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Summery 
 

Title: "Filled with opposites - an interview research on the attitude of the nurse to 

patients with an alcohol abuse" 

Each year more and more Danes are hospitalized in somatic wards with an alcohol related 

diagnosis, and therefore nurses can meet patients with alcohol abuse in any specialty. 

The purpose of the research is to investigate the attitude of the nurse to patients with an 

alcohol abuse in order to contribute to an increased debate in this field. 

The research  is carried out within the limits of the qualitative research interview and takes 

its starting point in a phenomenological-hermeneutic frame of reference. 

The findings from the five interviews show that the attitudes of the nurse are filled with 

opposites as the nurses on one side express attitudes harmonizing with the ideals of the 

good nursing and on the other side express stigmatizing and condemnatory attitudes. 

When being put into perspective it is stressed how it is possible to work for a qualification 

and keeping the knowledge and the reflection of each single nurse up-to-date in relation to 

patients suffering from an alcohol abuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Resumé 
 

Flere og flere danskere indlægges hvert år på somatiske afdelinger med en alkoholrelateret 

diagnose og sygeplejersker kan således møde patienter med alkoholmisbrug i alle 

specialer. 

Formålet med undersøgelsen er at undersøge sygeplejerskens holdninger til patienter med 

alkoholmisbrug for derved at medvirke til en øget debat på området.  

Undersøgelsen, er udført indenfor rammerne af det kvalitative forskningsinterview og 

tager afsæt i en fænomenologisk-hermeneutisk referenceramme.  

Fundene fra de fem interviews viser, at sygeplejerskens holdninger er modsætningsfyldte, 

idet sygeplejerskerne på den ene side udtrykker holdninger, der harmonerer med idealerne 

for den gode sygepleje og på den anden side udtrykker stigmatiserende og fordømmende 

holdninger.  

I perspektiveringen lægges der vægt på, hvorledes der kan arbejdes for en kvalificering og 

vedligeholdelse af den enkelte sygeplejerskes viden og refleksion i forhold til patienter 

med alkoholmisbrug.  
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1.Indledning  

I Antoine de saint-Exupérys bog "Le petit prince" kommer den lille prins på et 

tidspunkt til en planet, hvor der sidder en dranker (2000; 42-43). Den lille prins 

spørger, hvad drankeren bestiller, hvortil manden dystert svarer, at han drikker. Den 

lille prins spørger herefter, hvorfor manden drikker, og manden svarer, at han drikker 

for at glemme. Den lille prins får nu ondt af drankeren og vil vide, hvad det er han 

ønsker at glemme. Manden svarer, at han drikker for at glemme, at han skammer sig, 

og at han skammer sig over, at han drikker. Den lille prins er interesseret i manden bag 

flaskerne, men bliver forvirret over de svar han får. Hans ophold på drankerens planet 

bliver derfor meget kort, og han ender med forvirret at flygte derfra. 

Dette masterprojekt handler også om betydningen af at forstå mennesket bag flaskerne, 

og er en kvalitativ undersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med 

alkoholmisbrug. Undersøgelsen søger svar på, hvorledes sygeplejersker ser på 

patienter med alkoholmisbrug. Hvilke briller ser sygeplejersken med, og med hvilken 

forforståelse møder sygeplejersken patienten ? 

2.Baggrund 

Seneste estimater peger på, at der i Danmark er ca. 160.000 alkoholafhængige 

(Geoffroy, Zierau og Becker, 2000). Derudover har 190.000 et skadeligt 

alkoholforbrug, og ca.150.000 har et alkoholstorforbrug defineret som et 

alkoholforbrug, der ligger over Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.  

Alkohol koster samfundet mellem seks og ti milliarder kroner årligt heraf ca. tre 

milliarder i sundhedssektoren (Amtsrådsforeningen, 2002 ).  
Mange alkoholikere får, udover sociale og psykiske problemer, somatiske 

følgesygdomme som f.eks. mavesår, dårligt blodomløb med bl.a. skinnebenssår til 

følge, nerve- og leverskader, bugspytkirtelbetændelse eller demens. De er endvidere 

særligt udsatte for at komme til skade i beruselse. Det høje alkoholforbrug sætter 

således også sine spor i det danske sundhedsvæsen, hvor antallet af indlæggelser med 

en alkoholrelateret diagnose siden 1977 er fordoblet til i 2003 at udgøre 17.109 

indlæggelser om året på somatiske afdelinger (Sundhedsstyrelsen, 2003). Hertil 
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kommer de indlæggelser, hvor en patient med alkoholmisbrug indlægges med en ikke 

direkte alkoholrelateret diagnose, men hvor patientens alkoholmisbrug alligevel 

påvirker situationen. Her tænkes f.eks. på alkohols negative konsekvenser i forhold til 

komplikationer ved kirurgiske indgreb (Sundhedsstyrelsen, 2001). Sygeplejersker kan 

altså møde patienter med alkoholmisbrug i både psykiatrien, i den primære sygepleje 

og i alle somatiske specialer. 

I regeringens målrettede indsats, i forhold til udvalgte folkesygdomme, fokuseres der 

bl.a. på ændring af risikoadfærd og risikofaktorer, herunder alkohol. Skadeligt forbrug 

og misbrug af alkohol betegnes som én af de alvorligste risikofaktorer for danskernes 

helbred og sundhed, hvorfor forebyggelsens mål er at undgå udvikling af 

alkoholrelaterede skader og fremme sundhedstilstand og livskvalitet hos den enkelte 

(Indenrigs- og sundhedsministeriet, 2002, 2006). 

Som et led i denne forebyggende indsats udgav Klinisk Enhed for 

Sygdomsforebyggelse i 2003 bogen "Alkohol-forebyggelse på sygehus" (Mundt et.al. 

2003). Heri beskrives fakta, metoder og anbefalinger for en systematisk indsats på 

hospitalet. I denne udgivelse understreges det bl.a., at forebyggende indsats nytter, 

både overfor et skadeligt forbrug og afhængighed af alkohol, og at systematiske 

kortlægningsprocedurer og forebyggelsessamtaler har vist sig at have en betydelig 

effekt. 

Det er imidlertid kun ti procent af de danske sygehuse, der systematisk drøfter 

alkoholforbrug og adfærdsændrende behandling med patienterne (Mortensen og 

Tønnesen, 2004; Træden et.al., 2001). Bl.a. på Bispebjerg Hospital har man løbende 

siden 1997 arbejdet med implementering af indsatsen mod bl.a. alkohol. I en kasuistik, 

udarbejdet som en del af evalueringen af dette arbejde, lyder det bl.a., at barrieren i 

forhold til samtaler om alkohol primært findes hos personalet, samt at det er afgørende 

for patientens muligheder for forandring, at personalets holdninger er accepterende og 

empatiske (Mundt og Kann, 2004; kap.6). 

I relation til etableringen af gadesygeplejen1 i København er der, om incitamentet for 

at tilbyde gadesygepleje, fremkommet flere udtalelser fra både brugere og 

professionelle, der indikerer, at de mest udsatte grupper ofte er utilbøjelige til at søge 

                                                 
1 Gadesygepleje: Et sygeplejetilbud, der er specielt rettet mod alkoholikere, hjemløse, stofmisbrugere og sindslidende (Siiger, 
2004; 126). 
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hjælp i det almindelige sundhedsvæsen. Gadesygeplejerskerne fremstiller således flere 

steder det etablerede system som et, der ikke er gearet til at rumme folk, der ikke 

følger systemets spilleregler, hvilket gør, at misbrugerne ofte føler sig uvelkomne. 

(Fich og Brünés, 2000; 13-15, 19-21, 36; Siiger, 2004a; 42-48, Siiger, 2004b; 122-

146). Det er afgørende for mødet, mellem sygeplejersken og patienten, med hvilke 

holdninger de to parter møder hinanden, og det er derfor relevant at spørge ind til 

sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. 

3. Eksisterende viden på området  

For at undersøge den eksisterende viden, i forhold til sygeplejerskens holdninger til 

patienter med alkoholmisbrug, blev der i foråret 2005 foretaget en systematisk 

litteratursøgning (Hoffmann, 2005), denne søgning gentages primo 2006. 

Litteratursøgningens fund bliver læst, vurderet, refereret og slutteligt samlet i en 

sammenfattende beskrivelse. De udvalgte fund vurderes i overensstemmelse med Polit 

et. al. og de respektive undersøgelser beskrives ud fra formål, metode, fund og 

betydning for praksis (2001, kap.15). 

3.1 Strategi for litteratursøgning  

Der søges i følgende nationale og internationale databaser: Bibliotek.dk (inklusiv 

artikelbasen), Tidsskriftet Sygeplejersken, Den Danske Forskningsbase, SweMed+, 

PubMed og Cinahl. På baggrund af referencelister foretages desuden usystematiske og 

tilfældige søgninger. 

Følgende søgeord anvendes: Alkoholmisbrug, stigmatisering, fordomme, holdninger, 

sygepleje og sundhedspersonale. I de engelske databaser benyttes følgende søgeord: 

Alcoholism, stigma, prejudice, attitude, nursing og health personnel. 

De angivne søgeord anvendes enkeltvis eller i kombinationer ved hjælp af 

søgeoperatorerne and/or og for de danske og nordiske basers vedkommende og/eller. 

Dette for at afgrænse søgningen samt at anvende synonymer i søgearbejdet. 

Der anvendes i de respektive baser trunkering på de forskellige søgeord, ligesom 

kerneområderne søges kombineret i forskellige varianter. 

Afgrænsning i litteratursøgningen foretages udfra inklusionskriterier i forhold til 

henholdsvis sprog og tidsmæssig begrænsning, idet kun litteratur på dansk, svensk, 
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norsk og engelsk inkluderes, ligesom der kun søges på litteratur, der befinder sig 

indenfor en ti årig tidsperiode. Sidstnævnte med afsæt i et ønske om kun at medtage 

materiale, der afspejler den nuværende viden (Hoffmann, 2005). De udvalgte artikler 

er henholdsvis fra England, USA og Danmark. I alt er der medtaget fem artikler. 

3.2 Litteraturgennemgang 

Resultatet af litteratursøgningen tyder på, at der i de senere år er kommet øget fokus på 

sygeplejerskens rolle i forhold til alkoholrelaterede aktiviteter på somatiske 

sengeafdelinger, og flere fund sætter således fokus på, hvorledes bl.a. sygeplejerskens 

holdninger spiller en rolle i forhold til de sygeplejefaglige aktiviteter på dette område. 

At det ikke er uden betydning, hvilke holdninger sygeplejersker har i forhold til 

patienter med alkoholmisbrug, understreges i artiklen "Nurse counseling of patients 

with an overconsumption of alcohol" (Willaing og Ladelund, 2005). I denne artikel 

beskrives hvordan man, ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, har søgt at afdække 

forbindelsen mellem sygeplejerskers selvrapporterede alkoholrelaterede aktiviteter og 

deres a) selvvurderede kvalifikationer på området samt b) deres holdninger i forhold til 

pleje af patienter med et overforbrug af alkohol. 

I undersøgelsen, som er udført på et dansk universitetssygehus, fandt man bl.a., at 

psykiatriske sygeplejersker var mest aktive, medicinske sygeplejersker mindre aktive 

og kirurgiske sygeplejersker mindst aktive i forhold til rådgivning af patienter med et 

overforbrug af alkohol.  

Undersøgelsen kunne desuden konkludere, at sygeplejepraksis på dette område var 

afhængig af selvvurderede kvalifikationer i forhold til rådgivning, afdeling, og 

sygeplejerskens holdninger til plejen af sådanne patienter. Der blev bl.a. identificeret 

forskelle i hvor positive sygeplejerskerne var i forhold til patienter med 

alkoholmisbrug, og resultaterne pegede på, at kirurgiske sygeplejersker var mindst 

positive i forhold til denne patientgruppe. Undersøgelsen viste desuden sammenhæng 

mellem sygeplejerskens selvrapporterede kvalifikationer og hendes holdninger, idet 

sygeplejersker med høje selvrapporterede kvalifikationer var mere positive i forhold til 

plejen af disse patienter. Undersøgelsen kunne konkludere, at der skal arbejdes for, at 

sygeplejersker bliver involveret i alkoholforebyggelse, og at det er nødvendigt at 

uddanne sygeplejerskerne i forhold til alkoholproblemer og interventionsteknikker.  

 4



Artiklen "A qualitative study of nurses´ attitudes and practices regarding brief alcohol 

intervention in primary health care" (Lock et. al. 2002) bygger på et kvalitativt studie 

udført i England. Studiets fokus var, ved hjælp af semi-strukturerede dybdeinterviews 

med 24 primær sygeplejersker, at undersøge hvorledes holdningen i forhold til 

alkoholrelaterede interventionsaktiviteter var i praksis. Dette med henblik på at 

afdække hvorfor disse interventionsaktiviteter kun i så ringe grad er udbredte. 

Resultaterne viste, at primær sygeplejerskerne havde mange muligheder for at tale med 

klienterne om alkohol, men at mange kun var lidt eller slet ikke forberedte i forhold til 

denne del af arbejdet. Sygeplejerskerne oplevede derfor denne opgave, som 

forvirrende og følelsesladet. 

Resultaterne, fra de to undersøgelser, peger på vigtigheden af at interessere sig for 

sygeplejerskens holdninger i forhold til patienter med alkoholmisbrug, og de 

understreger en interessant sammenhæng mellem viden og holdninger. Sammenholdes 

fundene fra de to undersøgelser tyder noget på, at viden kan flytte holdninger, og disse 

artikler kan derfor, i forbindelse med den aktuelle undersøgelse, være værdifulde at 

have in mente i forhold til undersøgelses perspektiverende betragtninger. 

