghed i vendingen. 

Sygeplejersken taler ikke med patienten under forflytningen, giver kun korte beskeder om det, der 
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skal ske. Hun tæller ikke ”en, to, tre”, og begrunder det med patientens mentale langsomhed, i 

stedet siger hun ”Er du klar?” og når patienten siger ”Ja” sker forflytningen. 

 

Berøring som kropsstimulation 

   Ved barbering af den yngre mand starter sygeplejersken med at lægge sin hånd på hans kind, 

hvorefter hun tænder maskinen. Da hun vil barbere ham under hagen, trykker hun ham forsigtigt i 

nakken, og han lægger hovedet tilbage. Hun forklarer, at han ofte bliver forskrækket over 

maskinens lyd, men hånden på kinden gør, at han er klar over, at der skal ske noget omkring 

hovedet. Ligeledes har hun ikke kunnet få ham til at løfte hagen, men hånden i nakken gør, at han 

reflektorisk løfter, så hun kan barbere ham. Hun viser hermed, at hun bruger sine hænder til at gøre 

ham forståeligt, hvad der skal ske, og til at stimulere til bevægelse. 

   For at stimulere patientens kropsoplevelse bruger en af sygeplejerskerne berøring bevidst i 

forbindelse med den personlige hygiejne. Hun stryger opad patientens arme og ben og ved fra 

teorier om basalstimulation8, at det stimulerer patienten. Hun ”modellerer” også patientens hånd, og 

har erfaret, at det fremmer patientens umiddelbare evne til at bruge den ikke paretiske, men svage 

hånd, f.eks. til at spise med. 

 

Patienternes selvopfattelse 

   Sygeplejerskerne mener, at det er væsentligt for patientens selvopfattelse, at de oplever, at de 

medvirker i plejen. Sygeplejersken hos den ældre mand afventer tålmodig, at han knapper 

skjorteknapperne og anerkender hans barbering.  

   Sygeplejersken hos den meget ustrukturerede kvindelige patient korrigerer ikke patienten, da 

denne ihærdig vasker hænder i stedet for ansigtet, og da patienten fortsætter med hænderne, vasker 

sygeplejersken ubemærket resten af kroppen. Patienten giver tilfreds udtryk for en oplevelse af selv 

at have udført den personlige hygiejne.  

   Hos den anden kvinde, der bevidst ønsker at bevare så mange funktioner som muligt, giver 

sygeplejersken patienten vaskekluden i hånden, fører patientens hånd op til ansigtet og støtter 

albuen, så patienten langsomt og rystende selv kan vaske sig. 

 

                                                 
8 Basalstimulation er beskrevet i bogen ”Basalstimulation” af Nydahl og Bartozek, som berøring og bevægelse, med 
fokus på basale menneskelige behov, samt hvordan disse behov understøttes af konkrete sygeplejehandlinger. 
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Værdighed i samværet 

   Sygeplejerskernes tilgang til patienterne er præget af accept og tålmodighed. Hos den yngre mand 

bruger sygeplejersken lang tid på at vække ham. Hun læner sig ind over ham, rører hans kind, 

smiler imødekommende og er lidt drillende i stemmen. Hun rusker ham blidt i armen, eleverer 

hovedgæret og sætter sig ved siden af sengen. Giver ham lidt at drikke, og først da hun har forsikret 

sig om, at der er kontakt, begynder hun at tale om det forestående bad. 

   Sygeplejerskerne giver sig tid til at afslutte plejesituationerne. Den ældre mand og den ene af 

kvinderne hjælpes omsorgsfuldt i seng med forsikring om ro til en lur. Den yngre mand sidder i sin 

kørestol og sygeplejersken tænder adventskransen på bordet og minder patienten om, at den er fra 

familien. Da hun nævner dem ved navn, er der genkendelse i det ellers så udtryksløse blik. Den 

anden kvinde hjælpes tilrette i stolen og nyder en cigaret, mens hun fører en usammenhængende 

samtale med sygeplejersken, der sætter sig hos hende.    

 

6.4 Analysens samlede resultat 

   Analysen viser, at sygeplejerskerne bruger alle fire kundskaber i deres pleje af patienterne, og at 

kundskaberne fletter ind i hinanden. Man ville kunne bearbejde de fundne temaer inden for alle de 

fire kundskabsområder, hvilket jeg vil vende tilbage til i diskussionsafsnittet.  

   Den empiriske kundskab viser sig ved, at sygeplejerskerne bruger kendskabet til patienten og den 

generelle viden om pleje og behandling af patienter med hjerne tumor. Den ene af sygeplejerskerne 

bruger viden om tumors placering i hjernen og dennes betydning for patientens udtryk, og hun 

trækker tillige på viden om forflytninger fra apopleksi området. 

   Den etiske kundskab viser sig i sygeplejerskernes handlemåde, hvor de prioriterer opmærksomhed 

på den enkelte patients behov, og viser respekt for patientens autonomi, når patienten er i stand til at 

vælge. Sygeplejerskerne udviser ansvarlighed for at tage over, når patienten ikke selv kan vælge, og 

de indgår kompromis med respekt for de vaner og ønsker patienten har haft, før han blev syg. 

Sygeplejerskerne er tillige meget opmærksomme på at tilpasse plejen den progredierende sygdom 

og den korte forventede levetid.    

   Den personlige kundskab viser sig ved, at sygeplejerskerne bruger ro, tålmodighed og nærvær i 

samværet med patienten. De udviser oprigtig interesse for patienten som menneske og er fleksible 

og parate til at følge patienten og omstille sig i forhold til patientens behov.  

   Den æstetiske kundskab viser sig ved, den måde sygeplejerskerne bruger kroppen, hænder og 

hjælpemidler kreativt i forflytning af patienten. Ligeledes bruger de berøring som et bevidst element 
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i kropsstimuleringen. Sygeplejerskerne skaber situationer, der kan indvirke positivt på patientens 

selvopfattelse og samværet med patienten er præget af værdighed og accept  

 

7. Diskussionsafsnit 

   I første del af dette afsnit vil jeg underbygge Chinn og Kramers påstand om, at den bedste praksis 

opstår, når de fire kundskaber integreres til en helhed via et eksempel fra analysen. Jeg vil forholde 

mig til Chinn og Kramers syn på kritisk refleksion og give et eksempel på, hvordan begrebet 

”Patterns gone wild” kan forstås i lyset af min analyse. 

   I anden del af diskussionsafsnittet vil jeg ved hjælp af teorier inden for de forskellige 

kundskabsretninger, forsøge at præcisere indholdet af de fire kundskaber og forsøge at udfolde 

sygeplejen til patienter med hjerne tumor yderligt. 

 

7.1 Kundskaberne som en helhed    

   Chinn og Kramer mener, at den bedste praksis og sygepleje på ekspertniveau opstår, når de fire 

beskrevne kundskaber forenes til en helhed (Chinn&Kramer,2005). Jeg mener, at de eksemplariske 

eksempler hver især viser handlinger, der afspejler, at sygeplejerskerne integrerer de fire 

kundskaber. 

   Som eksempel er sygeplejerskernes interesse for at kende patienten. Sygeplejerskerne bruger 

kendskabet til patienten og patientens sygdom til at strukturere plejen, og øger deres empiriske 

kundskab ved at forklare, hvorfor de handler, som de gør. Den empiriske kundskab om patienten får 

sygeplejerskerne, som Chinn og Kramer fremhæver, fra beskrivelser og kendsgerninger. De får 

viden fra samværet med patienten, fra de pårørendes fortællinger, fra journal og sygeplejenotater, 

fra kollegers viden og observationer, fra deres egne erfaringer med lignende patienter og deres 

generelle viden om kræft i hjernen.     

   Ligeledes prioriteres kendskabet til patientens levede liv højt inden for hospicekulturen. Dette for 

at sygeplejerskerne kan vurdere og afklare, hvad der er rigtig at gøre for den enkelte patient. 

Kendskabet til patienten er dermed med til, som Chinn og Kramer beskriver, at øge sygeplejerskens 

moralske og etiske handlemåde.  