Artiklen "When the patient causes the problem: the effect of patient responsibility on 

the nurse-patient relationship"(Olsen, 1997) er en præsentation af en amerikansk 

undersøgelse med fokus på betydningen af sygeplejerskens oplevelse af patientens eget 

ansvar for det kliniske problem. Undersøgelsen bygger på interviews med 51 

sygeplejersker og kommende sygeplejersker. De interviewede personer var alle i gang 

med en uddannelse ved Eastern University, heraf 26 sygeplejestuderende, 21 

masterstuderende og fire ph.d. studerende. I undersøgelsen blev der spurgt ind til 

deltagernes reaktion på en række fiktive "vignetter" (patientbeskrivelser).Vignetterne 

omhandlede bl.a. patienter med AIDS, kokain og alkoholmisbrug. Informanterne blev, 

efter at de initialt i interviewet var blevet præsenteret for disse vignetter, interviewet 

om deres reaktioner i forhold til beskrivelserne. Hovedtemaet, for det efterfølgende 

interview, var deltagerens oplevelse af, i hvor høj grad de enkelte patienter selv var 

ansvarlige for egen situation. En væsentlig del af sygeplejerskerne tilkendegav, at 

deres oplevelse af patientens ansvarlighed havde sammenhæng med deres følelser for 

patienten.  
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Undersøgelsen stiller skarpt på et helt særligt forhold i forbindelse med 

sygeplejerskens holdning til patienter med bl.a. alkoholmisbrug: Graden af hvor 

ansvarlig patienten er for den kliniske situation. Dette forhold synes afgørende for 

sygeplejerskens måde at møde patienten på og vil derfor være interessant at undersøge 

nærmere i den aktuelle undersøgelse af danske sygeplejerskers holdninger til patienter 

med alkoholmisbrug. 

I den danske artikel "Stigmatisering af misbrugere" sætter sygeplejerske Helle 

Østermark Sørensen, 2004 sygeplejerskernes faglige diskurs, omkring holdninger til 

misbrugere, under lup. Sørensen foretager en diskursanalyse af ti artikler, fra nordiske 

ikke-videnskabelige sygeplejetidsskrifter, og det er disse fund hun derefter diskuterer 

med dele af Kari Martinsens omsorgsteori (Kirkevold, 2000; Martinsen, 1990) samt 

Goffmans2 teori om stigmatisering (Goffman, 1975). Resultatet af undersøgelsen viser, 

at der i sygeplejen eksisterer konkurrerende diskurser omkring misbrugere, og det 

konkluderes, på baggrund af den efterfølgende analyse, at disse diskurser er af en 

sådan karakter, at de kan medføre stigmatisering og forskellige former for 

diskriminering og kvalitetsforringelse af sygeplejen for misbrugere. Sørensens artikel 

tilhører gruppen af populærlitteratur, men trods det faktum, at artiklen ikke er en 

videnskabelig artikel, er den alligevel fundet værdifuld i relation til denne 

undersøgelses formål.  

Stigmatiseringsproblematikken er ligeledes omdrejningspunktet i artiklen: "Alcohol, 

drugs and stigma", der sætter fokus på sygeplejerskers og lægers stigmatisering af 

misbrugere (Ritson, 1999). Artiklen refererer til en lang række engelske undersøgelser 

med specifikt fokus på fremtrædende faktorer, der er med til at øge stigmatisering og 

diskriminering af både alkohol og stofmisbrugere i England. De faktorer, som artiklen 

sætter fokus på er: Oplevelsen af, at problemet er selvforskyldt, som gør at denne 

gruppe patienter prioriteres lavere i forhold til behandling end andre patienter. En 

oplevelse af, at f.eks. alkohol kan medvirke til adfærdsmæssige forandringer og øge 

tendensen til uforudsigelighed i forhold til reaktioner. Opfattelsen af, at det ikke nytter 

noget at behandle. Stereotypen om, at misbrugere tilhører en lav social klasse. 

Manglende forståelse overfor tilbagefald. Benægtelse af misbrug. Disse faktorer er, 

                                                 
2 Goffman er en amerikansk sociolog, som i sin femte bog "Stigma" bl.a. beskæftiger sig med mennesker, der ikke opnår den 
almindelige accept, der naturligt gives til de, der betragtes som normale (Goffman, 1975).  
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ifølge artiklens forfatter barrierer, der er med til at øge stigmatiseringen og dermed 

misbrugerens muligheder for at modtage effektiv hjælp. Undersøgelsen lægger op til, 

at læger såvel som sygeplejersker har de samme holdninger og fordomme som resten 

af befolkningen, og at de derfor skal arbejde bevidst med egne fordomme i forhold til 

denne patientgruppe.  

At de præsenterede kilder, kun i et meget begrænset omfang, refererer til danske kilder 

udgør en vis begrænsning i forhold til anvendelsen af resultaterne fra disse 

undersøgelser. På grund af kulturforskelle på alkoholområdet må der formodes at være 

relativt store forskelle mellem sygeplejerskens holdninger til patienter med 

alkoholmisbrug ikke kun i forhold til England og USA, men også indenfor de nordiske 

lande, som Sørensens undersøgelse tager afsæt i. Undersøgelsernes resultater kan 

derfor ikke ukritisk overføres til danske forhold, selvom det må antages, at visse 

forhold også gør sig gældende i forhold til danske sygeplejerskers holdninger og 

diskurs omkring misbrugere. 

3.3 Sammenfatning af udvalgt litteratur  

En litteratursøgning viser altså, at danske sygeplejerskers holdninger til patienter med 

alkoholmisbrug kun i begrænset omfang er undersøgt og beskrevet. 

De præsenterede kilder peger imidlertid på sammenhængen mellem sygeplejerskens 

holdninger til patienten og til den sygepleje, som hun tilbyder. Sygeplejerskens syn på 

hvor ansvarlige patienterne er, i forhold til f.eks. et misbrug, er af afgørende betydning 

for, hvordan hun møder patienten, og noget tyder desuden på, at sygeplejerskers 

holdninger til patienter med alkoholmisbrug, i flere tilfælde både er passive, 

fordømmende og stigmatiserende. 

4. Afgrænsning og formål  

Det synes veldokumenteret, at der er et relevant og påtrængende behov for at 

undersøge danske forhold omkring sygeplejerskens holdninger til patienter med 

alkoholmisbrug. 

Baggrundsbeskrivelsen, såvel som litteraturgennemgangen, peger på, at det er relevant 

at undersøge sygeplejerskernes oplevelser med patienter med alkoholmisbrug, for på 

den måde, at udlede deres holdninger til denne gruppe af patienter.  

 7



Sygeplejersker kan møde patienter med alkoholmisbrug i alle specialer, men som et 

led i en afgræsning, af denne undersøgelses formål, vil jeg, bl.a. med afsæt resultaterne 

af Willaing og Ladelunds undersøgelse, tage udgangspunkt i sygeplejersker fra en 

kirurgisk afdeling (2005). Willaing og Ladelunds undersøgelse viste, at kirurgiske 

sygeplejersker er mindst positive i forhold til plejen af patienter med alkoholmisbrug 

(2005). Dette fører frem til undersøgelsens overordnede formål: 

 

At undersøge sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug3 for 

derved at medvirke til en øget debat på området.  

 

Forskningsspørgsmålene i dette projekt bliver derfor:  

1) Hvordan beskriver sygeplejersken sine oplevelser med patienter med 

alkoholmisbrug? 

2) Hvilke holdninger kan udledes af disse beskrivelser? 

3) Hvordan kan disse udledte holdninger, set i et omsorgsteoretisk perspektiv, forstås i 

forhold til sygeplejerskens møde med patienter med alkoholmisbrug? 

5.Overvejelser i forhold til teori og metode 

Et af kravene til kvalitativ forskning er kravet om gennemsigtighed i den akademiske 

proces, og det er derfor essentielt for vurderingen af denne undersøgelses resultater, at 

processens teoretiske og metodiske valg kan gennemskues (Polit et.al., 2001; kap.9). 

Et andet essentielt forhold er læserens mulighed for at forstå det perspektiv forskeren 

ser verden og det aktuelle forskningsområde ud fra (Hall, 1996).  

Følgende afsnit indeholder derfor en redegørelse for min forforståelse (Fjelland og 

Gjengedal, 1996; 99-124) samt det teoretiske fundament, som denne undersøgelse er 

funderet på. Desuden forklares og begrundes de forskellige metodevalg.  

5.1 Teori og metode 

Polit et al`s metodebog (2001, kap.2): "Essentials of nursing research - Methods, 

Appraisal, and Utilization" udgør inspirationen for de overordnede og initiale 
                                                 
3 Betegnelsen alkoholmisbrug er anvendt og dækker i denne sammenhæng over patienter, som de interviewede sygeplejersker 
vurderer har et misbrug/et problem i forhold til alkohol. I litteraturen, samt i den daglige tale, ses det, at der i andre sammenhænge 
anvendes betegnelser som alkoholikere, storforbrugere etc. I forhold til mere kliniske definitioner anvendes der i Danmark 
henholdsvis i sygehussektoren og i psykiatrien diagnosesystemet DSM og ICD (Mundt et. al 2003; kap.2). I relation til denne 
undersøgelse er det imidlertid ikke fundet relevant at differentiere mellem sådanne kliniske grænser og betegnelser.  
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metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser og beslutninger. Indledningsvis vælges 

således forskningstradition samt egnet dataindsamlingsmetode. 

Som inspiration, i forhold til designet, vælger jeg Steiner Kvales bog: "InterView - 

introduktion til det kvalitative forskningsinterview" (2004). Overvejelser i forhold til 

undersøgelsens metodiske valg suppleres desuden lejlighedsvis af andre kilder 

(Dehlholm-Lambertsen og Maunsbach, 1998; Fog, 2004; Hall, 1996). 

Kvale inddeler interviewundersøgelsen i syv stadier, og det er med en forankring i 

denne stadieinddeling, at den aktuelle undersøgelse præsenteres. Det drejer sig om: 

Tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering og rapportering 

(Kvale, 2004).  

Det kvalitative interview er, ifølge Kvale, kendetegnet ved at være en egnet metode til 

at undersøge menneskers forståelse af betydningerne i deres livsverden og beskrive 

deres oplevelser og selvforståelse samt afklare og uddybe deres eget perspektiv på 

deres livsverden (Kvale, 2004; 111). 

Kvale tager videnskabsteoretisk afsæt i en postmoderne referenceramme, der lægger 

vægt på en perspektivistisk virkelighed, hvor mangfoldige tolkninger og nuancer 

erstatter en mere objektiv og stabil virkelighed (Kvale 2004, 49-67). Den postmoderne 

tænkning tager afsæt i flere videnskabstraditioner og er bl.a. inspireret af 

fænomenologien og hermeneutikken. 

Der hentes således inspiration i fænomenologien og denne retnings udlægning af 

betydningen af, "at gå til sagen selv". I forbindelse med denne undersøgelse betyder 

det at gå til sagen selv, at en række udvalgte sygeplejersker sætter ord på deres 

livsverden, her forstået som deres erfaringer og oplevelser med patienter med 

alkoholmisbrug (Thornquist, 2006; kap.4; Zahavi, 2003).  

Hermeneutikken er bl.a. kendetegnet ved forsøget på at finde en dybere mening, en 

tolkning ved hjælp af den hermeneutiske cirkelgang og bl.a. i forbindelse med 

fortolkningen af denne undersøgelses fund er der hentet inspiration i hermeneutikken. 

(Fjelland og Gjengedal, 1996; 99-125; Jensen 1990; 135-148; Thornquist, 2006; 

kap.5). At analysearbejdet er inspireret af hermeneutikken betyder, at den foregår som 

en stadig vekslen mellem delene ud af helheden og helheden ud af delene. 

I en hermeneutisk forståelsesramme er menneskets fortolkningshorisont på godt og 

ondt præget af fordomme, hvilket i denne undersøgelse betyder, at min forforståelse vil 
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blive betragtet som en naturlig del af undersøgelsesarbejdet, som det ikke hverken er 

ønskeligt eller muligt helt at sætte fuldstændig i parentes. 

Undersøgelsens etiske overvejelser beskrives i forhold til gældende konventioner på 

området. (Den Centrale Videnskabsetiske Komité, 2006; Sykepleiernes Samarbeid i 

Norden; 5-8). I forhold til undersøgelsens analysemetode anvendes Kvales udlægning 

af den meningskondenserende tilgang (Kvale, 2004; 186-206).  

Med afsæt i en fænomenologisk videnskabstradition er det, i forhold til valg af 

teoretisk ramme for analysen, tanken at det i vid udstrækning er sygeplejerskernes 

forskellige udsagn og dermed undersøgelsens fund, der skal definere dette valg 

(Thornquist, 2006; Zahavi, 2004). Det er dog på forhånd bestemt, at undersøgelsens 

data skal diskuteres i forhold til et omsorgsteoretisk perspektiv. 

5.2 Forforståelse og forståelsesramme 

Både som sygeplejerske og som pårørende til en onkel, der sommeren 2005 døde på 

grund af svære alkoholskader, har jeg igennem mange år interesseret mig for denne 

særlige gruppe af patienter, en interesse som jeg har båret med mig ind i mit 

nuværende job som sygeplejelærer. 

Jeg har således, både som pårørende og igennem erfaringer fra min egen tid som 

sygeplejerske på en parenkymkirurgisk afdeling, erfaret hvor kompliceret og 

konfliktfyldt mødet med disse patienter kan være.  

Min teoretiske forforståelse tager afsæt i en humanistisk tankegang, og min faglige og 

menneskelige indfaldsvinkel til denne undersøgelse er forankret i et grundlæggende 

syn på interpersonelle relationer, der i vid udstrækning harmonerer med 

omsorgsteoretikeren Kari Martinsens fænomenologiske omsorgsfilosofi. Martinsens 

omsorgsfilosofi tager afsæt i en ontologisk situationsetik, hvor relationen mellem 

mennesker er fundamental, og hvor vor afhængighed af hinanden skal begrundes i en 

filosofisk skabelsestanke. Et af omdrejningspunkterne i Martinsens bog "Øjet og 

kaldet" fra 2001 er særlig relevant i forbindelse med forståelsesrammen for den 

aktuelle undersøgelse, idet hun i denne del af sit forfatterskab bl.a. beskæftiger sig med 

forvaltningen af den moralske dimension af omsorgen og det centrale i forståelsen for 

den andens situation udfra måden "at se på" (Martinsen, 2001). 
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Min sygeplejefaglige og menneskelige overbevisning er, at måden hvorpå vi "ser 

andre" mennesker, altså vores holdning til dem, er af afgørende betydning i forhold til, 

hvordan vi møder dem og agerer overfor dem. 

Som Martinsen med en omskrivning af Løgstrups ord siger, så er måden vi 

møder andre mennesker på afgørende i forhold til den mellemmenneskelige 

relation der etableres 

"Den enkelte har altid noget af det andet menneskes liv i sit blik, og med 
sit blik også i sin magt. Med den holdning til den anden som mit blik 
udtrykker, kan jeg bidrage til at den andens verden bliver tung og isoleret. 
Men med mit blik kan den anden også blive sat fri, vove sig ud af sin egen 
indespærring og komme ud i relation til andre. Der er mange forskellige 
måder at se på." (Martinsen, 2001; 11). 
 

Det er med et grundlæggende afsæt i denne overbevisning, at jeg arbejder videre med 

min interesse for sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. 

5.3 Udvælgelse af informanter 

Jeg vælger at interviewe fem sygeplejersker fra en kirurgisk afdeling på et middelstort 

provinssygehus i Jylland. Geografisk ligger sygehuset udenfor det amt, som jeg selv 

bor og arbejder i. 

Den valgte afdeling har speciale i øvre organkirurgi, hvilket sikrer, at de interviewede 

sygeplejersker relativt ofte møder patienter med alkoholmisbrug.  

Som gatekeeper, i forhold til udvælgelsen af de fem informanter, vælger jeg at 

samarbejde med afdelingssygeplejersken, og det er således hende, der etablerer den 

indledende kontakt til de udvalgte sygeplejersker. Jeg orienterer kort 

afdelingssygeplejersken om undersøgelsens overordnede formål og beder hende om 

hjælp til at finde fem egnede interviewdeltagere. Afdelingssygeplejersken bedes 

konkret om at søge maksimal variation blandt følgende kriterier (Maunsbach, 1995; 

kap.8): Alder, køn, etnicitet, erfaring som sygeplejerske, varighed af ansættelse i 

afdelingen, evt. kurser eller andet i forbindelse med patienter med alkoholmisbrug. 

Overordnet kriterium for udvælgelsen er blot, at det skal være en sygeplejerske, der 

kan fortælle om en oplevelse, hvor han eller hun indenfor en overskuelig tidsperiode 

har indgået i en sygeplejefaglig relation med en patient med alkoholmisbrug.  

I forhold til dimensioneringen af kvalitative undersøgelser sker udvælgelsen af 

informanter ofte udfra målet om datamætning. Dette betyder, at det ideelle for denne 
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undersøgelse ville være, at jeg fortsatte mine interviews indtil jeg ikke længere ville 

"høre noget nyt" (Dehlholm-Lambertsen og Maunsbach, 1998; 34; Kvale, 2004; 

kap.5). At jeg imidlertid vælger antallet fem skyldes, at min undersøgelse er af 

sonderende karakter, samt at den foretages indenfor en afgrænset tidsperiode, der gør, 

at der må indgås et kompromis mellem det optimale og det mulige. 

5.4 Overvejelser i forhold til det at være interviewer 

I det kvalitative interview er intervieweren selv forskningsredskabet og står i et 

subjekt/subjekt forhold til informanten (Fog, 2004; Hall, 1996; Kvale; 2004; kap.7-8). 

Min person spiller derfor en stor rolle i selve interviewsituationen og ansvaret for, at 

interviewet bliver konstruktivt, og samtidig en god oplevelse for de involverede 

sygeplejersker, ligger hos mig. En række områder, i forhold til det at være interviewer, 

bør gennemtænkes inden interviewene iværksættes, og det er disse forhold, der vil 

blive præsenteret i det følgende afsnit. 

Med afsæt i en fænomenologisk videnskabstradition er det undersøgelsens 

overordnede formål at opnå indsigt i de interviewede sygeplejerskers livsverden, og 

via en tillidsfuld og åben dialog at få dem til at fortælle om oplevelser og erfaringer 

med patienter med alkoholmisbrug. 

Egen forforståelse må medtænkes igennem hele undersøgelsen og dette betyder 

konkret, at jeg skal reflektere over mine egne holdninger til både den teoretiske 

baggrund, til mine egne negative såvel som positive erfaringer, samt til de antagelser 

og holdninger jeg selv har i forhold til både sygeplejerskerne og til patienter med 

alkoholmisbrug (Fjelland og Gjengedal, 1996; 104-105; Fog, 2004; kap.10; 

Thornquist, 2006; kap.5). Denne proces er en løbende proces, hvor jeg både med mig 

selv og med andre søger at diskutere og åbent reflektere over mit eget ståsted. Som et 

led i kvalificeringen af mig selv, som interviewer, gennemføres således også et 

pilotinterview med en sygeplejerske fra en kirurgisk afdeling. Dette pilotinterview gav 

anledning til konstruktive refleksioner i forhold til såvel interviewguiden, som min 

måde at spørge på og resulterede konkret i en revidering af interviewguiden (Bilag 2). 
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5.5 Overvejelser i forhold til praktiske forhold omkring selve interviewet 

Valg omkring de praktiske forhold er af stor betydningen for undersøgelsens samlede 

validitet, og dette afsnit vil derfor redegøre for de overvejelser, der ligger bag disse 

valg (Kvale, 2004; kap.7). 

De fem interviews planlægges til at finde sted i et uforstyrret lokale på sygehuset, hvor 

den udvalgte afdeling ligger, og det er tanken, at den enkelte sygeplejerske selv vil 

være med til at finde et egnet lokale.  

At interviewene finder sted på sygeplejerskernes arbejdsplads skal ses som et udtryk 

for et bevidst valg, idet det i forvejen er besluttet, at de respektive interviews skal 

afvikles i deltagernes arbejdstid og således, af praktiske grunde, ikke skal foregå i 

f.eks. deltagernes eget hjem.  

Sygeplejerskerne er forud for interviewene pr. brev kort blevet informeret om 

undersøgelsens formål (Bilag 1). 

Der afsættes ca. én og en halv time til hver interview, inklusiv briefing og debriefing 

(Kvale, 2004; kap.7). Briefingen indeholder en kort information omkring formålet med 

interviewet, brugen af båndoptageren samt eventuelt afklarende spørgsmål fra 

interviewdeltagerens side. Debriefingen finder sted efter, at båndoptageren er slukket, 

og åbner primært mulighed for, at interviewdeltageren igen kan få mulighed for at 

stille eventuelle spørgsmål. 

For at være i stand til mentalt at adskille de forskellige interviews udføres, de fem 

interviews med minimum én dags mellemrum. 

5.6 Overvejelser i forhold til interviewformen 

Det halvstrukturerede interview kendestegnes, som metode, bl.a. ved, at det konkrete 

interview struktureres ved hjælp af en interviewguide, der kun indeholder en skitse 

over emner, der skal dækkes og forslag til konkrete spørgsmål (Kvale, 2004; kap.7). 

Den aktuelle interviewguide er således bygget op omkring en række områder, som 

synes relevante for det aktuelle tema (Bilag 2): Spørgsmål om sygeplejerskens faglige 

baggrund, kontekstuelle spørgsmål, oplevelser og erfaringer med sygeplejen til 

patienter med alkoholmisbrug. I forbindelse med sidstnævnte område spørges der 

nærmere ind til følelser, tanker og konkrete handlinger. 
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Der vil, i de konkrete interviews, blive lagt stor vægt på at forfølge den enkelte 

sygeplejerskes fortælling, hvorfor både rækkefølgen og spørgsmålenes formulering 

udelukkende skal opfattes som forslag. 

Kun få konkrete emner er således medtaget i interviewguiden og for at fastholde 

undersøgelsens  fænomenologiske afsæt, tages der løbende afsæt i de emner og temaer, 

som sygeplejersken selv bringer på banen. 

Ifølge Kvale må det tilstræbes, at meningen med det sagte allerede, når båndoptageren 

slukkes, er fortolket, verificeret og kommunikeret (Kvale, 2004; 148). Dette må 

betragtes som et ideal, men bl.a. for at søge at imødekomme dette, suppleres den 

aktuelle interviewguide med en række støttespørgsmål, som inspireret af 

fænomenologien, skal være med til at afdække og uddybe det sygeplejersken fortæller 

(Bilag 3). 

Umiddelbart efter hvert interview afsættes der tid til udarbejdelsen af notater omkring 

interviewets nonverbale udtryk, ligesom der løbende i hele undersøgelsesarbejdet vil 

blive gjort notater omkring tanker og fornemmelser og refleksioner i forhold til både 

metodiske og indholdsmæssige overvejelser (Kvale,2004; 129-160). Optegnelser der 

vil blive anvendt i forhold til undersøgelsens forskellige stadier. 

Interviewene optages på bånd, idet denne form for registrering giver undertegnede, 

som interviewer, mulighed for at koncentrere mig om interviewets emne og dynamik. 

Interviewene bliver transskriberet af undertegnede selv. Der transskriberes ordret, da 

det vurderes, at f.eks. gentagelser, "hm", eller anden umiddelbar overflødig tale, i 

analysefasen kan vise sig at være betydningsfuldt fortolkningsmateriale (Kvale, 2004; 

170-173). 

5.7 Overvejelser i forhold til analysemetoden 

Formålet med dataanalysen er ifølge Polit et. al. (2001; 381) at organisere, strukturere 

og danne mening på baggrund af undersøgelsens data. Ifølge Kvale eksisterer der seks 

mulige analysetrin, når det kvalitative interview skal analyseres. Det første trin foregår, 

som allerede omtalt, under selve interviewet og indebærer, at både den person, der 

bliver interviewet og intervieweren løbende påbegynder en analyse og fortolkning i 

selve interviewsituationen (Kvale, 2004; 187). Det næste analysetrin foregår efter 

båndoptageren er slukket og er en analyse af det transskriberede materiale. På dette 
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analysetrin skelner Kvale mellem: Strukturering, afklaring og den egentlige analyse. 

Formålet med den egentlige analyse er overordnet, at der udvikles meningsindhold, at 

interviewpersonernes egen forforståelse bringes frem i lyset samt, at de fra forskerens 

side lægges nye perspektiver ned over fænomenerne (Kvale, 2004; kap.11). Jeg er, i 

denne undersøgelse, inspireret af Kvales meningskondenserende analysemetode. Dette 

fordi, denne analysemetode lægger meget vægt på at være tro imod 

interviewpersonernes egne ord og betydninger i forhold til deres fortællinger. Udover 

en høj grad af respekt for betydningen, som den udtrykkes af interviewpersoner, 

lægger meningskondensering, som metode, også op til en udfordring af min 

forforståelse (Kvale, 2004; 192-194). Analysen indeholder altså både elementer af 

beskrivelse og fortolkning og harmonerer derfor med undersøgelsens fænomenologisk- 

hermeneutiske videnskabsteoretiske referenceramme. Først gennemlyttes/læses hele 

interviewet for at få en fornemmelse for helheden. Dernæst frasorteres det åbenlyst 

uvæsentlige for herefter at udlede de såkaldte naturlige "betydningsenheder", således 

som de udtrykkes af de interviewede sygeplejersker. Nu udtrykkes, på så enkel vis som 

muligt, de temaer, der kendetegner de naturlige betydningsenheder, sådan som jeg som 

forsker forstår dem. Efterhånden, som der fremtræder mønstre, formuleres centrale 

temaer, som er en slags overskrifter for flere mindre temaer. På det fjerde trin stilles, 

på baggrund af undersøgelsens formål, spørgsmål til de udledte betydningsenheder 

(Kvale, 2004; 192-194). Her stilles f.eks. spørgsmålene: "Hvad kan dette tema sige om 

sygeplejerskens oplevelser og erfaringer med patienter med alkoholmisbrug ?" Og 

"Hvilke holdninger til patienter med alkoholmisbrug kan udledes af dette tema ?" Til 

sidst sammenfattes de centrale temaer i en sammenfattende beskrivelse af, hvordan 

sygeplejersken beskriver sine oplevelser med patienter med alkoholmisbrug, samt 

hvilke holdninger der kan udledes af disse beskrivelser.  

5.8 Etiske overvejelser 

Et interview er, ifølge Kvale, "et moralsk foretagende" (Kvale, 2004; 115). Jeg vil 

således, i dette afsnit, præsentere de samlede formelle såvel som uformelle etiske 

overvejelser i forhold til den aktuelle interviewundersøgelse. 

I forhold til de formelle etiske overvejelser er der, i forbindelse med sygeplejerskernes 

retssikkerhed, visse formalia, der skal overholdes ved en undersøgelse som denne. Da 
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undersøgelsen ikke er af biomedicinsk karakter, er den imidlertid, ifølge gældende 

retningslinier, ikke omfattet af det videnskabsetiske komitesystem, hvorfor der ikke 

indhentes formel tilladelse fra denne instans. (Den Centrale Videnskabsetiske Komitè, 

2006). For at opretholde optimal etik i undersøgelsen følges de fire etiske principper 

for sygeplejeforskning imidlertid (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003; 5-8). 

Princippet om autonomi søges imødekommet ved hjælp af informeret samtykke samt 

en hensigt om fortrolig omgang og opbevaring af både skriftligt og båndet 

datamateriale (Bilag 1 og 4). Projektet er registreret hos Datatilsynet (J. nr.2006-41-

6239), som har givet tilladelse til projektets gennemførelse, jf. persondataloven, § 50, 

stk.1 nr.1 (Datatilsynet, 2006). 

I forhold til de mere uformelle etiske overvejelser vurderes det initialt, hvorvidt 

relevansen af det valgte tema er stor nok til, at jeg kan tillade mig at ulejlige 

sygeplejersker og bruge deres sparsomme tid. På baggrund af litteraturstudier er det 

imidlertid muligt at konkludere, at der i Danmark er et påtrængende og åbenlyst behov 

for at undersøge sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug 

nærmere. 