   For at lære patienten bag sygdommen at kende må sygeplejersken være åben og fokusere på 

patienten som menneske. Det fordrer, at sygeplejersken er ægte i sin fremtoning og bevidst om, 

hvordan hun indvirker på situationen. Dette kendskab til sig selv viser, ifølge Chinn og Kramer, 

sygeplejerskens personlige kundskab. Sygeplejerskerne i observationerne virker oprigtig 
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interesseret i patienten som menneske. De er bevidste om deres rolige og tålmodige optræden og 

denne adfærds indflydelse på plejen af patienten.  

   At kende patienten giver sygeplejersken mulighed for at bruge sin æstetiske kunnen, som Chinn 

og Kramer beskriver, til at forestille sig muligheder og via handling skabe situationer, der giver 

patienten et unikt øjeblik og en oplevelse af velvære. Sygeplejerskerne bruger kendskabet til 

patienterne til at fremme deres positive selvopfattelse ved at lade dem gøre det, sygeplejerskerne 

erfarer, er vigtig for dem. Sygeplejerskerne forsøger endvidere at efterleve de vaner, patienterne har 

haft.   

   Samlet betragtet mener jeg, at de eksemplariske eksempler fra plejesituationerne overvejende er et 

udtryk for, at sygeplejerskerne forener det, Chinn og Kramer benævner som videnskabelig 

kompetence, moralsk og etisk handlemåde, terapeutisk brug af selvet og transformativ handling. 

 

7.2 Kritisk refleksion 

   Chinn og Kramer mener, at den bedste praksis endvidere bygger på kritisk refleksion. De fire 

kundskaber og en kritiske refleksion fremmer handlinger, der forandrer og udvikler praksis 

(Chinn&Kramer,2005). Sygeplejerskerne i de observerede plejesituationer deler deres viden med 

kolleger i det tværfaglige team og drøfter, hvordan de hjælper patienterne bedst. Man kan formode, 

at der i disse drøftelser sker en kritisk refleksion, hvor forskellige løsningsforslag kommer frem. På 

den baggrund kan sygeplejerskerne ifølge Chinn og Kramer ændre deres handlinger og udvikle 

praksis.  

   Sygeplejen i observationsstudiet, virker ikke tilfældig, men som et udtryk for velovervejede 

handlinger, der godt kunne bygge på sygeplejerskernes kritiske refleksion. I interviewene 

argumenterer sygeplejerskerne for deres handlinger, og de viser hermed, at de har forholdt sig til, 

hvorfor de handler, som de gør. 

 
7.3 Patterns gone wild 

   Chinn og Kramers begreb ”Patterns gone wild”, opstår når sygeplejersken overvejende bruger en 

af kundskaberne i plejen. Et eksempel fra observationerne, hvor ”Pattern gone wild” kunne optræde, 

men ikke gjorde det, da sygeplejersken brugte alle kundskaberne, er følgende. Sygeplejersken med 

erfaring fra apopleksi området har kendskab til teorier om forflytninger. I teorien er det 

betydningsfuldt at forflytte den hjerneskadede patient over den paretiske side for at hjælpe patienten 

til erkendelse af den side. Sygeplejersken fraveg princippet og argumenterede på baggrund af 

patientens progredierende sygdom og den korte forventede levetid, med vigtigheden i at bruge den 
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forflytning patienten bedst kan, og som patienten er mest tryg ved. Sygeplejersken viste, at hun 

brugte sin etiske kundskab ved at stille sig selv spørgsmålet ”Hvad er rigtig i denne situation, for 

denne patient?” Havde sygeplejersken kun forholdt sig til den empiriske kundskab, ville hun gøre 

som teorien foregav. Hun ville forflytte patienten over den paretiske side, og dermed give patienten 

nogle besværlige og utrygge forflytninger. Patienten ville, på grund af sin progredierende sygdom, 

måske ikke nå til erkendelse af den paretiske side, før sygdommen gjorde hende ude af stand til at 

deltage i forflytningen. Sygeplejersken skabte i stedet en situation, hvor patienten magtede at 

deltage aktiv i forflytningen. Måden forflytningen foregik på viser, at sygeplejersken brugte sin 

æstetiske kunnen. I interviewet sagde sygeplejersken: 

”Hvis man har en begrænset tid tilbage, så skal man have alle de stimuli, man kan 
tilkomme til den raske side. Det står helt for min egen regning, jeg har det ikke fra en 
teori, men det passer med hospicefilosofien.” 

    

   Eksemplet ovenfor understøtter min opfattelse af, at den etiske kundskabsretning er grundlaget 

ind for det palliative felt.   

 

7.4 Hvilken form for empirisk kundskab anvender sygeplejerskerne?   

   Chinn og Kramer beskriver den empiriske kundskab som teorier, kendsgerninger og beskrivelser, 

der giver sygeplejersken mulighed for at drage logiske slutninger og skabe bevidste 

problemløsninger (Chinn&Kramer,2005).  

   I analysen fremgår det, at sygeplejerskerne bygger plejen på kendskabet til den enkelte patient og 

en generel viden om pleje og behandling af patienter med hjerne tumor. Kun den ene af 

sygeplejerskerne bruger viden om tumors placering og betydning for hjernens funktion. Jeg mener, 

at sygeplejerskerne overvejende anvender en erfaringsbaseret viden i deres pleje af patienterne. De 

henter deres viden fra egne erfaringer med patienten, fra beskrivelser i journalen, sygeplejenotater 

samt fra de pårørende og andre i plejegruppen. Den generelle viden om pleje og behandling er 

baseret på erfaring med denne patientgruppe samt fra kollegiale drøftelser og undervisning i emnet.  

   Observationerne viste, at patienterne blev hjulpet på bedste vis, og at sygeplejerskerne 

prioriterede viden om patienterne og deres liv højt, samt matchede patienterne med stor værdighed. 

Dette ser jeg som et udtryk for, at sygeplejerskerne bruger deres etiske kundskab som grundlag for 

vægtningen af den empiriske kundskab. Jeg ser dog en fare i, at sygeplejerskerne risikerer at drage 

forkerte slutninger og skabe ubevidste problemløsninger ved ikke at inddrage og medtænke viden 

om skadens placering i hjernen og dennes indvirkning på de mentale funktioner.  
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   Fredens skriver, i bogen ”Mennesket i hjernen”(Fredens,2004), at man kan udpege de områder i 

hjernen, der er lidende, og at man med en vis sandsynlighed kan forvente at finde bestemte 

følgevirkninger. Han påpeger, at de kognitive funktioner ikke lader sig inddæmme på samme måde, 

som én type hjerneceller kan afgrænses fra en anden. Alligevel siger han, at viden om skadens 

placering kan være retningsvisende for den støtte mennesket behøver. Fredens påpeger, at kognition 

ikke kun er knyttet til hjernen, men til hele personen og dennes relationer til omverden. Fredens 

underbygger hermed til dels sygeplejerskernes strategi i at matche patientens umiddelbare adfærd. 

Men når sygeplejerskerne skal forklare patientens adfærd og begrunde deres handlinger, mener jeg, 

de kan hente hjælp i viden om de mentale funktioners placering i hjernen. F.eks. er den yngre mand 

meget apatisk, mimikfattig og udviser ikke meget glæde og begejstring, ej heller når ægtefællen og 

barnet kommer. Det kunne tolkes som tegn på sorg over sygdomsforløbet eller manglende interesse 

for omgivelserne. Set i lyset af tumors placering i venstre frontallaps laterale del, kan forklaringen 

være, at patienten lider af pseudodepression. Denne tilstand opstår, ifølge Fredens, fordi aktive 

følelser som glæde, begejstring og nysgerrighed beliggende i den venstre hæmisfære er skadet og 

dermed er passive følelser som tristhed og melankoli i højre hæmisfære dominerende 

(Fredens,2004). I den laterale del er endvidere evnen til refleksion og målrettet adfærd9, hvilket var 

evner den yngre patient også havde mistet. Sygeplejersken kan bruge denne viden i forståelsen af 

patienten og i sin vejledning af de pårørende. Denne gennemgang kunne laves med hver af 

patienterne i dette projekt, og give sygeplejerskerne et mere sikkert fundament at handle og forklare 

udfra.   