I forhold til ikke-skadeprincippet er jeg meget opmærksom på, at antallet af personer, 

der i én eller anden udstrækning er berørte af problemstillinger omkring 

alkoholmisbrug, er stort. Jeg medtænker derfor faren for, at deltagelse i interviewene 

kan skade de involverede sygeplejersker, hvis jeg ikke er meget opmærksom overfor 

den enkelte sygeplejerskes grænser. Jeg kan ikke på forhånd vide, hvorvidt den enkelte 

sygeplejerske også privat har oplevelser eller erfaringer med alkoholmisbrug, og 

hvorvidt hun evt. kan føle sig ubehagelig berørt af vores samtale. På baggrund af disse 

overvejelser stiller jeg således ikke direkte spørgsmål til sygeplejerskens private 

erfaringer og oplevelser med alkoholmisbrug, men lader den enkelte sygeplejerske 

afgøre, hvor hendes grænse for åbenhed går i denne sammenhæng.  

Samlet set håber jeg, at mine mange overvejelser, i forhold til etiske forhold, bidrager 

til, at alle involverede parter oplever tillid og tryghed i forbindelse med deres bidrag til 

denne undersøgelse.  

6. Resultater 
I dette afsnit søges det at gøre klart for læseren, hvorledes analyseprocessen er 

forløbet, og hvordan undersøgelsens resultater er kommet frem. Ligeledes gives en 
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karakteristik af de interviewede sygeplejersker, ligesom der vil blive givet en kortfattet 

beskrivelse af, hvorledes de fem interviewsituationer blev oplevet af undertegnede. 

6.1 Gennemførelse af interviewene  

Fem sygeplejersker deltog i undersøgelsen. Alle sygeplejerskerne var kvinder med 

dansk baggrund, idet ingen mandlige sygeplejersker eller sygeplejersker med anden 

etnisk baggrund end dansk, på interviewtidspunktet var ansat på den aktuelle afdeling. 

Sygeplejerskernes alder var henholdsvis 25, 29, 40, 42 og 55 år. De deltagende 

sygeplejersker havde været ansat fra ca. et år til mere end 25 år. 

Fem sygeplejersker blev interviewet én gang, og alle interviewene blev optaget på 

bånd og transskriberet umiddelbart efter. Interviewene varede mellem 40 og 55 min og 

blev afviklet over en periode på tre uger i foråret 2006. 

Atmosfæren, i de respektive interviews, var afslappet, uformel og rar, og i alle 

interviews blev der både grinet, talt seriøst og givet plads til tænkepauser. Ingen af de 

fem interviews blev personlige i forhold til, at sygeplejerske kom ind på private 

forhold, og stemningen i interviewsituationerne var derfor på intet tidspunkt præget af 

at være ubehagelig eller grænseoverskridende. 

Fælles for alle sygeplejerskerne var det, at de ikke holdt sig til at fortælle om én 

patientsituation, men at de i løbet af interviewene kom i tanke om flere forskellige 

situationer og patienter, som de ønskede at fortælle om. Totalt blev der således talt om 

17 forskellige patientoplevelser. Jeg lod som interviewer sygeplejerskerne gøre dette, 

idet mit ønske var at høre dem fortælle spontant og åbent om deres oplevelser og 

holdninger. 

Det vurderes, at undersøgelsens samlede datamateriale giver et godt billede af netop 

disse fem sygeplejerskers beskrivelse af deres oplevelser med patienter med 

alkoholmisbrug. 

6.2 Analyse af de empiriske data 

I forhold til analysen gennemlyttes alle fem interviews og transskriptionerne 

gennemlæses flere gange. Dette for at opnå et samlet overblik over, hvad der var blevet 

sagt. Dernæst fokuseres der på de naturlige betydningsenheder, som siger noget om 

områder, der belyser undersøgelsens forskningsspørgsmål. På baggrund af dette 

analysetrin formuleres en række temaer. Disse temaer samles, på baggrund af 
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fremkomsten af en række mønstre, i nogle puljer og benævnes centrale temaer. Denne 

bearbejdning af de fem interviews resulterer i fire centrale temaer, som således er 

vokset frem på baggrund af en hermeneutisk analyse, hvor jeg har bevæget mig frem 

og tilbage mellem det samlede datamateriale og de enkelte interviews. 

De fire centrale temaer har således alle rod i de interviewede sygeplejerskers egne ord. 

Igennem hele analyseprocessen lægges der stor vægt på at være tro imod de 

interviewede sygeplejerskers konkrete udsagn, hvorfor overskrifterne på de fire 

centrale temaer udgøres af citater fra de fem interviews: "De er så forskellige, men…," 

"Jeg synes ikke, at vi er så slemme…","Men man skal også forvente, at det også godt 

kan passe, det de siger…", "…men man kan ikke sige, at de stiller høje krav …". På 

baggrund af de fire centrale temaer viser det sig muligt at danne et overordnet tema:  

"Fyldt af modsætninger". 

Fremstillingen af undersøgelsens resultater sker dels ved hjælp af parafraser samt ved 

hjælp af udvalgte citater fra de fem interviews. Anvendelsen af udvalgte citater sker 

for give læseren eksempler på, hvorledes de forskellige fortolkninger er fremkommet. 

Det markeres, i forbindelse med fremstillingen af de respektive citater, ikke fra hvilket 

interview det enkelte citat stammer, men der gøres hér opmærksom på, at udsagn fra 

alle fem sygeplejersker medtages i resultatfremstillingen. Citaterne fremstilles i 

citationstegn, og der markeres med tre prikker de steder, hvor et citat tages ud af en 

sammenhæng. Parenteser er anvendes til at markere mine tilføjelser f.eks. om tonefald, 

latter eller andet. Citaterne er, hvor det ikke skønnes at have mening for den samlede 

betydning, redigeret i forhold til eventuelle gentagelser, fyldord etc. Dette for at øge 

læsevenligheden. 

6.3 "De er så forskellige, men…" 

Sygeplejerskernes udsagn vidner om, at de oplever det som vanskeligt at angive 

generelle og typiske karakteristika for gruppen af patienter med alkoholmisbrug. 

Denne gruppe består, med sygeplejerskernes egne ord, ofte af "ganske almindelige 

mennesker", som det er vanskeligt at sige noget overordnet omkring. Sygeplejerskerne 

udtaler, at patienter med alkoholmisbrug er forskellige i forhold til social status, 

familiær baggrund, udseende, årsag til misbrug samt erkendelse af deres 

alkoholproblem. 
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Trods sygeplejerskernes oplevelse af, at patienter med alkoholmisbrug ofte er helt 

almindelige mennesker med vidt forskellig baggrund, vidner flere udtalelser imidlertid 

om, at der, i flere af de interviewede sygeplejersker, eksisterer et indre billede af "den 

typiske alkoholiker", og de karakteristika der, efter sygeplejerskens opfattelse, 

kendetegner en sådan person: 

"Han var sådan en typisk alkoholiker, altså én der jamen, havde 
kammerater der kom i tide og utide i lejligheden, og jeg kunne forstå sådan 
på hans kammerat, at øh Panodil og sådan noget, det var åbenbart noget 
man tog dagligt…" 
 

Sygeplejerskernes udsagn vidner om, at deres indre billede af den typiske alkoholiker 

tegner konturerne af et menneske, der adskiller sig fra det normale og som, med 

sygeplejerskernes ord,  "har helt andre værdier end vi har". Et menneske, som det ikke 

umiddelbart er muligt at identificere sig med: 

"Altså vi har jo alle sammen nogle normer, og vi ved hvordan, at man skal 
leve et normalt liv for at se normal og pæn og ordentlig ud og sådan, men 
det gør de ikke altså, de falder udenfor de der normer, fordi at de har valgt 
at gøre noget andet…". 
 

Sygeplejerskerne bruger mange etiketter, som de sætter på de omtalte patienter. 

Særligt iøjnefaldende er det, at patienterne inddeles og karakteriseres i forhold til 

social klasse/erhverv. Der bruges f.eks. betegnelser som "en kvinde fra et bedre 

kvarter", "en havnearbejder", "luksusgruppen" "en sælgertype", "lavklasses og 

højklassesfolk" og "sutter": 

Også mere ukarakteristiske tillægsord anvendes, når de forskellige patienter beskrives. 

Ord som: "De svære alkoholikere", "de meget ringe alkoholikere", "de rigtig tunge 

alkoholikere", "de rigtig slemme alkoholikere" og "de dårligste alkoholikere". Ord og 

vendinger som må formodes, at sige noget om misbrugets omfang og varighed, men 

muligvis også om sygeplejerskens oplevelse af, hvor krævende patienten er. 

I forhold til misbrugets begrundelse eller årsag er sygeplejerskerne tilsyneladende ikke 

afklarede og enige. De fleste sygeplejersker svarer således ja til spørgsmålet om, 

hvorvidt alkoholmisbrug er en sygdom, mens der i uddybelsen af svarene i nogen grad 

er forskelle. Nogle sygeplejersker lægger vægten på den sociale baggrund, mens andre 

mere betoner psykologiske forhold i patientens personlighed. Én udtaler, at der må 

være tale om "en brist", der gør at patienten ikke kan styre det sit alkoholforbrug. 
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6.4 "Jeg synes ikke, at vi er så slemme…" 

Hvorvidt der tales negativt om patienter med alkoholmisbrug er der, blandt de 

interviewede sygeplejersker, stor uenighed om. Udsagnene er således, både på det 

interpersonelle og det intrapersonelle plan, præget af divergens, og der er 

tilsyneladende ikke enighed om, hvad "en god tone" er. 

Nogle sygeplejersker afkræfter således, at der bliver talt negativt omkring patienter 

med alkoholmisbrug. Dette selv om deres fortællinger, omkring konkrete patienter, 

vidner om, at der i nogen udstrækning er blevet talt om patienterne på en måde, som 

kan opfattes som negativ omtale: 

"Altså det ikke sådan, at vi går og bagtaler dem…" 
 

Dette udsagn fremkommer umiddelbart efter, at den pågældende sygeplejerske har 

fortalt, at sygeplejerskerne på kontoret bruger metaforen: "armbøjninger", når de taler 

om, hvorvidt patientens pancreatit er udløst af alkohol eller ej. 

En anden sygeplejerske fortæller, at hun i forhold til patienter med alkoholmisbrug 

oplever "en god tone". Denne sygeplejerske fortæller samtidig om en oplevelse, hvor 

sygeplejerskerne tilsyneladende har moret sig over en patient, der ifølge 

sygeplejersken selv fremprovokerer sine opkastninger: 

"Det er meget sjovt (griner). Det er sådan noget med, at vi kan sige, at nu 
kommer lægen om ti minutter og præcis ti minutter efter, så står han ude 
ved toilettet og… (stikker fingeren op til munden for at demonstrere en 
fremprovokeret opkastning). Altså det er selvfølgelig også sådan lidt en 
test". 
 

Andre sygeplejersker mener ikke, at der generelt tales negativt om patienter med 

alkoholmisbrug, men erkender dog, at der kan være særlige omstændigheder, der gør, 

at nogle patienter omtales negativt. Det kan f.eks. dreje som "ulækre patienter" eller 

"gengangere i afdelingen", hvor der f.eks. kan høres udtalelser som: "åh nu kommer 

han igen"  

Flere sygeplejersker er enige om, at holdningen til patienter med alkoholmisbrug er 

meget uensartet blandt afdelingens sygeplejersker, og flere udtaler i den forbindelse, at 

der kan være situationer i dagligdagen, som f.eks. rapportsituationer, der synliggør 

disse uenigheder. Én sygeplejerske giver følgende eksempler på den negative omtale: 
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" "Åh altså hvem går ind til hende nu?". "Er det hende igen? " Altså den 
slags ting kommer hurtigt til at blive sagt, når vi ser vores patientlister om 
morgenen, ikke også". 
 

Tydeligt er det, at sygeplejerskerne ikke ønsker at udlevere sig selv eller hinanden, og 

mange udtalelser understreger, at sygeplejerskerne godt ved, at de ikke bør tale 

negativt om afdelingens patienter, og at de derfor, i forbindelse med spørgsmål 

omkring omtalen af patienter med alkoholmisbrug, er særdeles forsigtige i deres 

udtalelser. Denne forsigtighed viser sig f.eks. i udtalelser som : "…men vi er ikke så 

slemme på vores afdeling", "…jeg skal da ikke sidde og gøre mig selv højhellig, men 

jeg synes altså…". Dette afholder dog ikke sygeplejerskerne fra ikke kun at tale om sig 

selv, men også om "de andre".  Én sygeplejerske udtaler: 

"…altså det er måske også lidt dristigt at sige, at nogle synes måske nok, at 
hun er selv lidt ude om det". 
 

Patienterne vækker tilsyneladende forskellige følelser i sygeplejerskerne, og bl.a. "det 

at have ondt af patienten" omtales af flere sygeplejersker. Det ser ud som om, at f.eks. 

det at være "en stakkel", "at være langt ude" og det "at være uforskyldt i forhold til sin 

situation" spiller en rolle i forhold til, hvorvidt sygeplejersken oplever at have ondt af 

patienten. Een sygeplejerske fortæller, i den forbindelse, at hun i forhold til patienter 

indlagt med pancreatit: "har mere ondt af den patient, hvor betændelsestilstanden er 

udløst af en galdesten end af den patient, hvor betændelsen er alkoholbetinget". Hun 

fortæller, at hun godt ved, at hun ikke må tænke sådan, men at hun nogle gange 

tænker: "For fanden det er han jo selv skyld i". 

At også patientens udseende kan have betydning for, hvordan sygeplejerskerne omtaler 

patienterne, kan f.eks. ses i fortællinger om, at patienter der er velklædte og velplejede 

og som har "pæne pårørende" er mindre udsatte for at blive omtalt negativt af 

personalet. Sygeplejerskerne udtaler, at det har betydning for omtalen af patienten, 

hvorvidt han eller hun "falder igennem" eller ej. Personalet tager nogle gange afstand 

fra dem, som de kalder de "ulækre alkoholikere". Om denne gruppe siger én 

sygeplejerske: "Jamen tit så er de jo frastødende på én eller anden måde…". 