 

7.5 Hvilken form for etisk kundskab anvender sygeplejerskerne?   

   Ifølge Chinn og Kramer bygger den etiske kundskab på principper og etiske retningslinier, som 

viser sig i sygeplejerskens moralske og etiske handlemåde. Ud fra et skøn i den konkrete situation 

vælger sygeplejersken sine handlinger. Chinn og Kramer anviser ikke hvilken form for etik 

sygeplejersker bør anvende, men anbefaler en konstant årvågenhed over for den samfundspolitiske 

kontekst, som sygeplejerskerne arbejder i. De påpeger, at etisk kundskab er mere end blot at kende 

fagets normer og retningslinier, det omfatter viljebestemte handlinger, der bevidste er rigtige eller 

forkerte (Chinn&Kramer,2005). 

   I analysen fremgår det, at sygeplejerskerne bygger deres pleje på opmærksomhed på den enkeltes 

behov, og respekt for patientens autonomi, når patienten er i stand til at vælge. De udviser 

                                                 
9 På baggrund af Fredens bog ”Mennesket i hjernen” har jeg lavet en skematisk oversigt over de mentale funktioners 
placering i hjernen, Bilag 6. 
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ansvarlighed for at tage over, når patienten ikke selv kan vælge, og respekterer de vaner og ønsker 

patienten har haft, før han blev syg. Ligeledes tilpasser de plejen den progredierende sygdom og 

den korte forventede levetid. Sygeplejerskerne er meget bevidste om ovenstående punkter og 

henviser til den etik, der ligger i hospicefilosofien.  

   Cicely Saunders læge og grundlægger af det første hospice i England, citerer i bogen ”Hospice 

and Palliative Care” (Saunders,1990) Peabody for følgende: 

 ”The secret of the care of the patient is in caring for the patient” (Peabody,1927)  

  Ifølge Saunders indbefatter hospicefilosofien, at sygeplejersken ikke kun ser en syg mand, men ser 

et menneske omgivet af sit hjem, job, slægtninge og venner, sine glæder, sorger, håb og frygt 

(Saunders,1990). 

   Kari Martinsen beskriver i ”Øjet og Kaldet”, sygeplejerskens evne til at se patienten ud fra et 

hjertelig deltagende perspektiv, ved på den ene side at se åbent og ligetil og på den anden side at se 

fagligt udforskende og vurderende. Hun tydeliggør forskellen på at sanse og registrere, og påpeger 

at sidstnævnte reducerer patienten til et objekt. Sansning lader derimod den anden træde frem og 

blive vedkommende (Martinsen,2001).  

   Den etik sygeplejerskerne anvender, mener jeg, ligger tæt opad nærhedsetikken, som Løgstrup og 

Levinas beskriver og som Kari Martinsen benævner som omsorgsetik eller relationsetik. I bogen 

”Etikk i Sykepleien”(Brinchmann,2005) refereres Levinas og Løgstrup for, at etikken er noget 

grundlæggende, og den mellemmenneskelige relation er udgangspunktet. De teoretiske regler og 

normer som f.eks. etiske retningslinier er væsentlige, men vi må først opfatte hvilke værdier, der er 

på spil i situationen gennem fantasi og følsomhed. Ifølge Levinas opstår det etiske i mødet med den 

anden, og mødet indebærer et moralsk ansvar. Vi er modtagere af den andens appel og bliver 

berørte, når vi modtager og må da svare den anden. Derved opstår en etisk situation. Ifølge 

Løgstrup holder vi noget af den andens liv i vore hænder, og med væremåde og holdninger kan 

sygeplejersken gøre livet ”leveligt” eller ”uleveligt”, muligt eller umuligt for patienten 

(Brinchmann,2005).  

      Jeg mener, at analysen viser, at sygeplejerskerne ser appellen i patienternes sårbarhed. De tager 

vare på det liv, de har i deres hænder og deres holdninger og handlinger gør, at livet bliver muligt 

for patienterne. De handler i nuet, ud fra det de ser, og det de finder rigtig at gøre for den anden i 

situationen. I baggrunden har de de sygepleje etiske retningslinier, som de er uddannet efter og 

hospicefilosofien, som de har lært gennem arbejdet inden for området.   
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7.6 Hvilken form for personlig kundskab anvender sygeplejerskerne?   

   Chinn og Kramer beskriver den personlige kundskab som den viden sygeplejersken har om sig 

selv, og om den måde hvorpå hendes person indvirker på situationen (Chinn&Kramer,2005). I 

analysen fremgår det, at sygeplejerskerne bygger deres sygepleje på ro, tålmodighed og nærvær, 

oprigtig interesse for den anden og omstillingsparathed.  

   I undersøgelser fra demensområdet konkluderes det, at omsorgsgiverens adfærd er af stor 

betydning for gennemførelsen af den personlig hygiejne. De påpeger, at travlhed, insisteren på at 

badet gennemføres, upersonlig og påtrængende adfærd hos omsorgsgiveren øger den dementes 

modstand mod badet. Derimod fremhæver de, at venlig, imødekommende og fleksibel adfærd giver 

en positiv respons (Kovach&Meyer-Arnold,1997, Sloane&Hoeffer,2004). 

   Analysen viser, at sygeplejerskerne i projektet udviser de positive træk, som undersøgelserne på 

demensområdet konkluderer har den bedste indvirkning på de demente. Patienterne med hjerne 

tumor og mentale dysfunktioner responderer positiv på sygeplejerskernes adfærd. Selvom dette 

projekt ikke viser, hvordan disse patienter ville reagere på travlhed og insisteren fra sygeplejerskens 

side, er det underforstået i sygeplejerskernes argumenter, at det ikke ville være hensigtsmæssigt. Set 

i lyset af sygeplejerskernes anvendelse af nærhedsetikken under de etiske kundskaber ville det også 

være modstridende. Sygeplejerskerne er derimod meget bevidste om, hvordan deres adfærd 

indvirker på situationen, og arbejder bevidst med at finde roen i sig selv for at være tilstede for 

patienten. Deres personlige kundskab resulterer i handlinger, der viser evnen til empati. 

 

7.7 Hvilken form for æstetisk kundskab anvender sygeplejerskerne? 

   Chinn og Kramer beskriver den æstetiske kundskab som den viden, der gør, at sygeplejerskerne 

har en dybere forståelse af situationens betydning (Chinn&Kramer,2005). I analysen fremgår det, at 

sygeplejerskerne kreativ bruger deres krop, hænder og hjælpemidler ved forflytninger, og at 

berøring inddrages som et bevidst element i kropsstimulering. Ligeledes bruger de understøttende 

handlinger til at fremme patientens positive selvopfattelse og de skaber værdighed i samværet med 

patienten.  

   At sygeplejerskerne har en dybere forståelse for situationens betydning kan i forbindelse med 

udførelsen af personlig hygiejne betyde øget velvære for patienten. Ifølge Morse har patienten med 

”det forrådende sind” brug for nogen, der forstår og kender han for at opnå velvære (Morse et 

al.,1994). Som vist i analysen, er sygeplejerskerne bevidste om betydningen af at kende patienten, 

og er opmærksomme på mennesket bag sygdommen. Morse påpeger, at sygeplejersken må justere 

og optimere sin omsorg via alsidige strategier for at fremme patientens velvære (Morse,2001). 
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Analysen viser, at sygeplejerskerne forsøger at matche patienten og skaber øjeblikke som patienten 

ser ud til at nyde. I forhold til de to mandlige patienters kropssprog, der viste lettere ubehag ved 

selve brusebadet, forsøgte sygeplejerskerne at eliminere ubehaget. Morse påpeger, at sygeplejersken 

må støtte og hjælpe patienten til at udholde en procedure, der kan medføre ubehag, for at patienten 

på lang sigt kan opnå velvære (Morse,2001). Set i lyset af resultaterne fra demensområdet kunne 

man forestille sig, at disse patienter kunne opnå velvære, også under selve badet, ved en anden 

badeform (Kovach&Meyer-Arnold,1997, Sloane&Hoeffer,2004). Sygeplejerskerne kunne optimere 

omsorgen ved at udvikle andre og mere velværs-skabende badeformer til disse patienter. 