Flere sygeplejersker anerkender faren ved at omtale patienterne, som én kalder det, på 

"en unuanceret måde", og sygeplejerskerne udtrykker bekymring og afstandstagen i 

forhold til deres fortællinger om situationer, hvor der er blevet talt negativt om 
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patienterne på kontoret og i kaffestuen. Én sygeplejerske udtrykker sin bekymring ved 

hjælp af en jernbanemetafor: 

"Og så kører det ligesom i det der skævspor, som vi faktisk skal passe 
meget på med, specielt også fordi vi har mange elever og studerende, så er 
det et meget forkert signal at sende…" 
 

Sygeplejerskerne er tilsyneladende ikke enige om, hvorvidt den negative omtale får 

konsekvenser for den pleje, der gives til patienterne. I interviewene findes der således 

både udtalelser, der indikerer, at disse patienter modtager en pleje på samme 

kvalitetsniveau som andre, mens andre udtalelser vidner om det modsatte: 

"… vi har haft alkoholikere, som måske altså nærmest har drukket hjernen 
ud, som ikke kan bevæge sig i sengen eller et eller andet. Jamen, da kan 
man da måske godt nogle gange se, at det er ham man slækker til sidst, 
fordi han ligger alligevel bare der og ikke kan noget, så ham kan vi 
sengebade til sidst". 

 

6.5 "Men man skal også forvente, at det også godt kan passe, det de 

siger…" 

Mistilliden til patienterne med alkoholmisbrug er gennemgående i alle interviewene, 

og sygeplejerskerne fortæller, både ved hjælp af konkrete eksempler og igennem mere 

generelle udsagn, hvordan mistilliden præger samspillet med disse patienter. 

Én sygeplejerske fortæller således om en patient, der ved udskrivelsen ikke kunne få 

gratis hjemtransport. Dette var patienten ikke tilfreds med, og det lykkedes hende at få 

medpatienterne på hendes stue til at samle penge ind til hende, så hun kunne betale for 

en taxa. Tilfældigvis opdagede personalet i afdelingen dog, at hun ikke valgte at bruge 

de indsamlede penge på en transport, men alligevel blev hentet af sin samlever, som 

kørte hende hjem på bagsædet af en knallert. Sygeplejersken kommenterer bl.a. denne 

fortælling sådan: 

"…men det var jo bare så, lidt typisk ikke også". 
 

Det er svært at læse ud fra de forskellige udsagn, i hvor høj grad de interviewede 

sygeplejersker tolker de forskellige tillidsbrud, som noget patienten gør bevidst eller 

ubevidst. Ordlyden i nogle af udsagnene peger på en oplevelse af, at patienterne 

bevidst har "snydt", mens andre, med en mindre markant ordlyd, mere indikerer en 
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oplevelse af, at det er patientens manglende viljestyrke, der gør, at han eller hun ofte 

"svigter": 

"Men øhm (pause), men jeg synes bare, at man bliver skuffet så mange 
gange, for de møder jo aldrig i de der alkoholambulatorier, og de kommer 
ikke til de der aftaler, man har knoklet for at få dem med på. De opgiver 
altså ligeså snart, at de kommer hjem. Om det så er fordi, at de falder 
tilbage til flasken, det ved jeg ikke". 
 
"Man har jo nok set mange gange, at de snyder én på én eller anden vis". 
 

Sygeplejerskernes fortæller dels om patienternes kamp for at skjule både misbrug og 

abstinenser for deres pårørende, men de fortæller også om patienternes forsøg på at 

skjule deres abstinenser og alkoholproblem overfor personalet. De fysiske abstinenser, 

hos disse patienter, bliver da de synlige "tegn" og "beviser", der "afslører" patienten. 

Personalet oplever, i denne sammenhæng, at de har svært ved at stole på patienterne, 

når de skal afdække, hvor stort patienternes daglige alkoholindtag er. Hér synes der at 

eksistere en uformel og udbredt regel om, at personalet, som udgangspunkt, ikke kan 

stole på de svar, som de får af patienterne. Størstedelen af de interviewede 

sygeplejersker fortæller således om både konkrete og generelle oplevelser af, at de svar 

de får af patienterne ikke er sande: 

"(Griner)… to genstande dagligt står der på papiret har jeg været inde og 
tjekke (siger dette i et ironisk tonefald), men det vides ikke hvor meget 
ekstra. Vi plejer at lægge det dobbelte til, hvis det er rigtigt grelt". 

 

Flere udsagn vidner desuden om sygeplejerskerne oplevelser med, at patienterne har 

brudt gældende regler i afdelingen ved f.eks. at have røget på stuen eller at have 

drukket af afdelingens hospitalssprit eller af alkohol, som de selv har medbragt.  

Nogle patienter med alkoholmisbrug afbryder behandlingen og forlader afdelingen "i 

utide", hvilket generelt i personalegruppen opfattes som forventeligt og almindeligt. 

Omkring sygeplejerskens erfaringer med patienter, der skal fortælle om deres daglige 

alkoholforbrug, udtaler én sygeplejerske: 

"Man skal forvente, at det godt kan være mere, men man skal også 
forvente, at det godt kan passe, det de siger…" 
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Dette modsætningsfyldte citat udtrykker både sygeplejerskens tillid og mistillid til 

patienterne og er tankevækkende, fordi sygeplejersken i citatet helt bogstaveligt 

udtrykker mistilliden før tilliden. 

6.6 "…men man kan ikke sige, at de stiller høje krav…" 

Også dette centrale tema er præget af modsætningsfyldte forhold, idet sygeplejerskerne 

på den ene side beskriver patienter, med alkoholmisbrug, som værende patienter, der 

med sygeplejerskernes egne ord, "fylder meget", "trækker tænder ud" og "er 

krævende" og på den anden side i mange udsagn giver udtryk for, at disse patienter 

ofte ikke selv stiller krav til personalet, og at de ofte ikke selv kontakter personalet 

under en indlæggelse. Én sygeplejerske fortæller f.eks.:  

"…Jeg oplever nærmere den anden vej, at vi skal være obs. på dem, når de 
er her. Og det kan jo så være en udfordring, det der med, at man ikke bare 
går forbi døren, fordi: "De er sgu også bare selv ude om det" eller "Åh han 
er næsten ikke til at snakke med, for han har sådan et vulgært sprog…". 
Det er jo ikke fordi, at de ligger og ringer i klokken og vil have os hele 
tiden, slet slet ikke. Det kan man ikke sige". 

 

Ét af argumenterne for, at mange af disse patienter ikke opleves som krævende er 

tilsyneladende sygeplejerskernes oplevelse af, at patienterne i én eller anden 

udstrækning undgår personalet. Sygeplejerskerne oplever, at patienternes 

bevægegrunde for ikke at kontakte personalet er meget forskellige. Nogle patienter er, 

ifølge sygeplejerskerne, meget "taknemmelige og ydmyge" mens andre er "flove" og 

"helst ikke vil ses". 

Patienterne vil, ifølge sygeplejerskerne, ofte gerne udskrives så hurtigt som muligt, og 

de opholder sig desuden gerne udenfor afdelingen, hvor de, som én sygeplejerske 

udtrykker det, "flygter" til f.eks. rygeområder.  

Sygeplejerskerne fortæller, at forhold, i relation til nogle af patienternes dårlige 

hygiejne og stærke abstinenser, kan medvirke til, at de opleves som krævende. 

Patienternes standarder i forhold til udseende og hygiejne ligger i nogle tilfælde langt 

fra sygeplejerskernes, og de oplever derfor, at de bruger  mange ressourcer på at få 

patienterne til at se ordentlige ud, og med deres egne ord, "at holde sammen på dem". I 

denne forbindelse nævner nogle endvidere, at de forsøger at normalisere patienternes 

hygiejne og udseende, så de ikke bliver nedgjort af deres medpatienter: 
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"Jamen det er nok også derfor, man prøver at få dem til at holde én eller 
anden facade for, at de ikke skal blive for sårbare, når de er herinde". 

 

Samarbejdet med lægerne beskriver flere af sygeplejerskerne som krævende og svært i 

forbindelse med patienter med alkoholmisbrug. Sygeplejerskerne oplever det således 

ofte som en kamp at få lægerne til at tilse og behandle disse patienter, og de oplever, at 

lægerne er meget forskellige i deres holdninger overfor patienter med alkoholmisbrug. 

Også afdelingens fysiske rammer bliver, af flere af sygeplejerskerne, betegnet som et 

problem. Disse sygeplejersker reflekterer under interviewene over det problematiske i 

at skulle drøfte "et så tabubelagt område som alkoholmisbrug" med patienter, der 

ligger på en stue med 3 andre patienter. Her fortæller flere sygeplejersker, at de ikke 

direkte anvender ordet abstinenser, men f.eks., i den forbindelse, benytter sig af et ord 

som "uro". Særlig urenlige og abstinensprægede patienter mener flere sygeplejersker 

ikke, at de "kan byde andre medpatienter at ligge sammen med", og disse patienter 

henvises om muligt til enestuer. 

At de interviewede sygeplejersker alle er ansat på en kirurgisk afdeling ser, i deres 

udsagn, også ud til at spille en betydningsfuld rolle i forhold til deres oplevelse af, 

hvor krævende disse patienter er.  

Sygeplejerskerne oplever, at patienter med alkoholmisbrug "appellerer til andre 

områder af deres faglighed", og at de hos disse patienter "skal bruge sig selv på en 

anden måde", end de gør hos andre kirurgiske patienter. Patienter med alkoholmisbrug 

er "uinteressante for de kirurgiske læger", og det udtales, at patienter med 

alkoholmisbrug "ikke rigtig hører til på en kirurgisk afdeling", hvor man som én 

sygeplejerske siger: "… mere arbejder udfra apparatfejlsmodellen" samt "…leder efter 

noget konkret at sætte fingeren på". 

En række udsagn antyder, at sygeplejerskerne ikke altid er helt sikre på, at den 

abstinensbehandling, der gives er sufficient, samt at nogle patienter måske slet ikke 

behandles for deres abstinenser, fordi personalet ikke finder ud af, at det er det, der er i 

vejen med patienten. 

Alle sygeplejerskerne påpeger en oplevelse af, at de fleste patienter med 

alkoholmisbrug ikke ønsker hjælp til at løse deres problem, og at sygeplejerskerne, i 

vid udstrækning, ikke oplever andre muligheder end blot at acceptere patienternes 
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beslutninger. Tydeligvis er sygeplejerskerne meget bevidste omkring patientens ret til 

autonomi, og flere giver udtryk for, at én af deres opgaver er at give patienten 

mulighed for at træffe et kvalificeret valg. Andre er dog mere resignerende i forhold til 

at gå ind i patienternes alkoholproblem og giver udtryk for, at det er patienten, der må 

bede om hjælpen og ikke dem, der bør være opsøgende: 

"Altså der er ikke så meget Florence Nightingale i mig mere…jeg går ikke 
og plager for det mere, det gør jeg ikke". 

 

Flere fortæller desuden om oplevelsen af, at nogle patienter nyder omsorgen under en 

indlæggelse, og at det at få et bad og "blive nusset om" har stor værdi for nogle 

patienter. 

Én sygeplejerske fortæller om en patient, som er særdeles velkendt i afdelingen. 

Manden er alkoholiker og lader sig jævnligt indlægge med, det sygeplejersken kalder, 

"fremprovokerede opkastninger". Han ønsker ikke at tale om sit alkoholmisbrug, men 

lader sig, ifølge sygeplejersken, indlægge fordi han savner omsorg. Under disse 

indlæggelser, som sygeplejersken betegner som "noget pjat", lader personalet manden 

"passe sig selv", hvilket forklares med, at han er "udenfor pædagogisk rækkevidde". 

Modsætningsfyldt er det, at samme sygeplejerske senere i interviewet, på det mere 

generelle plan udtaler, at hun ofte oplever, at disse patienter har savnet omsorg, og at 

hun har en overbevisning om, at omsorgen i nogle tilfælde kan bruges som "et slags 

middel" til at komme i dialog med patienterne. 

Mange udsagn vidner om, at sygeplejerskerne af mange forskellige årsager 

tilsyneladende ikke målrettet og konsekvent går ind i en dialog med patienten i forhold 

til hans eller hendes alkoholmisbrug. Een sygeplejerske udtaler i den forbindelse:  

"De bliver hurtigt udskrevet, og så må de hytte deres eget skind". 
 

Flere sygeplejersker udtrykker en oplevelse af, at det de gør nu ikke er godt nok og 

udtrykker samtidig vilje og lyst til at arbejde mere målrettet med denne del af plejen. 

En forandring der dog, ifølge sygeplejerskerne, ville kræve øget viden og mere tid. 

6.7 Sammenfatning af den empiriske analyse 

Undersøgelsen peger på en række centrale temaer, som ser ud til at præge 

sygeplejerskernes holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Temaerne omhandler 

sygeplejerskernes måde at karakterisere patienter med alkoholmisbrug på, deres måde 
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at omtale dem på, tilliden til patienterne samt sygeplejerskernes oplevelse af, hvorvidt 

disse patienter er krævende. På baggrund af undersøgelsens resultater mener jeg at 

kunne identificere en række modsætningsfyldte forhold, som både udspiller sig i den 

enkelte sygeplejerske og mellem de interviewede sygeplejersker, og jeg vælger således 

at samle de centrale temaer i et overordnet tema, som jeg kalder: "Fyldt med 

modsætninger". 

På den ene side vidner udsagn om, at der arbejdes udfra idealerne om den gode 

sygepleje, mens der på den anden side også ses eksempler på fordømmende og 

negative holdninger.  

Data peger på, at der i den enkelte sygeplejerske, på trods af en opfattelse af at gruppen 

af patienter med alkoholmisbrug er uensartet, findes mange forudbestemte billeder af 

forskellige typer af patienter med alkoholmisbrug. Noget tyder på, at der i nogen 

udstrækning tales negativt om patienter med alkoholmisbrug, men at sygeplejerskerne, 

som gruppe, ikke er enige om hvornår der er tale om negativ omtale, og hvornår der 

ikke er. Sygeplejerskens generelle forventning til patienter med alkoholmisbrug er 

præget af en høj grad af mistillid, og patienter med alkoholmisbrug opfattes på den ene 

side som krævende og på den anden side, som en gruppe, der ikke forventer ret meget.  

Undersøgelsens resultater peger således samlet på en række modsætningsfyldte forhold 

i den enkelte sygeplejerske og i gruppen af sygeplejersker. Forhold som må formodes 

at kunne påvirke både den enkeltes og gruppens møde med patienter med 

alkoholmisbrug. 

7. Diskussion 

For at afdække i hvor høj grad den aktuelle undersøgelse har bidraget med ny viden, 

eller perspektiveret allerede eksisterende viden på området, inddrages artiklen 

"Stigmatisering af misbrugere" fra undersøgelsens litteraturgennemgang, og denne 

kilde diskuteres i forhold til undersøgelsens fund (Sørensen, 2004). 

På baggrund af  undersøgelsens formål, og mere konkret undersøgelsens tredje 

forskningsspørgsmål, sættes der i afsnittet : "Kan der være tale om plejelidelse ?" 

fokus på, hvorledes sygeplejerskens holdninger kan forstås i et udvalgt 

omsorgsteoretisk perspektiv. 
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7.1 Diskussion af fund i forhold til kendt litteratur 

I litteraturgennemgangen viser Sørensen med sin artikel: "Stigmatisering af 

misbrugere", at sygeplejens diskursive praksis indeholder risiko for stigmatisering af 

misbrugere (Sørensen, 2004). Sørensen undersøgte, hvordan sygeplejersker italesætter 

misbrugere i udvalgte, nordiske ikke videnskabelige sygeplejeartikler og fandt, at 

sygeplejerskernes diskurs samlede sig i ni forskellige og alligevel sammenhængene 

diskurser. Sørensen fandt, at størstedelen af sygeplejerskerne tilsyneladende er enige 

om, at misbrugeren kan betegnes som svag og ikke kompetent, at misbrugeren er 

utilpasset og anderledes, og at han eller hun lever et uværdigt liv nederst på den 

sociale rangstige (Sørensen, 2004). 

Fundene i min undersøgelse stemmer, i en vis udstrækning, overens med Sørensens 

fund, idet flere af sygeplejerskernes udsagn f.eks. beskriver, at mange patienter med 

misbrug er ressourcesvage i forhold til at tage vare på eget udseende og helbred, samt 

at de ofte bliver indlagt igen og igen. Data i min undersøgelse betegner desuden 

patienter med alkoholmisbrug som mennesker, der er normbrydende og anderledes i 

forhold til værdier og livsførelse. Desuden beskrives nogle som utilbøjelige til at 

overholde aftaler. Som det tidligere er påpeget samler data, i min undersøgelse sig 

ikke så entydigt, som de synes at gøre det i dele af Sørensens undersøgelse. I forhold 

til ovenstående udsagn, omkring misbrugerens personlighed og måder at leve på, viser 

det sig således, at de interviewede sygeplejersker i min undersøgelse primært tilslutter 

sig de holdninger, som Sørensen identificerer, men at der også findes udsagn, der 

udtrykker andre holdninger. Flere sygeplejersker, i min undersøgelse, udtaler således, 

hvordan patienter med alkoholmisbrug også godt kan være det, de kalder, helt 

almindelige mennesker med et pænt og velholdt udseende.  
Sørensen peger, med sin undersøgelse, på divergerende diskurser i forhold til 

sygeplejerskernes oplevelse af misbrugets ætiologi, og hér beskriver hun to 

konkurrerende diskurser på området: Nogle sygeplejersker giver udtryk for, at misbrug 

er en selvforskyldt og skamfuld tilstand, der betragtes som et bevidst valg fra 

misbrugerens side. Den anden, og modstridende diskurs, betegner imidlertid 

misbrugeren som værende uforskyldt og syg. Misbrugeren opfattes altså, i de to 

diskurser, henholdsvis som ansvarlig og skyldig og som et offer for ydre 

livsbetingelser som arv og miljø (Sørensen, 2004). 
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I min undersøgelse viser sygeplejerskernes udsagn, at begge disse opfattelser af 

ætiologien bag misbruget er repræsenteret, idet der både findes eksempler på 

sygeplejersker, der betegner patienten som skyldig og andre, der påpeger især arv og 

miljø som væsentlige årsager til et misbrug. 

Sørensens undersøgelse afdækker, at sygeplejerskerne giver udtryk for, at samarbejdet 

med patienter med misbrug er tungt, og at samarbejdet med disse patienter udløser 

håbløshed (Sørensen, 2004). 

Data i min undersøgelse vidner om, at der på dette område er modsætningsfyldte 

opfattelser både i den enkelte sygeplejerske og imellem sygeplejerskerne. På den ene 

side beskriver sygeplejerskerne, at patienterne kan være tunge, og at "de trækker 

tænder ud", og på den anden side beskriver de mange af patienterne som værende ikke 

krævende. 

Sørensen skriver, at sygeplejerskerne oplever, at patienterne svigter og skuffer, hvilket 

også er holdninger, der slår igennem i min undersøgelse. 

I Sørensens undersøgelse udtaler mange sygeplejersker sig om "de andre". Udtalelser, 

der fortæller, at de andre ikke opfører sig korrekt eller ikke tilbyder god behandling 

(Sørensen, 2004). 

Dette "at tale om de andre" går også igen i min undersøgelse, idet flere af de 

interviewede sygeplejersker udtaler sig om, hvad de andre gør. At dømme udfra deres 

formuleringer og sprogvalg er dette "at tale om de andre" dog ikke noget, de bryder sig 

om, men de fortæller alligevel i flere udsagn, at der f.eks. er andre, der taler krænkende 

eller fordømmende om patienter med alkoholmisbrug. 

At sikre patientens værdighed er en anden dominerende diskurs, som Sørensen 

påpeger, at sygeplejerskerne i hendes undersøgelse tilsyneladende ikke er enige om. 

Denne oplevelse af at skulle sikre patientens værdighed og respekt står i kontrast til 

den diskurs, der med en mere paternalistisk tilgang søger at omvende patienten til et 

nyt og bedre liv. Nogle sygeplejersker ønsker tilsyneladende at værne om patientens 

ret til autonomi, hvor andre ønsker, at patienten skal rette sig efter, hvad der bliver sagt 

(Sørensen, 2004). 

I min undersøgelse er der klart flest udsagn, der tilslutter sig førstnævnte diskurs, som 

værner om patientens autonomi. Noget tyder på, at patientens frie valg vægtes meget 

højt, og at patienten tildeles et stort ansvar i forhold til egen situation. Der ses 
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imidlertid også enkelte udsagn, der vidner om, at man også gerne ser, at patienten 

indrømmer og erkender sit misbrug, sine abstinenser etc. 

Sørensen peger, med Goffmans teori om stigmatisering (Goffman, 1975), på at nogle 

af de eksisterende diskurser, der findes omkring misbrugere, kan medføre 

stigmatisering og dermed fastlåsning af den enkelte patient i en rolle som afviger. 

Holdninger, der tilskynder en paternalistisk holdning overfor patienterne er i direkte 

modstrid med sygeplejens idealer, og Sørensen peger, med Kari Martinsens 

omsorgsteori, bl.a. på faren for, at sygeplejersken, med stigmatiseringen af patienten, 

anvender magten i relationen til patienten på en negativ og uetisk måde, der kan 

krænke patienten og bringe den grundlæggende tillid i fare (Sørensen, 2004). 
De fund, der præsenteres i Sørensens artikel harmonerer, i vid udtrækning, med de 

fund jeg har gjort i min undersøgelse. Eksempler på alle de ni forskellige diskurser, 

som Sørensens præsenterer, er klart repræsenterede i udsagnene og fortællingerne fra 

de sygeplejersker, jeg har interviewet. Vigtigt er det dog at bemærke, at jeg modsat 

Sørensen ikke kun fandt divergerende holdninger i forbindelse med misbrugets 

ætiologi samt sygeplejerskens syn på relationen til patienten, men også fandt 

modsætningsfyldte forhold i forbindelse med andre områder. 

Sørensen mener, at nogle af sygeplejerskernes holdninger til patienter med misbrug er 

bekymrende. Min undersøgelse synes ikke at kunne gøre denne bekymring mindre, 

idet noget tyder på, at der, på baggrund af de interviewede sygeplejerskers udsagn, kan 

udledes holdninger, der harmonerer med idealerne for den gode sygepleje, men at der 

desværre også kan udledes holdninger, der både kan være stigmatiserende og 

fordømmende.  

7.2 Diskussion af fund i lyset af det omsorgsteoretiske perspektiv 

Tredje og sidste forskningsspørgsmål er endnu ikke belyst, og dette afsnit vil således 

forsøge at bringe klarhed over, hvorledes de udledte holdninger kan forstås i et udvalgt 

omsorgsteoretisk perspektiv. 

7.3 Kan der være tale om plejelidelse ? 

Den finske, omsorgsteoretiker Katie Eriksson, som i mange år har beskæftiget sig med 

omsorgen i sygeplejen, anvender i bogen "Det lidende menneske" bl.a. fænomenet 

plejelidelse (Eriksson, 2000). Bogen er en tværvidenskabelig gennemgang af begrebet 
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lidelse, og Eriksson beskæftiger sig i bogen med sygeplejerskens opgave i forhold til at 

hjælpe det lidende menneske med at leve trods sygdom og andre lidelser. I den 

sammenhæng stiller hun bl.a. skarpt på lidelsen i sygeplejen. Hér beskriver hun, at 

man i sygeplejen kan møde tre forskellige former for lidelse: Sygdomslidelse, 

plejelidelse og livslidelse. Disse former for lidelse vil i praksis ofte lappe over 

hinanden, men i relation til en diskussion af mine undersøgelsesfund, giver det 

imidlertid mening at sætte særlig fokus på den form for lidelse, som Eriksson kalder 

plejelidelse.  

Der findes, ifølge Eriksson, flere forskellige former for plejelidelse, som hun 

sammenfatter i fire overordnede kategorier: Krænkelse af patientens værdighed, 

fordømmelse og straf, magtudøvelse samt manglende pleje. Det er disse fire 

kategorier, indenfor plejelidelsen, som i det følgende, vil danne rammen om en 

diskussion af udvalgte fund fra min undersøgelse (Eriksson, 2000; 80-87). 

Min undersøgelse har vist, at der både kan udledes holdninger, der er harmonerer med 

idealerne for den gode sygepleje, men at der også kan udledes stigmatiserende og 

fordømmende holdninger, som må formodes at kunne påvirke sygeplejerskens møde 

med patienten på en negativ måde.  

Den første kategori af plejelidelse benævner Eriksson: 

Krænkelse af patientens værdighed: 

Denne form for plejelidelse er, ifølge Eriksson, den almindeligst forekommende og 

hun skriver, at alle andre former for plejelidelse altid vil kunne føres tilbage til denne 

krænkelse af patientens værdi som menneske (Eriksson, 2000; 81-85). Krænkelsen af 

patientens værdighed kan både ske gennem konkrete og direkte handlinger f.eks. 

overlegen tale eller sjuskeri, eller når det gælder om at beskytte patienten i forbindelse 

med personlige eller intime forhold.  

Fund i min undersøgelse tyder på, at sygeplejerskerne ofte, på grund af de fysiske 

rammer i afdelingen, oplever besvær med at beskytte patienterne i forbindelse med 

f.eks. stuegang eller samtaler om patientens alkoholmisbrug eller eventuelle behov for 

abstinensbehandling. Sygeplejerskerne fortæller om problemer i forhold til det at have 

stuer, hvor op til fire patienter ligger sammen, og de fortæller, at det ikke altid er 

muligt at beskytte patienterne i forhold til at medpatienter, der f.eks. kommer til at 

overvære private samtaler om patientens alkoholproblem. Sygeplejerskerne fortæller 
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videre, at de ofte bruger mange ressourcer på beskytte patienterne imod krænkelser i 

forbindelse med at være snavsede eller upåklædte, når de skal være sammen med 

medpatienter. Sygeplejerskerne yder tilsyneladende en del for at imødekomme 

krænkelser af patienternes værdighed. Deres udsagn vidner imidlertid også om 

oplevelser, hvor patienter er blevet grinet af, nedprioriteret eller omtalt negativt og 

fordømmende på kontoret og i kaffestuen.  

Eriksson skriver, at krænkelse af patientens værdighed også kan foregå på det mere 

abstrakte plan og bl.a. være et udtryk for en manglende etisk holdning hos 

plejepersonalet (Eriksson, 2000; 81-85). I forbindelse med dette fremhæver Eriksson 

bl.a. troværdigheden, som indebærer, at man som patient bliver taget alvorligt og 

bliver troet på. 

Udsagn og konkrete fortællinger i mine interviews tyder på, at der kan være en tendens 

til, at sygeplejerskerne, af flere årsager, oplever det som svært at nære tillid til 

patienter med alkoholmisbrug, og de giver i flere udsagn udtryk for ofte at have følt sig 

snydt eller skuffet i forhold til patienter med alkoholmisbrug.  

Krænkelse af patientens værdighed hænger, ifølge Eriksson, også sammen med det at 

blive tillagt værdi som menneske (Eriksson, 2000; 81-85). I den forbindelse skriver 

Eriksson, at plejepersonalet ser forskelligt på forskellige patienter og tillægger disse 

patienter forskellig værdi. 