   Ifølge Chinn og Kramer repræsenterer den æstetiske kundskab sygeplejekunsten. De fremhæver, 

at sygeplejekunst består af fire elementer, at kunne forstå meningen i mødet med patienten, at kunne 

etablere en meningsfuld relation, at være dygtig i udøvelsen af sygeplejehandlinger, og at have 

evnen til rationelt at vælge en passende handling. De påpeger endvidere, at den æstetiske kundskab 

inddrager de tre øvrige kundskaber i en helhed (Chinn&Kramer,2005).  

   Analysen viser, at sygeplejerskerne bruger ovenstående fire elementer i deres æstetiske kunne og 

væren. Som grundlag for denne æstetiske kundskab mener jeg, at sygeplejerskerne bruger deres 

etiske kundskab, ellers ville de slet ikke vægte betydningen af mødet med patienten. Derefter 

inddrager sygeplejerskerne deres personlige og empiriske og æstetiske kundskaber i spil med den 

etiske kundskab og skaber sygepleje på ekspert niveau for patienterne med hjerne tumor og mentale 

dysfunktioner.   

       

8. Metodekritik 

   Det kvalitative design var velegnet til at afdække sygeplejerskernes kundskaber via interview og 

observation. Da min indsigt og færdighed i at udføre kvalitative undersøgelser påvirker kvaliteten af 

projektet (Polit,Beck&Hungler,2001), finder jeg især min evne til at interviewe, observere og 

analysere problematisk.  

   Trods bestræbelserne på at se Wadels ”fælles kunnskapen”(Wadel,1991), var det svært for mig at 

være undrende i interviewene, især af kolleger fra eget hospice. Transskriberingen viste, at jeg 

stillede flere uddybende spørgsmål til kollegaen fra det andet hospice. Det lå også til sidst, og min 

øgede sikkerhed kan også være årsag til større uddybelse. Jeg mærkede, at jeg havde en anden 

opmærksomhed på situationen og på sygeplejersken, end på det velkendte hospice. 

   Samtidigt oplevede jeg fordel af, at jeg var kendt med det palliative speciale og havde en 

forforståelse, der hjalp mig i tolkning og analyse af data.        
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   Der var både fordele og ulemper ved, at tematiseringen først blev præcis hen i forløbet. Fordelen 

var åbenhed for det, der viste sig i observation og interview og mulighed for at ændre fokus fra 

samspil mellem patient og sygeplejerske til sygeplejerskens kundskaber i samspillet. Ulempen var, 

at jeg i de første interview ikke fik spurgt nok ind til det, der senere viste sig centrale.  

   Ved en ny undersøgelse, vil jeg ikke spørge om lov til at filme patienterne. Det gav modstand 

mod projektet fra hospicelederne, og besværliggjorde dermed adgangen til feltet. Endvidere viste 

båndoptagelse og noter at være tilstrækkelige til at indkredse data.  

 

9. Konklusion 

   Projektet viser, at sygeplejerskerne forener deres empiriske, etiske, personlige og æstetiske 

kundskaber i samspillet med patienter med hjerne tumor og mentale dysfunktioner. Samspillet i 

forbindelse med den personlige hygiejne på dette grundlag ser ud til at skabe velvære hos 

patienterne. Det konkluderes, at den etiske kundskab er grundlaget for sygeplejerskernes tre øvrige 

kundskabsretninger, og at disse er i spil i forhold til den etiske kundskab. 

  Inden for den empiriske kundskab bruger sygeplejerskerne overvejende den erfaringsbaserede 

viden og kunne med fordel udvikle viden om skadens betydning for hjernens mentale funktioner. 

Inden for den etiske kundskab bruger sygeplejerskerne nærhedsetikken med afsæt i 

hospicefilosofien, og det danner fundament for de øvrige kundskaber. Den personlige kundskab er 

præget af nærvær og oprigtig interesse for patienten. Endvidere er den æstetiske kundskab præget af 

dyb forståelse for situationens betydning, og viser sig i unikke øjeblikke. Det kan dog anbefales, at 

der udvikles alternative mere velværsskabende badeformer for disse patienter. 

 

10. Perspektivering 

      For at udvikle den bedste praksis må sygeplejersker i stadighed udvikle deres kundskaber. 

Chinn og Kramer har i teorien vist, hvordan de fire kundskaber udvikles på forskellig vis. Den 

empiriske kundskab udvikler sygeplejersken ved at tilegne sig viden om teori og modeller. 

Hypoteser kan afprøves og sygeplejersken kan deltage i udvikling af nye teorier. Den etiske 

kundskab udvikler sygeplejersken i dialog med andre og i forsvar af etiske valg. Den personlige 

kundskab udvikles via fordybelse og sygeplejerskens fokus på at kende sig selv, samt gennem 

åbenhed, der skaber mulighed for respons fra andre. Endelig udvikles den æstetiske kundskab ved at 

sygeplejersken får inspiration til at forestille sig muligheder og øver sig i at forbedre plejen 

(Chinn&Kramer,2005).  
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   Det stiller krav til sygeplejerskens vilje og evne til at udvikle sig. Ligeledes fordrer det ledelsens 

vilje til at skabe uddannelsesmuligheder og skabe rum for refleksion og fordybelse.   

   Ifølge Vibeke Krøll, er det ledelsens og sygeplejerskernes opgave sammen at sikre en høj faglig 

etik og kvalitet. ”At kende patienten” er ifølge Krøll grundlaget og betingelsen for kvalitet i den 

kliniske sygepleje, og ledelsen har ansvar for at skabe vilkår for at det opnås. Krøll påpeger, det 

svære i at vise resultater, der dokumenterer, at sygepleje gør en forskel, og hvilke vilkår der 

fremmer resultater (Krøll,2004). Jeg mener, at dette projekt har vist, at sygeplejerskernes 

kundskaber kan gøre en forskel og projektet giver eksempler på høj kvalitet.  

   Det er en forpligtigelse i at udbrede denne viden til sengeafdelinger og til primær sektor, hvor 

plejen af disse patienter også foregår. En forventning kan være de palliative team rundt i landet vil 

gøre en forskel ved at vejlede og uddanne personalet i palliation.  
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11. Resume 

Palliativsygepleje til patienter med hjerne tumor og mentale dysfunktioner 

   Projektet omhandler sygepleje til hospice patienter med hjerne tumor og mentale dysfunktioner.   

Formål er at undersøge, palliationssygeplejerskers samarbejde med disse patienter. 

Problemformuleringen er: ”Hvilke kundskaber skal palliationssygeplejersken have for at indgå i et 

samspil med patienten med hjerne tumor og mentale dysfunktioner i forbindelse med den personlige 

hygiejne, så patienten oplever velvære?” Til belysning af dette er der foretaget fire feltobservationer 

af badesituationer, hvor fire sygeplejersker hjælper fire patienter. Efterfølgende er sygeplejerskerne 

blevet interviewet. Data er blevet analyseret ud fra en teori om kundskaber i sygeplejen af Chinn og 

Kramer. Det konkluderes, at sygeplejerskerne forener den empiriske, den etiske, den personlige og 

den æstetiske kundskab i en helhed, når de samarbejder med patienterne, og der argumenteres for at 

den etiske kundskab er grundlæggende for de øvrige. Det anbefales, at sygeplejersker kontinuerligt 

udvikler de fire kundskaber.    

 

Palliative nursing to patients with a brain tumour and mental dysfunctions 

The project deals with nursing to hospice patients with a brain tumour and mental dysfunctions. The 

object is to investigate palliative nurses’ co-operation with these patients. The wording of the 

problem is: “Which knowledge must the palliative nurse have to enter into an interaction with the 

patient with a brain tumour and mental dysfunctions in connection with the personal hygiene, so the 

patient experiences well-being?” To subject this to a critical examination four field observations of 

bathing situations have been made, in which four nurses help four patients. Subsequently the nurses 

have been interviewed. The data have been analysed considering a theory about knowledge in 

nursing by Chinn and Kramer. The conclusion reached is that the nurses combine the empirical, the 

ethical, the personal, and the aesthetic knowledge to a unified whole, when they co-operate with the 

patients, and it is argued for the ethical knowledge to be fundamental to the others. It is 

recommended that nurses continually develop those four knowledge.  
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Bilag 1: Søgning i databaser                       

       

Database Fri tekst MeSH-ord Antal 
artikler

Artikler 
brugt i 
projektet

Titler på artiklerne 
( begrundelse for, at nogle ikke var 
egnede) 

Google Hjerne- 
tumor 
Hjerne 
tumor og 
sygepleje  

 615 
 
 
 
29 

1 
 
 
 
1 

Kræftens bekæmpelse: Behandling af 
hjernetumor herunder artiklen: 
”Hjernetumor…” af M. Kosteljanetz 
Ugeskrift for læger nr.23, 2002  
Kamilianergaardens årsberetning 2000-
2003 

PubMed Brain 
tumor and 
Care 
Limits: 
19år< 
Artikler fra 
de sidste 
10år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuro-
pedagogic 
 
 
 
 
Neuro- 
Pedagogic 
and brain 
tumor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Brain 
Neoplasms” 
[MeSH] and 
cognitive 
disease[MeSH] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

802 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
47 
 
 
 
 
0 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.P.Lovely: 
“Symptom management of brain tumor 
patients” 
Semin Oncol. Nurs. 2004 Nov, 20(4) 273-
83 
 
Weitzer&Meyers: 
“Cognitive functioning and quality of life 
in malignamt glioma patients” 
Psycho oncology 1998 mar.-april 7(2)  
 
Faitfull&Cook&Lucas: 
“Palliative care of patient with primary 
magnant tuour” 
Palliat.Med. 2005 oct.19(7) 545-50 
 
(De fleste artikler omhandlede 
diagnosticering, behandling, information 
eller støttegrupper for patienter eller 
pårørende)   
 
 
 
 
 
 
 
 
(artiklerne omhandlede pt. med 
traumatiserede hjerner efter fald, eller 
rehabilitering. Ingen om pt. med hjerne 
tumor) 
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“Palliative 
care” + 
“Brain 
tumor  
–treatment 
 
 
 
 
Caring and 
cognitive 
impairment 
 
 
 
 
Dementia 
and 
“bathing” 
( limit: 
alder+45, 
1995-2005 
review, 
randomi.) 

 
“Brain 
Neoplasms 
[MeSH] and 
Neoplasms/ 
nursing”[MeSH]
and “Brain 
Neoplasms/  
psychology” 
[MeSH] 

 
38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

 
(artiklerne omhandlede patient oplevelser, 
mestring strategi, pårørende og medicinsk 
behandling) 
 
 
 
 
 
 
 
Tallibert et al: 
“Palliative care in patients with primary 
brain tumors” 
Curr Opin Oncol, 2004 Nov, 16(6) 587-92 
  
(de øvrige artikler omhandlede medicinske 
behandling) 
 
 
 
Remer&Murphy: 
”The Challenges of long-term treatment 
outcomes in adults with malignant 
gliomas” 
Clinical Journal of Oncology Nursing, 
2004, 8(4) 
 
Kovach&Meyer-Arnold: 
“Preventing agitated behaviors during bath 
time” 
Geriatr. Nurs. 1997 18(3) 112-4 
 
Sloane&Hoeffer: 
“Effect of person- centered showering and 
towel bath…” 
J. am. Geristr. Soc. 2004 nov. 52(11)1795-
804 
 

Cochrane Care and  
Brain 
tumor 
 
Palliative  
care and 
Brain 
tumor 
 
Brain  

 0 
 
 
 
9 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
( Alle artiklerne omhandlede medicinsk 
behandling, ikke sygepleje) 
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tumor and 
cognitive 
disorder 
 
Caring and 
cognitive 
impairment 
 
 
Neuro 
pedagogic 
 
Neuro 
Pedagogic 
and brain 
tumor 

 
 
 
 
11 
 
 
 
 
0 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
( alle artiklerne omhandlede medicinsk 
behandling, ikke sygepleje) 

Cinal Care and  
Brain 
tumor 
 
 
Caring and 
cognitive 
impairment 
and 
dementia 
 
Neuro 
pedagogic 
 
Neuro 
pedagogic 
 
Dementia 
and 
“bathing” 
 
 
 
 
 
 
Dementia 
and 
“personal 
hygiene” 
 
Dementia 
and 
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15 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
10 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

(Alle artikler er patient beskrivelser, 
observation og behandling af bivirkninger 
samt medicinsk beh.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slone&Hoeffer: 
”Effect of person centered…. “som i 
PubMed 
 
Rasin&Barrick: 
”Living with illness, Bathing patients with 
dementia” 
American journal of nursing, 2004 104 (3) 
30-2 
 
(alle artiklerne var om aproplexi eller 
omsorg i hjemmeplejen) 
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“morning 
care” 
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Bilag 2: Discomfort Scale - Skema til vurdering af ubehag            

 

Symptom/tegn Observeret adfærd 
Højlydt vejrtrækning Hørlig modstand på in- og ekspiration 

Tung eller anstrengt vejtrækning 
Raslende eller gispende med høj lyd 
Besværet respiration, eller hurtige dybe åndedrag 
Intermitterende hyperventilation 
  

Negativ brug af stemmen Lyde eller tale med negativ, utilfreds tonefald 
Dæmpede lave lyde, ex. mumlen 
Strubelyde, monotone eller svingende i niveau 
Rablende tale (hurtig) 
Jamren eller stønnen 
Gentagelse af det sammen ord med trist stemme 
 

Tilfreds ansigtsudtryk Rolig tilfreds udtryk i ansigtet 
Afslappet fredfyldt 
Ansigtsmuskulaturen afspændt 
Det generelle udtryk er fredsommeligt 
 

Bedrøvet ansigtsudtryk Spekulativ, såret, bekymret, fortabt, ensom, tårer, gråd 
Stresset, slukøret, med glansfulde øjne 
 

Skræmt ansigtsudtryk Bange, bekymret ansigt, spekulativt med vidt åbne øjne, 
tryglende 
 

Rynket pande Spændt, anstrengt, vredt skulende, misfornøjet med rynkende 
bryn og pande, nedadvendte mundvige 
 

Afslappet kropssprog Rolig, åben position, putter sig godt til rette, udstrakt 
Muskler med normal tonus og led uden spænding 
Giver udseende af at være let til mode, doven eller tilbagelænet 
”just killing time” 
 

Anspændt kropssprog Spændte ekstremiteter, hændervridende, knyttede hænder 
Optrukne knæ, stiv og anspændt kropsstilling 
 

Urolig, febrilsk Rastløshed, irritation, utålmodig, vridende, snor sig, 
Rystende 
Flugt fra ubehaget, situationen 
Voldsom berøring, rykke i/gnide på kropsdel 
 

Ferrel & Coyle: Textbook of Palliative Nursing, s.64, Discomfort Scale 
Oversat af sygeplejerske Elisabeth Buhrkal, Hospice Søholm.  
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Bilag 3: Observationsguide        

Forberedelse til personlig hygiejne:    
Hvad gør 
sygeplejersken? 

Hvad gør 
patienten? 

Hvad sker der 
imellem dem? 

Pt. tegn på 
velvære? 

Pt. tegn på 
ubehag? 
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 Personlighygiejne :       
Hvad gør 
sygeplejersken? 

Hvad gør 
patienten? 

Hvad sker der 
imellem dem? 

Pt. tegn på 
velvære? 

Pt. tegn på 
ubehag? 
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 Påklædning:       
Hvad gør 
sygeplejersken? 

Hvad gør 
patienten? 

Hvad sker der 
imellem dem? 

Pt. tegn på 
velvære? 

Pt. tegn på 
ubehag? 
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Tandbørstning, barbering/frisering:     
Hvad gør 
sygeplejersken? 

Hvad gør 
patienten? 

Hvad sker der 
imellem dem? 

Pt. tegn på 
velvære? 

Pt. tegn på 
ubehag? 
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Afslutning: 
Hvad gør 
sygeplejersken? 

Hvad gør 
patienten? 