På baggrund af min undersøgelse er der noget, der tyder på, at sygeplejerskerne 

tillægger patienter med alkoholmisbrug forskellig værdi. Sygeplejerskerne giver ikke 

nødvendigvis direkte udtryk for en oplevelse af, at patienter med alkoholmisbrug er 

ringere mennesker, men på baggrund af flere udsagn ses det, at sygeplejerskerne 

alligevel anvender betegnelser og etiketter, der placerer disse patienter i et eller andet 

form for kontinuum. Betegnelser som ikke nødvendigvis er fordømmende og 

nedladende, men som alligevel indikerer, at nogle patienter har højere værdi end andre. 

Her er f.eks. tale om betegnelser som "de dårligste alkoholikere", "de meget ringe" 

samt dem, der ligner "sutter". 

Fordømmelse og straf: 

Tæt sammen med krænkelsen af patientens værdighed hører det at fordømme og 

straffe patienten (Eriksson, 2000; 85). Denne form for plejelidelse udspringer, ifølge 

Eriksson, af en overbevisning om at det er sygeplejersken, der ved, hvad der er rigtigt 
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og forkert. Sygeplejersken afgør ligeledes, hvordan idealpatienten ser ud, og straffer de 

patienter, der ikke kan leve op til dette ideal. En måde at straffe patienten på kan f.eks. 

være at ignorere patienten og at undlade at give pleje og omsorg.  

Fund i min undersøgelse tyder på, at sygeplejersken oplever, at nogle patienter med 

alkoholmisbrug er så anderledes og falder så meget ved siden af, at de har svært ved, 

med sygeplejerskernes ord, at indordne sig som patienter i afdelingen. 

Sygeplejerskerne fremhæver f.eks. patientens grove sprog, patientens lave 

hygiejnestandard og fortæller, at der kan være patienter, som de "ikke hyggesnakker" 

med, eller som de "lader passe sig selv", fordi patienten afviser at tale om sit 

alkoholmisbrug med personalet. I forbindelse med det at straffe i form af undladelse, 

er det også interessant, at størstedelen af sygeplejerskerne fortæller, at de oplever, at 

der under en indlæggelse ikke aktivt bliver gjort noget i forhold til patientens 

alkoholmisbrug. Sygeplejerskerne peger på flere mulige årsager til, at det er sådan og 

udtaler, at det bl.a. er, fordi patienterne ikke ønsker hjælp, at lægerne er utilbøjelige til 

at gå ind i patientens alkoholproblemer, samt at tiden i øvrigt er for knap til, at dette 

kan lade sig gøre. 

Magtudøvelse: 

At udøve magt i forhold til patienten er også en måde at påføre patienten plejelidelse 

(Eriksson, 2000; 86). Magtanvendelse er at frarøve patienten frihed til selv at vælge og 

denne magtudøvelse kan ifølge Eriksson forekomme både direkte i form af f.eks. 

påtvungne plejeforanstaltninger, men også mere indirekte i form af holdninger hos den 

enkelte sygeplejersker, der tvinger patienten til at handle imod sin vilje.  

Meget tydeligt er det, i min undersøgelse, at sygeplejerskerne i høj grad respekterer 

patientens ret til selv at bestemme. Især i forbindelse med, hvorvidt patienten skal 

tilbydes hjælp i forhold til sit alkoholmisbrug eller ej, hersker der hos sygeplejerskerne 

en udbredt oplevelse af, at det er patientens eget valg og ansvar, hvad han vælger at 

gøre med sit liv. I denne forbindelse er det endvidere meget iøjnefaldende, at 

sygeplejerskerne flere steder giver udtryk for resignation og opgivenhed i forhold til 

aktivt at gå ind i en motivation af patienten. Hér synes der tilsyneladende ikke at være 

tale om direkte magtudøvelse, men mere om en slags efterladenhed i forhold til 

patienternes alkoholmisbrug.  

Manglende pleje eller ikke-pleje: 
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Hvis sygeplejersken mangler evner til at se og bedømme, hvad patienten har brug for, 

kan dette ifølge Katie Eriksson medføre ikke-pleje og manglende omsorg (Eriksson, 

2000; 86-87). Denne form forplejelidelse hører sammen med det at straffe ved at 

undlade at pleje samt med det at udøve magt i forhold til patienten.  

I forhold til fundene, i min undersøgelse, tyder noget på, at sygeplejerskerne på den 

ene side godt kan se, at patienterne måske ville have gavn af, at sygeplejerskerne under 

en indlæggelse gik mere målrettet ind og støttede op i forhold til en reducering af 

patientens alkoholforbrug, men at de på den anden side ikke ret tit gør det. 

Sygeplejerskerne kan tilsyneladende godt se værdien i, at der under en indlæggelse, på 

en kirurgisk afdeling, også bliver taget hånd om denne del af patientens liv og 

sundhed, samt at det ikke er nok, at man fra systemets side konfronterer og informerer 

patienten, men også bør være en del af opfølgningen og løsningen af problemet. 

De interviewede sygeplejersker fortæller om situationer, der vidner om, at 

sygeplejerskerne i vid udstrækning forsøger at værne om patienternes værdighed og 

frie valg. Sygeplejerskerne arbejder tilsyneladende efter idealerne for den gode 

sygepleje, men kommer alligevel ofte ubevidst til også at påføre patienterne 

plejelidelse. Problematikker omkring de fysiske rammer, manglende tillid til 

patienterne, anvendelsen af etiketter og generaliseringer er bare nogle af de forhold, 

der i nogle tilfælde, kan øge risikoen for, at patienter med alkoholmisbrug bliver påført 

plejelidelse. 

7.5 Afsluttende diskussion 

Det der især er iøjnefaldende i min undersøgelse er i hvor høj grad både den enkelte 

sygeplejerske, og sygeplejerkerne som gruppe, er præget af modsætningsfyldte forhold 

i deres holdninger til patienter med alkoholmisbrug. 

Der er således fundet modsætningsfyldte forhold i forbindelse med fire centrale 

aspekter ved sygeplejerskens holdninger: Det at generalisere og typificere i forhold til 

patienter med alkoholmisbrug, måden at omtale disse patienter på, det at kunne stole 

på dem og endelig holdninger i relation til, hvor krævende disse patienter opleves at 

være. 

Diskussionen med Sørensens artikel, om stigmatisering af misbrugere, viser stort 

sammenfald i forhold til fund, og meget tyder på, at fund fra min undersøgelse 
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understøtter Sørensens påstand om, at der blandt sygeplejersker findes modstridende 

holdninger i forhold til patienter med misbrug. Nogle af disse holdninger kan 

tilsyneladende medføre stigmatisering og fordømmelse af patienter med 

alkoholmisbrug. I lyset af Martinsens omsorgsteori synes disse stigmatiserende og 

fordømmende holdninger at være skadende for omsorgsrelationen mellem 

sygeplejersken og patienten. 

Inddragelse af Erikssons teori om plejelidelse peger på en tendens til, at nogle af 

sygeplejerskens holdninger endvidere kan føre til plejelidelse. 

8. Metodekritik 

Ifølge Kvale (2004) såvel som Polit et al. (2001) er det essentielt og relevant at 

foretage en vurdering af de valgte metoders anvendelighed i forhold til undersøgelsens 

formål. 

Det kvalitative interview, som metode, er valgt på baggrund af undersøgelsens 

overordnede formål: At undersøge sygeplejerskernes holdninger til patienter med 

alkoholmisbrug for derved at medvirke til en øget debat på området. Det kvalitative 

interview er, ifølge Kvale, velegnet til at undersøge interviewpersonernes livsverden 

og det semistrukturede interview synes derfor umiddelbart at være en velvalgt metode 

(Kvale, 2004; 111 ). Ifølge bl.a. Kvale er intervieweren selv forskningsredskabet, og 

han anerkender, med afsæt i den postmoderne konstruktivisme, betydningen af, at jeg, 

som forsker, igennem hele undersøgelsen dels har skullet eksplicitere min forforståelse 

samt turde sætte denne på spil.  

Forfølges betydningen af det interaktionistiske perspektiv får dette en række 

betydninger for resultaterne af dette undersøgelsesarbejde (Järvinen og Mik-Meyer, 

2005).Undersøgelsens fund er et resultat af et møde mellem forskellige holdninger, 

erfaringer og værdier ligesom konklusionen bør betragtes som én af flere plausible 

forklaringer. 

Ved undersøgelsens afslutning er læseren således ikke nødvendigvis enig med mig i 

mine konklusioner, men forhåbentlig i stand til at forstå undersøgelsens konklusioner i 

den kontekst, som de er dannet i (Hall, 1996). Fundene i undersøgelsen peger på, at de 

interviewede sygeplejersker fremkommer med mange inkonsistente udtalelser. 

Underkastes disse modsætningsfyldte fund en kritisk refleksion er det interessant, at 
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der kan være flere mulige forklaringer på disse. Umiddelbart var min tanke, at 

modsætninger i den enkelte sygeplejerske kunne være et udtryk for, at den enkelte 

sygeplejerske måske var uafklaret omkring sine holdninger? En forklaring kunne også 

være, at hun på den ene side fremstillede "det rigtige", sine idealer og på den anden 

side til tider "faldt igennem og afslørede sig selv "? Modsætningerne på det 

interpersonelle plan kunne tolkes som et udtryk for forskelligheder og dermed være et 

udtryk for en naturlig uenighed. Sættes disse overvejelser imidlertid ind i en 

metodekritisk sammenhæng kan identificeringen af de mange modsætningsfyldte 

forhold desuden være et udtryk for andre ting. Jeg har stillet spørgsmål til 

sygeplejersken udfra en forforståelse om, at patienter med alkoholmisbrug af 

sygeplejerskerne opfattes som en samlet gruppe. Der er noget, der tyder på, at dette i 

en vis udstrækning er tilfældet, men at sygeplejerskerne tilsyneladende også oplever et 

behov for at lave underinddelinger af denne gruppe, og at undersøgelsens sigte måske 

har været for bredt ? 

I forhold til en metodekritik af denne undersøgelse, er det vigtigt at se nærmere på 

validitetsspørgsmålet. Kvale ser, med et postmoderne udgangspunkt, ikke validering 

som et særligt stadium ved undersøgelsens afslutning, men en løbende kvalitetskontrol, 

der finder sted på alle undersøgelsens stadier og dermed er et udtryk for forskningens 

håndværksmæssige, kommunikative og pragmatiske kvalitet (Kvale, 2004; kap.13). 

Jeg har således løbende forsøgt at validere mine fund ved bl.a. at være eksplicit, i 

forhold til forforståelse og metodevalg, samt i analysedelen at fremlægge mange citater 

og dermed validere de udledte temaer. Igennem hele processen har jeg søgt at være 

kritisk og at diskutere mine fund med andre, og i særdeleshed i den forbindelse gået i 

dialog med min vejleder på studiet.  

I forbindelse med den pragmatiske validering vil jeg i undersøgelsens 

perspektiveringsafsnit godtgøre, hvorledes jeg ser, at undersøgelsens resultater kan øge 

debatten omkring sygeplejerskers holdninger til patienter med alkoholmisbrug. 

De teorier, der er valgt i undersøgelsens diskussions afsnit, synes velegnede, idet de 

perspektiverer og problematiserer undersøgelsens fund på en konstruktiv måde. Mange 

andre teorier kunne have været valgt og ville dermed have sat fokus på undersøgelsens 

fund ud fra andre perspektiver. Eksempelvis kunne det have været interessant at have 

diskuteret Martinsens tanker om "omsorgens dilemma" (Martinsen, 1996) med 
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Erikssons tanker om "magtudøvelse i sygeplejen" (Eriksson, 2000) for derved at have 

set nærmere på sygeplejerskernes manglende tilbøjelighed til at gå ind i patienternes 

alkoholmisbrug under en indlæggelse. 

Undersøgelsen er lille, og med fem interviewpersoner må undersøgelsens betragtes 

som sonderende, og som en eventuel begyndelse på et større undersøgelsesarbejde. 

Umiddelbart kan undersøgelsens fund altså ikke generaliseres til at gælde for alle 

sygeplejersker på kirurgiske sengeafdelinger. Eksempelvis kunne det være interessant  

at vide, hvor stor betydning f.eks. køn, etnicitet og geografisk placering af 

afdeling/hospital ville have på undersøgelsens resultater. Kvale bruger begrebet 

analytisk generalisering, hvilket betyder, at forskeren såvel som læseren, på baggrund 

af en assertiv logik, må overveje, hvorvidt det kan tænkes, at lignende fund ville 

komme frem ved en ny undersøgelse (Kvale, 2004; kap.13). Sørensens artikel, såvel 

som andre artikler fra litteraturgennemgangen, medvirker til at sandsynliggøre, at de 

holdninger, der afdækkes i denne undersøgelse, kan formodes også at kunne genfindes 

hos andre sygeplejersker. Det forekommer umiddelbart sandsynlig, at også andre 

sygeplejersker kan være fyldt af modsætninger i forhold til patienter med 

alkoholmisbrug, men det kan ikke vides med sikkerhed, hvorvidt dette kun kan siges at 

gælde for lige præcis de fem sygeplejersker, som er interviewet i denne undersøgelse. 

9. Konklusion 

Det overordnede formål med denne undersøgelse var at undersøge sygeplejerskens 

holdninger til patienter med alkoholmisbrug, for derved at øge debatten på dette 

område. 

På baggrund af fundene i denne undersøgelse kan det konkluderes, at 

sygeplejerskernes holdninger til patienter med alkoholmisbrug er præget af mange 

modsætningsfyldte forhold, hvilket kommer til udtryk i fire centrale temaer: "De er så 

forskellige, men…", "Jeg synes ikke, at vi er så slemme…", "Men man skal også 

forvente, at det også godt kan passe, det de siger…", "…men man kan ikke sige, at de 

stiller høje krav…". 

Der har, i undersøgelsen, været arbejdet med tre konkrete forskningsspørgsmål, og 

følgende er en kortfattet præsentation de svar, som undersøgelsen har tilvejebragt: 

Sygeplejerskerne beskriver deres oplevelser med patienter med alkoholmisbrug ved 
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hjælp af både konkrete patientfortællinger og mere generelle betragtninger. På 

baggrund af sygeplejerskernes udsagn er det bl.a. muligt at udlede holdninger omkring 

sygeplejerskernes opfattelse af disse patienter og deres karaktertræk.  