Hvad sker der 
imellem dem? 

Pt. tegn på 
velvære? 

Pt. tegn på 
ubehag? 
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Bilag 4: Interviewguide 

       
Sygeplejerskens uddannelse år:           Ansættelse tid på hospice:  
 
 
 
Hvordan oplever du jeres samspil? 
Hvad finder du væsentligt/betydningsfuldt  i jeres samspil? 
Hvordan etableres det? 
 
 
Spørgsmål der uddyber det jeg har set/ de svar hun giver 
 
 
 
 
 
Er du bevidst om tumors placering i hjernen, når du hjælper pt? 
 
 
 
 
Hvordan bruger du dig selv i jeres samspil? 
(Hvad betyder ro og nærvær?) 
(Hvad betyder berøring?) 
 
 
 
 
Hvis målet er velvære for pt, hvad er så velvære for denne pt? 
Hvordan så du det? 
 
 
 
 
 
Var der ubehag for pt. i den situation og hvordan så du det? 
 
 
 
Hvilken begrundelse har du for den valgte badeform? Var der andre der kunne være velegnet? 
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Bilag 5: Guide til sygeplejersken                                                                              

Til projektet: ”Samspillet mellem palliationssygeplejersken og patienten med 
hjernetumor og mentale dysfunktioner i forbindelse med den personlige hygiejne” 
opfordre jeg sygeplejersken til at bruge følgende guide. 
 

 At læse den forkortede udgave af projektbeskrivelsen 
 At vælge patienten udfra inklusionskriterierne: Patienter med primær 

hjernetumor og som har en eller flere dysfunktioner af de mentale funktioner, 
der indgår i ICF-klassifikationsafsnit. 

 Undersøge om patienten er i stand til at læse, og overveje om det vil være 
muligt for patienten at læse og forstå det vedlagte patientbrev(udfyld 
brevhoved med pt.navn og dato). Evt. hjælpe patienten med at læse brevet. Om 
muligt få en underskrift på samtykkeerklæringen. 

 Hvis patienten ikke kan læse eller forstå oplæsning, forsøg at forklarer, hvad 
undersøgelsen indebærer. 

 Altid tale med de pårørende om undersøgelsen, udlevere vedlagte brev(udfyld 
brevhoved med navn og dato) og indhent underskrift på samtykkeerklæringen. 

 I forbindelse med samtalen med de pårørende( og patienten) er det væsentlig at 
gøre opmærksom på: 

 
o At båndoptagelse og noter er en måde jeg kan lave observationer på, og 

at video en anden. Deltagelse i projektet er ikke afhængig af om man 
vælger det ene eller det andet 

o At evt. videooptagelser vil foregå så den syge ikke bliver unødigt 
udstillet, d.v.s. at sygeplejersken så vidt det er muligt vil tildække 
patientens genitalier.  

o At formålet med evt. videooptagelserne er, at undersøgeren får mulighed 
for nærmere at studere patientens og sygeplejerskens samspil og deres 
kropssprogs indflydelse på hinanden. Denne gruppe patienter har 
sjældent meget verbalt sprog, men ofte et tydeligt kropssprog og reagere 
meget sanseligt på f.eks. sygeplejersken kropssprog. 

o At deltagelse i undersøgelsen er frivillig, og at formålet er at vi som 
sygeplejersker bliver bedre til at hjælpe og støtte patienter med 
hjernetumor. 

Med venlig hilsen 
Britta Fuhlendorff, Sct. Maria Hospice Center 
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Samspillet mellem palliationssygeplejersken og patienten med hjernetumor og 

mentale dysfunktioner i forbindelse med den personlige hygiejne 
   Kort projektbeskrivelse til den afsluttende opgave i uddannelsen Master i Klinisk sygepleje, 

nedenstående er et uddrag af den komplette projektbeskrivelse. 

Baggrund for projektet 

   I det palliative felt samarbejder sygeplejerske, patient, familie samt det tværfaglige team om at 

lindre de symptomer, der plager den alvorligt syge og uhelbredelige patient. Samarbejdet beror på 

en kontakt, hvor kommunikation har betydning i bestræbelserne på at tilbyde patient og familie, de 

optimale vilkår i den sidste tid samt den bedst mulige lindring. Ud over fysisk symptomkontrol er 

der fokus på lindring af de psykologiske, åndelige og eksistentielle problemstillinger, som disse 

patienter og familier ofte oplever(Sct.Maria Hospice Center,2004).  

   Mennesker med primær hjernetumor har nogle for sygdommen specifikke fysiske symptomer. De 

er oftest præget af hovedpine, kvalme, krampeanfald, træthed samt andre neurologiske symptomer, 

der gør, at kroppen ikke fungerer, som den plejer. Det er et udtryk for øget intracranielt tryk 

forårsaget af tumor eller ødem omkring tumoren, som bevirker, at hjernen ikke fungerer optimalt. 

Det kan også være en følge af skade eller ødem forårsaget af den behandling, patienten har været 

udsat for med sigte på at helbrede eller lindre sygdommen(Kosteljanetz,2002, Lovely,2004). Ud 

over de fysiske, de åndelige og eksistentielle problemstillinger, der rammer et menneske med 

uhelbredelig cancer, er disse patienter på grund af tumors placering ofte kognitiv forstyrrede10. De 

kognitive symptomer gør disse patienters liv yderlig svært og kan bevirke, at de ikke kan tage vare 

på sig selv, at de kan have vanskeligheder ved at udtrykke ønsker og behov samt at de kan have 

svært ved at forstå, hvad der sker omkring dem.  

   Kræft i hjernen udgør 3% af alle kræfttilfælde i Danmark, og i år 2000 fik 484 mænd og 552 

kvinder en hjernetumor(www.cancer.dk). Den relative overlevelse efter 5 år svinger fra under 2% til 

70 % afhængig af hvilken type hjernetumor, der er tale om(Kosteljanetz,2002). På Sct. Maria 

Hospice Center døde 7 mennesker med primær hjernetumor i gennemsnit pr. år i perioden 2000-

2003 (Sct. Maria Hospice Center 2000-2003), hvilket svarer helt til tal fra Kamilianergaarden11 i 

samme periode, hvor også 7 mennesker døde med hjernetumor i gennemsnit pr. år 

(Kamilianergaarden,2000-2003). Det kan lyde som få patientforløb, når der gennemsnitlig var 

                                                 
10 Grønbæk beskriver, i  ”Neuropædagogik- engang for alle”, de kognitive forstyrrelser som forstyrrelser i tænknings- 
og erkendelsesprocesserne(Grønbæk,2003). En nærmere beskrivelse af begrebet findes i litteraturgennemgangen i den 
komplette projektbeskrivelse.  
11 Kamilianergaarden: Hospice i Ålborg, Center for Palliativ indsats, har som Sct. Maria Hospice Center, 12 
sengepladser. 
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indlagt 117 patienter på Sct. Maria Hospice Center pr. år i perioden, men indlæggelsestiden for 

patienter med hjernetumorer kan være relativ lang og udfordringen i de vanskelige problemstillinger 

omkring patient og familie fylder meget i sygeplejerskernes hverdag.  

   De kliniske erfaringer på hospice viser, at det er en kompleks opgave, at hjælpe disse patienter, og  

det er ofte et tema i de faglige drøftelser blandt sygeplejerskerne og i det tværfaglige team. 

Drøftelserne kan være præget af tvivl om, hvordan vi skal forstår patienten og hans situation, når 

han ikke selv kan udtrykke sig, på grund af afasi og kognitive forstyrrelser. I forbindelse med den 

personlige hygiejne kan tvivlspørgsmålene være: Hvordan vi hjælper denne patient, så han føler 

velvære, hvordan forstår vi, hvad han vil og ikke vil, samt hvordan får vi ham til at forstå, at vi vil 

hjælpe ham? Hvordan undgår vi, at han oplever omsorgen som overgreb?  

   Patienterne kan udvise utryghed, angst og ubehag i hverdagssituationer som vask, bad og 

påklædning, når de ikke forstår, hvad der sker. Handlinger, der for andre føles behagelige, kan på 

grund af ændret sanselighed være ubehagelige, smertefulde eller ligefrem angstfremkaldende. 

Sygeplejerskerne kan føle sig afmægtige, når de oplever patientens reaktioner, og i yderste 

konsekvens kan omsorgssituationen ende i en konflikt, hvor patienten går til modværge. 

Projektets formål 

   Formålet er at undersøge, hvordan palliationssygeplejersken og patient med primær hjernetumor 

og mentale dysfunktioner samarbejder om den personlige hygiejne og hvad er betydningsfuldt i 

dette samarbejde.   

   Projektet forventes at belyse det betydningsbærende element i samspillet mellem sygeplejerske og  

patienten, og kan måske vise sig på følgende områder: I sygeplejerskens tilgang til patienten, når 

hun hjælper patienten med personlig hygiejne? Hvordan agerer sygeplejersken i samarbejdet? 

Hvordan reagerer patienten, og hvordan viser han, at han føler velvære eller det modsatte?  

   Projektet kan være til inspiration for sygeplejersker, der drager omsorg for og samarbejder med 

patienter med hjernetumor og mentale dysfunktioner, og måske afdække yderlig forsknings- og 

undersøgelsesbehov inden for området. 

Begrundelse for gennemførelse af projektet 

   Søgning i litteraturen og i databaser har ikke givet et resultat der kunne belyse det 

betydningsbærende element i samspillet mellem sygeplejersken og patienten med hjernetumor og 

mentale dysfunktioner. Dog er der lavet undersøgelser indenfor demensområdet der viser, at 

omsorgsgiverens adfærd og tilrettelæggelse af plejen kan påvirke situationerne omkring den 

personlig hygiejne, så den demente bliver mindre aggressiv og oplever mindre ubehag. Det er ikke 

undersøgt og derfor uklart, hvordan dette forholder sig i forbindelse med omsorgen til patienter med 
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hjernetumor og mental dysfunktion i det palliative felt. Min antagelse er, at der kan være 

sammenfald, men måske er der andet på spil. Måske kan man ikke direkte overføre erfaringer og 

viden fra demensområdet til denne patientgruppe. Mennesker med hjernetumor i det palliative felt 

har en dårlig prognose og kan have et relativt hurtigt forløb. De er et andet sted i livet, alders- og 

familiemæssigt end de fleste demente. Endvidere er det en anden grundsygdom og måske andre 

problemstillinger, der gør sig gældende, når sygeplejersken og patienten med hjernetumor og 

mental dysfunktion samarbejder om den personlige hygiejne. Derfor kunne det være interessant at 

undersøge samarbejdet og finde frem til, hvad der har betydning for dette samarbejde. 

Undersøgelsesmetode 

   Jeg ønsker at bruge feltobservation som metode til at indsamle data, idet denne 

dataindsamlingsmetode er velegnet til at undersøge menneskers adfærd og interaktion med det 

omgivende miljø. Jeg vil lave fire observationer, og håber at få lov af patient og pårørende at 

videooptage plejesituationerne, for bedre at kunne fordybe mig i data, ved at se situationen igen. I 

feltobservationerne vil jeg gå åbent til feltet og udfra en observations guide, forsøge at finde 

tendenser, der peger på noget betydningsfuldt i samarbejdet mellem sygeplejerske og patient. 

   Observationerne og evt. videooptagelser ønsker jeg at foretage på Hospice Søholm i Århus og 

Kamilianergaarden i Ålborg, idet jeg derved er ude af egen praksis og derved fri af ansættelses og 

kollegiale forhold, der kunne indvirke på observationerne. Viser patientgrundlaget at være for lille i 

undersøgelsesperioden, vil jeg forsøge at udvide med tre andre hospice, endvidere kan jeg se mig 

nødsaget til at foretage observationer i egen praksis på Sct. Maria Hospice Center. Jeg vil indhente 

tilladelse og samtykke hos patienterne og deres pårørende og projektet er ligeledes anmeldt til Den 

Videnskabs Etiske Komite. 

Etiske overvejelser 

   I forbindelse med metodevalg, har jeg efter mange etiske overvejelser valgt at spørge om lov til at 

videooptage plejesituationerne, vel vidende at det er en meget sårbar patientgruppe, hvor et 

informeret samtykke kan være svært at opnå. Begrundelsen for videooptagelse er at den syge 

sjælden har meget verbalt sprog, men ofte et tydeligt kropssprog og ofte reagerer meget sanseligt på 

f.eks. sygeplejersken kropssprog og adfærd. Endvidere giver videooptagelserne mig mulighed for 

nærmere at studere patientens og sygeplejerskens samspil og deres kropssprogs indflydelse på 

samspillet. Jeg vil gennem forskningsstadierne være bevidst om fortroligheden i de data, jeg 

indsamler og analyserer, og efter transskribering vil båndoptagelse og evt. videooptagelser af 

plejesituationerne blive slettet. 
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    Jeg vil holde for øje, at det ikke er en belastning for patient eller sygeplejerske, at jeg observerer 

eller filmer plejesituationerne, og vil til hver tid afbryde, så frem det er ubehageligt eller krænkende 

for patient eller personale. 

 Da patienterne sjældent har meget sprog har jeg fravalgt at interviewe dem, men vil efter 

plejesituationen lave et semistruktureret interview med den sygeplejerske, der har deltaget i 

plejesituationen.  

   For at indhente informeret samtykke efter frivilligheds princippet har jeg udarbejdet en guide til 

mine kontaktsygeplejersker på de to hospice, hvor det er præciseret, hvilken fremgangsmåde de skal 

anvende og hvad der er væsentligt at informere den syge og familien om. Endvidere har jeg lavet et 

brev til patienten og et til de pårørende, og i kontaktsygeplejerskernes guide er det præciseret 

hvordan disse breve skal udleveres.  

Gennemførelse af projektet  

   Jeg planlægger at udføre feltobservationerne i perioden nov. 2005 – april 2006, i erkendelse af at 

det lille patientgrundlag. Den endelige tidsplan er afhængig af, hvornår der er patienter med 

hjernetumor indlagte på de respektive hospice. Rapportering af resultaterne vil ske i foråret 2006 og 

være en del af mit masterprojekt. 

 

Britta Fuhlendorff:              
Sct. Maria Hospice Center                       
Blegbanken 3   
7100 Vejle 
Tlf. 76405353 
Privat tlf. 75834068 
Mail: Leegaard@stofanet.dk 
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ICF-klassifikationens afsnit om kropsfunktioner   
 
Kropsfunktioner – oversigt 

1. Mentale funktioner 
2. Sensoriske funktioner og smerter 
3. Stemme og talefunktioner 
4. Kardiovaskulære funktioner 
5. Hæmatologiske, immunologiske og respiratoriske systemer 
6. Funktioner i fordøjelses- og stofskifte- og endokrine systemer 
7. Vandladnings- og reproduktionsfunktioner 
8. Neuromuskuloskeletale og bevægelsesrelaterede funktioner 
9. Hudfunktioner og relaterede funktioner 

 
 

1. Mentale funktioner 
Generelle mentale funktioner 

 Bevidsthedsfunktioner 
 Orienteringsfunktioner(tid, sted, egne data, genkende sig selv og andre) 
 Intellektuelle funktioner 
 Generelle psyko-sociale funktioner 
 Temperament- og personlighedsfunktioner 
 Energi- og driftsfunktioner(energi, motivation, appetit, ”begærlighed”) 
 Søvnfunktioner 

   Specifikke mentale funktioner 
 Opmærksomhedsfunktioner 
 Hukommelsesfunktioner 
 Psykomotoriske funktioner 
 Emotionelle funktioner 
 Perceptuelle funktioner 
 Tanke-funktioner (hastighed, organisering, indhold, kontrol) 
 Højere kognitive funktioner (abstraktion, organisering og planlægning, 

tidsstyring, kognitiv fleksibilitet, indsigt, dømmekraft) 
 Mentale sprogfunktioner (modtage, afkode, integrere, udtrykke) 
 Kalkulationsfunktioner (f.eks. regning, matematik) 
 Den mentale funktion at kunne udføre komplekse målrettede bevægelser i 

rækkefølge 
 Fornemmelse af sig selv, fornemmelse af tid. 