Det kan konkluderes, at sygeplejerskerne på den ene side har svært ved at sige noget 

generelt og typisk omkring patienter med alkoholmisbrug, men at der samtidig i flere 

af sygeplejerskerne eksisterer indre billeder og opfattelser af den typiske alkoholiker. 

Sygeplejerskerne anvender således mange etiketter og typificeringer i forhold til disse 

patienter. Det kan desuden konkluderes, at sygeplejerskerne har forskellige og til dels 

modsætningsfyldte holdninger til, hvad det vil sige at omtale disse patienter negativt. 

Noget tyder på, at sygeplejerskerne desuden har forskellige oplevelser af, hvorvidt en 

sådan negativ omtale finder sted eller ej. Gennemgående i alle interviewene er 

sygeplejerskernes oplevelse af mistillid til patienter med alkoholmisbrug.  

Endelig kan det konkluderes, at sygeplejerskerne oplever, at patienter med 

alkoholmisbrug på den ene side er en tung og krævende gruppe, mens de på den anden 

side beskriver, hvorledes mange af disse patienter ikke stiller høje krav til 

plejepersonalet. 

De mange modsætningsfyldte forhold tyder på, at der både i den enkelte sygeplejerske 

og i sygeplejerskerne som gruppe eksisterer uenigheder og eller uafklarede holdninger 

i forhold til patienter med alkoholmisbrug. 

Det konkluderes, at nogle af sygeplejerskens holdninger kan medføre stigmatisering og 

fordømmelse af patienter med alkoholmisbrug, og det konkluderes desuden, at nogle af 

disse holdninger kan medvirke til at påføre patienterne plejelidelse og dermed 

krænkelser af disse patienters værdighed. 

10. Perspektivering 

Inden undersøgelsen forestillede jeg mig, at jeg, imellem de forskellige sygeplejersker, 

ville kunne identificere holdninger, der var fordømmende og negative i forhold til 

patienter med alkoholmisbrug. Jeg forestillede mig, at det ville være let "at afsløre" de 

sygeplejersker, der var "for" og de, der var "imod". 

Titlen: "Fyldt med modsætninger" indicerer imidlertid det faktum, at de svar jeg fik 

ikke var så entydige og klare, som jeg havde forventet. 
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De sygeplejersker jeg talte med var alle varme, søde og tillidsvækkende 

sygeplejersker, der tilsyneladende ville deres patienter det bedste. De var lette at tale 

med og mindede mig, på hver deres måde, om sygeplejersker, som jeg har mødt 

igennem mit liv som sygeplejerske og pårørende. En analyse og fortolkning af deres 

fortællinger åbnede imidlertid mine øjne for de forskelligheder og modsætningsfyldte 

forhold, der ikke umiddelbart var til at få øje på. Det rammer mig således både som 

sygeplejerske og som medmenneske i hvor høj grad, det er de små nuancer og 

forskelle der tæller, og "hvor lidt", der nogle gange skal til for, at vi "træder ved siden 

af" og måske gør os skyldige eller medskyldige i krænkelsen af et andet menneske. At 

le på et "forkert" tidspunkt, et mistroisk blik, et ureflekteret ordvalg eller undladelsen 

af et spørgsmål, der måske skulle have været stillet. Tilsyneladende små ting uden 

større betydning, men alligevel variationer og nuancer, der bør tildeles stor 

opmærksomhed fra sygeplejerskens side. Plejelidelsen i sygeplejen ligger som regel 

ikke i de store omsorgssvigt, i den åbenlyse og direkte magtanvendelse, men i det små. 

Det gør imidlertid ikke plejelidelsen mindre alvorlig for de patienter, der møder den, 

og vi er, som sygeplejersker, derfor moralsk forpligtede til altid at arbejde for en 

styrkelse af sygeplejen både i det små og i det store. 

Fundene i denne undersøgelse er modsætningsfyldte, og i det modsætningsfyldte ser 

jeg et stort udviklingspotentiale. 

Undersøgelsen viser, at der i sygeplejerskerne findes positive og omsorgsfulde 

holdninger til patienter med alkoholmisbrug, og det er disse holdninger, der fortjener at 

få plads i sygeplejerskens møde med patienter med alkoholmisbrug. 

Intet tyder på, at patienter med alkoholmisbrug i fremtiden vil være en gruppe 

patienter, som sygeplejerskerne, på de somatiske hospitalsafdelinger, kan gå udenom, 

og et øget krav om forebyggelses og sundhedsfremmende aktiviteter, også i 

hospitalsregi, vil derfor også skærpe kravene til sygeplejeprofessionen. 

Flere af de undersøgelser, der blev præsenteret i den indledende litteraturgennemgang, 

peger på, at viden kan flytte holdninger, men at der også er brug for andet og mere end 

viden, når sygeplejersker skal arbejde med deres holdninger i forhold til f.eks. 

patienter med alkoholmisbrug, det stiller krav på mange niveauer. 

Konkret vil jeg, på baggrund af denne undersøgelse, udarbejde en faglig artikel, som 

forhåbentlig kan bidrage til en øget debat omkring sygeplejerskens holdninger til 
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patienter med alkoholmisbrug, ligesom jeg lokalt, via mit job som sygeplejelærer, vil 

arbejde for en optimering af denne del af sygeplejerskernes grund- og 

efter/videreuddannelse.  

Inden sygeplejeuddannelsens afslutning bør alle studerende have modtaget særskilt 

undervisning omkring sygepleje til misbrugere, og der må lægges stor vægt på at 

klæde sygeplejersker på i forhold til etiske og holdningsmæssige spørgsmål. 

I forhold til vedligeholdelsen af denne viden bør der i efter/videreuddannelsesregi 

tilbydes tværfaglig undervisning, der løbende kan kvalificere og vedligeholde både 

personalets viden og refleksioner i forhold til holdningsmæssige spørgsmål. 

På alle ledelsesniveauer, samt i forhold til politiske disponeringer, kræver dette, at der 

gives rum og ressourcer til, at en sådan udvikling har optimale vilkår, og at plejen til 

patienter med alkoholmisbrug prioriteres på lige fod med andre patientgrupper. 

Der bør på alle landets somatiske sengeafdelinger målrettet arbejdes for en udbredelse 

af alkoholrelaterede aktiviteter, i forhold til f.eks. motiverende samtaler og den 

såkaldte brief intervention, således at også somatiske afdelinger spiller en rolle i den 

samlede indsats imod alkoholproblemer. I dette udviklingsarbejde er det dog imidlertid 

vigtigt, at man også klæder personalet på til at møde de patienter, der enten ikke kan 

eller ikke vil modtage sådanne tilbud om hjælp, men formentlig gerne vil mødes med 

omsorg og menneskeligt nærvær.  

En sådan udvikling stiller desuden krav til forskerfællesskabet, og det kunne således, 

indenfor sygeplejen, være interessant at undersøge patienternes oplevelse af deres 

møde med sygeplejersken, samt deres forventninger til hende i forbindelse med en 

indlæggelse på en somatisk sengeafdeling, og på den måde få belyst hvorvidt 

patienterne oplever plejelidelse eller ej. 

I indledningen skrev jeg, at den lille prins i frustration og forvirring flygtede fra 

drankerens planet. Hvad der startede som interesse og sund nysgerrighed endte i 

forvirring og flugt. Sammenholdes denne lille historie med fundene fra min 

undersøgelse er det paradoksalt at erkende, at både den oprigtige interesse og den 

forvirring, som den lille prins oplevede, synes at kunne genfindes i sygeplejen. Det er 

derfor vigtigt, at styrke sygeplejersken således, at hun har modet, lysten og 

mulighederne for at blive hos drankeren i stedet for at flygte… 
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Bilag 1 
    Sønderborg  Januar 2006 
Kære sygeplejerske 

Jeg vil hermed spørge dig, om du vil deltage som informant i min 

interviewundersøgelse omkring sygepleje til patienter med alkoholmisbrug. 

Jeg er i øjeblikket i gang med at undersøge sygeplejerskens interaktion med patienter 

med alkoholmisbrug og interviewundersøgelsen vil indgå som en del af mit 

masterprojekt i Klinisk Sygepleje ved Århus Universitet Institut for 

Sygeplejevidenskab. 

Formålet med undersøgelsen er, at jeg ønsker at blive klogere på, hvordan 

sygeplejersken oplever at yde sygepleje til patienter med alkoholmisbrug. 

Jeg har derfor brug for din hjælp og håber, at du før det aftalte interview vil tænke over 

en bestemt situation eller et forløb, hvor du har indgået i en sygeplejefaglig relation 

med en patient med alkoholmisbrug. 

Din beretning om dette forløb eller situation vil således danne udgangspunktet for mit 

interview af dig og jeg vil ved hjælp af afklarende og uddybende spørgsmål forsøge at 

blive klogere på din oplevelse af situationen. 

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Jeg vil optage vores samtale på bånd, og dine 

oplysninger vil blive behandlet anonymt og fortroligt. Det vil med andre ord sige, at 

hverken du eller din afdeling vil kunne spores i min afhandling samt at alle bånd vil 

blive slettet efter brug. 

Hvis du er interesseret i at deltage, bedes du give din afdelingssygeplejerske besked. 

 
På forhånd tak 
 
Eva Hoffmann 
Sygeplejelærer  
CVU Sønderjylland 
Den Sønderjyske Sygeplejeskole 
eh@edunursesyd.dk
Direkte telefon : 73429210  

 

mailto:eh@edunursesyd.dk


 Bilag 2 
 
Interviewguide: 
Spørgsmål om sygeplejerskens faglige 
baggrund 
 
 

Hvor gammel er du 
 
Hvornår er du uddannet som sygeplejerske
 
Hvornår blev du ansat hér i afdelingen 
 
Har du deltaget i kurser, efteruddannelse 
eller andet i forhold til patienter med 
alkoholmisbrug 
 

Kontekstuelle spørgsmål 
 

Hvilke tilbud om uddannelse, kurser mm. 
er der i afdelingen. 
 
Findes der standarder, procedurer eller 
andre overordnede målsætninger i forhold 
til patienter med alkoholmisbrug 
 
Findes der  i afdelingen / udenfor 
afdelingen særlige ressourcepersoner i 
forhold til patienter med alkoholmisbrug, 
som afdelingens personale samarbejder 
med 
 
Hvor tit vurderer du, at I har patienter med 
alkoholmisbrug indlagt i afdelingen 
 

Oplevelser og erfaringer med 
sygeplejen til patienter med 
alkoholmisbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følelser 
Hvilke følelser udløste den konkrete 
situation / forløb 
 
 
 
 
 

Fortæl mig om det sidste forløb eller den 
sidste situation, hvor du har indgået i en 
sygeplejefaglig relation med en patient 
med alkoholmisbrug. 
 
Hvad var det for en patient 
 
Hvad var han eller hun indlagt med 
 
 
Hvad følte du 
 
Hvad tror du andre følte (patienten, 
kollegaer, pårørende). 
 
Hvordan kunne du mærke det 
Hvad så du, hvad hørte du og hvad 
fornemmede du 
 

 



 
 
 
Tanker  
Hvilke tanker satte den konkrete 
situation/ forløb i gang 
 
 
 
 
 
 
Handlinger 
Hvilke handlinger udløste den konkrete 
situation/ forløb 
 
 
 
 
 
 
Afsluttende spørgsmål 

 
 
Hvad tænkte du 
 
Hvad tror du at andre tænkte (patienten, 
kollegaer, pårørende). 
 
Hvordan og hvornår kom disse tanker til 
udtryk. 
 
 
Hvad gjorde du 
 
Hvad oplevede du at andre gjorde 
(patienten, kollegaer, pårørende). 
 
Giv konkrete eksempler 
 
 
 
 
Er der noget du er kommet i tanke om, 
som du gerne vil fortælle om. 
 
 
 

 

 



Bilag 3 
 
Støttespørgsmål: 
 
Opfølgende spørgsmål: 
Du nævnte et sted noget om… 
Aktiv lytning med hmm, nik og gentage centrale ord 
 
Afklarende spørgsmål: 
Vil du fortælle det igen, som du sagde om… 
Fortæl mig lige en gang til… 
 
Sonderende spørgsmål: 
Fortæl mig lige lidt mere om… 
Har du flere eksempler på… 
 
Specificerende spørgsmål: 
Hvad tænkte du 
Hvad følte du 
Hvad gjorde du 
Hvordan reagerede din krop 
 
Fortolkende spørgsmål: 
Du mener altså at det vigtigste var… 
Du føler altså… 
Det vil altså sige at… 
Forstår jeg dig rigtigt, når jeg hører dig sige at… 
 
Strukturerende spørgsmål: 
Nu vil jeg gerne tage et andet emne om 
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Informeret samtykke i forbindelse med projekt omkring sygeplejen til 
patienter med alkoholmisbrug 
 

Jeg bekræfter hermed inden interviewet at have modtaget både skriftlig 

(informationsbrev) samt mundtlig information om det overordnede formål med 

ovenstående projekt. 

Der er givet information om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst kan 

trække mig ud af projektet. 

Jeg er informeret om, at der kan forekomme citater fra mine udtalelser i det færdige 

produkt, men at jeg på alle områder er sikret anonymitet, og at jeg er sikret 

fortrolighed i forhold til omgangen med de af mig givne data både under udarbejdelsen 

og i det endelige produkt. 

Alt båndmateriale vil således blive slettet efter anvendelse. 

Jeg er informeret om, at jeg kan kontakte Eva Hoffmann hvis jeg har spørgsmål eller 

problemer vedrørende dette projekt. 

Jeg bekræfter endelig, at jeg har modtaget en kopi af nærværende skrivelse. 

 

Navn:  

 

Adresse:  

 

Telefonnummer:  

 
 
 
Dato    Underskrift 
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