 
Den punktopstillede oversigt er Grønbeks oversættelse fra engelske af WHO´s ICF-
hjemmeside(WHO,2002), som den fremstår i hendes bog ”Neuropædagogik- en gang for alle” 
s.36(Grønbek,2003) 
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Til      D.   /   0  . 

   Jeg er sygeplejerske på Sct. Maria Hospice Center i Vejle og er i gang med en 

masteruddannelse i klinisk sygepleje ved Århus Universitet. I mit arbejde på 

hospice er jeg sammen med mine kolleger interesseret i at forbedre vores støtte 

og hjælp til de indlagte patienter og deres familier. Mit interesseområde er at 

forbedre plejen til de patienter, der som du, har sygdommen i hjernen.  

   Måske oplever du, at det kan være svært føle sig forandret af sygdommen, og 

at du har svært ved at udtrykke dine ønsker og behov i samarbejdet med 

sygeplejersken. Vanskeligheden kan bestå i at sproget og hukommelsen er blevet 

dårligere, eller at du ikke helt forstår eller kan gøre dig forståelig i en verden, 

der virker så forandret. 

   Jeg vil derfor gerne undersøge, hvad der er betydningsfuldt for dig og den 

sygeplejersken, du samarbejde med, for at du opnår mest muligt velvære i 

forbindelse med den personlige pleje. Derfor vil jeg gerne have din tilladelse til 

at overvære plejen i to dage i forbindelse med, at sygeplejersken hjælper dig 

med bade eller vaskeaktiviteter. 

   Jeg vil derfor bede dig om lov til et af følgende: 

 At jeg videooptager en badesituation, hvor sygeplejersken hjælper dig. 

Eller 

 At jeg overværer, noterer og båndoptager en badesituation, hvor 

sygeplejersken hjælper dig. 

   Jeg vil til en hver tid stoppe observationen, hvis du finder det ubehageligt. 

Videooptagelsen, noter og båndoptagelsen vil blive behandlet fortroligt, d.v.s. at 

det kun er mig, der ser det, og det vil blive destrueret efter endt undersøgelse. 

Undersøgelsen vil indgå som en del af min afsluttende opgave på masterstudiet, 

og jeg håber, at den viden, der forhåbentlig viser sig, kan medvirke til en 

forbedring af plejen for dig og patienterne fremover.  

Med venlig hilsen       Britta Fuhlendorff Sygeplejerske og masterstuderende. 
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Samtykkeerklæring: 

 

Dato: 

 

Jeg er indforstået med at blive videooptaget i forbindelse med, at sygeplejersken 

hjælper mig i bade og vaskesituationen. 

 

 

…………..patient underskrift…………..  

 

 

 

Eller 

       

 

 

Jeg er indforstået med at blive observeret samt båndoptaget i forbindelse med, 

at sygeplejersken hjælper mig i bade og vaskesituationen. 

 

 

…………..patient underskrift…………..        
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Til                                 ´s ægtefælle eller nærmeste familie             D.   /    

   Jeg er sygeplejerske på Sct. Maria Hospice Center i Vejle og er i gang med en 

masteruddannelse i klinisk sygepleje ved Århus Universitet. I mit arbejde på hospice er jeg 

sammen med mine kolleger interesseret i at forbedre vores støtte og hjælp til de indlagte 

patienter og deres familier. Mit interesseområde er at forbedre plejen til de patienter, der som 

jeres familiemedlem, har sygdommen i hjernen.  

   Min erfaring er, at det kan være svært for den syge at oplever sig selv forandret af 

sygdommen, og at udtrykke ønsker og behov i samarbejdet med sygeplejersken. 

Vanskeligheden kan bestå i at sproget og hukommelsen er blevet dårligere eller at den syge 

ikke helt forstår eller kan gøre sig forståelig i en verden, der virker så forandret. 

   Jeg vil derfor gerne undersøge, hvad der er betydningsfuldt for samarbejdet med 

sygeplejersken, så den syge opnår mest muligt velvære i forbindelse med den personlige pleje.   

   Jeg  vil hermed gerne have din/jeres tilladelse til et af følgende: 

 At jeg videooptager en badesituation, hvor sygeplejersken hjælper dit/jeres syge 

familiemedlem. 

Eller 

 At jeg overværer, noterer og båndoptager en badesituation, hvor sygeplejersken 

hjælper dit/jeres syge familiemedlem. 

   Jeg vil under plejesituationen være meget opmærksom på at dit/jeres syge familiemedlem 

ikke lide overlast eller bliver krænket af min observation, i så fald vil jeg stoppe 

observationen. Videooptagelsen, noter og båndoptagelsen vil blive behandlet fortroligt, d.v.s. 

at det kun er mig, der ser det, og det vil blive destrueret efter endt undersøgelse. 

Undersøgelsen vil indgå som en del af min afsluttende opgave på masterstudiet, og jeg håber, 

at den viden, der forhåbentlig viser sig, kan medvirke til forbedring af plejen for dit/jeres syge 

familiemedlem og patienterne fremover.  

 

Med venlig hilsen 

Britta Fuhlendorff  

Sygeplejerske på Sct. Maria Hospice i Vejle og masterstuderende. 
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Samtykkeerklæring: 

 

Dato: 

 

Jeg giver tilladelse til at mit syge familiemedlem bliver videooptaget i forbindelse med, at 

sygeplejersken hjælper ham/hende i bade og vaskesituationen. 

 

 

 

………….pårørende underskrift…………  

 
 
 

 
eller 

 

 

 

Jeg giver tilladelse til at mit syge familiemedlem bliver observeret samt båndoptaget i 

forbindelse med, at sygeplejersken hjælper ham/hende i bade og vaskesituationen. 

 

 

 

………….pårørende underskrift…………  
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Bilag 6: Placering af de kognitive funktioner i hjernen 

Venstre hemisfære:         Højre hemisfære:  
Analyserer indtryk højre hemisfære modtager       Modtager indtryk/ny information 
Implementering af rutiner                       Helheder  
Sprogets grammatik                        Sammenhæng  
Logik                         Sprogets mening/melodi 
Talbehandling                         Kroppens tænkning 
Kontrol                         Rumlig adfærd og -forestillinger 
Aktive følelser: Glæde                        Følelsesmæssig erkendelse 
 Nysgerrighed                        Intuition 
 Begejstring        Passive følelser: Forsigtighed 
           Tristhed 
           Angst 
 
 
 

                        Frontallapper:      
                         ”Udøvende myndighed”        

                        Overvejer, planlægger og handler      
                       (udfra impulser fra resten af hjerne)                                 
                       Personlighed, social intelligens      

                        Nøglen til motorisk adfærd      
                         Divergent tænkning(f.eks. kreativ)      

Laterale del:  
Målrettet adfærd 
Abstrakt tænkning 
Reflekterende forstand 
Analysere/konkludere 
            Orbitale del: 
            Følelsesmæssig koordinering 

                           Brocca:                                      Sociale kompetencer  
  Sproglig udtryk                                                                             
                           (tale)                                           Motorisk cortex 
tunge, læber, ansigt, tommelfinger, hånd, krop, ben, fod, fod, ben, krop, hånd, tommelfinger, ansigt, læber, tunge 
    

Sensorisk cortex 
tunge, læber, ansigt, tommelfinger, hånd, krop, ben, fod, fod, ben, krop, hånd, tommelfinger, ansigt, læber, tunge 
 
Temporallap:                   Parietallapper:                Temporallap: 
Lyd indtryk                        Sanse indtryk fra huden,                   Lyd indtryk 
Konvagent tænkning                       muskler og led                     Konvagent tænkning 

Werniske:                       Kroppens position 
Sproglig indtryk                      Konvagent tænkning(fakta) 
(forståelse af sproget)               

 
 
   
 
                        Occipitallapper: 
                        Synsindtryk 
 
 
 
 
Hjernen set ovenfra. Et lidt fortegnet skema over de kognitive funktioners placering i hjernen, inspireret af Kjeld 
Fredens bog ”Mennesket i hjernen”(Fredens,2004) 


