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Resumé 
Dette masterprojekt tager udgangspunkt i historier og patientforløb, som indeholder 

problematikker vedrørende den svært tilskadekomne og multitraumatiserede patients fordring 

om både at blive mødt som individ og som person. Følgende spørgsmål besvares: Hvad er 

kendetegnende for personbestemt indsats til den svært tilskadekomne og multitraumatiserede 

patient? Og hvilken betydning har denne indsats for patientens mulighed for at vende tilbage 

til livet og blive et helt menneske? Igennem et empirisk-teoretisk studie med en induktiv-

deduktiv metode analyseres en case om et typisk patientforløb. Begreber fra casen analyseres 

med teori fra to filosoffer og to sygeplejeteoretikere. Fundene, begrebet – at kende patienten – 

og relationen diskuteres. Konklusionen er, at relationen og ansvaret for den, samt det at kende 

patienten, har betydning for at traumepatienten kan vende tilbage til et liv som helt menneske. 

Der perspektiveres over fagkollektivets muligheder for, allerede i den initiale modtagelse at få 

skabt, videregivet, anvendt og fastholdt traumepatienters fordringer til gavn for hele forløbet. 

 

Summary 

Do we know the patient? The multiple injured patient - from an individual to a 

person. 
This Master project concerns the multiple injured patients’ problem in being seen as both an 

individual and as a person. The following question has been answered: What are the 

characteristics of an person related effort towards the multi traumatized patient? And in what 

sense does this effort affect the patient’s possibilities of returning to daily life and becoming 

whole again? Through an empirical-theoretical study with an inductive-deductive method a 

case story with a typical patient pathway is analyzed. Concepts from the case will be analyzed 

with theories by two nursing theorists and two philosophers. The findings - the concept of 

knowing the patient – and the relation will be discussed. The conclusion is, that relation and 

taking responsibilities and knowing the patient is of importance for the multiple injured 

patient’s return to daily life and becoming whole again. Put into perspective: Already at 

arrival at the emergency ward the team of professionals have the opportunity to establish, pass 

on, apply and maintain the patient’s demands throughout the entire pathway. 
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1 Indledning 
Dette masterprojekt handler om den svært tilskadekomne og multitraumatiserede patients 

mulighed for at vende tilbage til livet. Projektets grundantagelse er, at traumepatientens 

personlige værdier mangler igennem hele forløbet. Samt at der findes kendetegn for en indsats 

fra de professionelle der er personbestemt. Traumesygeplejen og de professionelle der 

arbejder med traumepatienten, har qua dennes oplevelser fået en udfordring som forlanger, at 

der sættes fokus på de værdier traumepatienten har i sit liv således at patienten kan leve et liv 

med de kroniske skavanker svær tilskadekomst kan medføre. 

 

2 Baggrund 
Patienter har via dagspressen (Grund J., Thye-Petersen C., Stoyer T. Jyllandsposten 2005 og 

Aabo B, Politikken 2005) og i bøger (Meiniche 2003 og Watt 2001) beskrevet deres 

oplevelser som svært tilskadekomne og multitraumatiserede patienter og beskriver heri 

mellemmenneskelige forhold, der har betydning for deres mulighed for at blive hele 

mennesker igen. Nogle forhold nævnes som mangler i den pleje og behandling de har fået. 

 

Problematikken med svært tilskadekomne og multitraumatiserede patienter var for ganske få 

år siden, at mange ikke overlevede. Indførelse af en ”golden hour” standard1, målrettet 

undervisning, indførelse af traumeteams og en struktur med målrettet fokus på livreddende 

behandling, efter et koncept-motto: ”hvad dræber først, behandles først” (American College 

of Surgeons 2004, Ger DJ. 2004), har givet resultater. Konsekvensen er, at mortaliteten er 

faldet, væsentligt flere patienter i kategorien ”svært tilskadekomne og multitraumatiserede 

patienter” overlever (Odense Universitetshospital 2005a). Samtidig er der opnået effekt på 

morbiditeten. Denne udvikling har givet sygeplejen af multitraumatiserede patienter nye 

udfordringer. Udfordringer som for de professionelle synes at ligge i, også at have øje og ører 

for patienternes fordringer under hele deres hospitalsophold, fordringer som i sidste ende 

synes at have betydninger for at vende tilbage til dagliglivet som hele mennesker. 

 

Som Traumekoordinator (TK) på Odense Universitetshospital (OUH) møder jeg den svært 

tilskadekomne og multitraumatiserede patient igennem dennes behandlings- og plejeforløb. 

                                                 
1 Et tidsbegreb for iværksættelse af hurtigst mulig behandling efter tilskadekomst. 
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I 1990’erne begyndte en gruppe læger og sygeplejersker på OUH at få ændret og struktureret 

behandlingsprincipperne (Dråben Danmark 1991). Som konsekvens heraf indførte en gruppe 

læger fra daværende Dansk tværfagligt Traumeselskab, Advanced Trauma Life Support for 

Doctors (ATLS)2 (www.atls.dk) i Danmark i 1998 og Advanced Trauma Care for Nurses 

(ATCN)3 (www.atcn.dk) i 2001. Med ATCN fik traumesygeplejen i Danmark et fagligt 

fundament at hvile på. ATCN er et koncept med fokus på en naturvidenskabelig model 

(Søhus B 2000, Bugge AL 2005, McQuillan et al 2002, Odense Universitetshospital 2005b). I 

1990’erne indførtes også Traumecentre i Danmark. Den svært tilskadekomne og 

multitraumatiserede patient modtages således i dag på et såkaldt Level 1 traumecenter, som er 

betegnelsen for et universitetshospitals niveau (bilag1). Patienterne modtages her, enten 

direkte fra ulykkesstedet eller overflyttet fra andet sygehus. Den initiale behandling foregår i 

Skadestuen hvor patienten modtages af et tværfagligt team. Sygeplejen til traumepatienten er i 

den initiale fase kompleks og vil i det følgende afsnit blive uddybet. 

 

2.1 Traumesygepleje 

Sygeplejen til den svært tilskadekomne og multitraumatiserede patient er i Danmark forankret 

i den livreddende behandling. Traumepatienten modtages i Skadestuen profylaktisk 

immobiliseret på et såkaldt spineboard. Et team af professionelle står og venter på patienten 

(afsnit 2.2). Traumesygeplejen er i den initiale fase forankret i ATCN konceptet, en A-B-C-D-

E4 tankegang hvor sygeplejen fortrinsvis ses som et praktisk fag, med det formål at redde liv. 

En kognitiv-instrumentel fornuft (Scheel 1994) hvor det handler om at være målrettet i sin 

pleje og kunne beherske og betjene de tekniske hjælpemidler og procedurer der sikrer at 

patienten overlever. Teamets handlinger har fokus på procedurer og ikke primært på 

humanistiske perspektiver. ATLS og ATCN guidelines har medvirket til at patienternes 

outcome er blevet forbedret (O’Mahoney 2005), hvorfor dette fokus er uomgængeligt. ATCN 

er et eksempel på et udviklingstiltag hen imod at gøre traumesygeplejen til et synligt 

sygeplejefelt med en dertilhørende beskrevet sygepleje. Sygeplejerskens rolle i 

traumebehandlingen er ifølge Morse (2001) automatisk at inddrage det humanistiske 

perspektiv. Ifølge Morse (2001) er det veldokumenteret, at den trænede sygeplejerske kan 

                                                 
2 Et 2½ dags kursus i livreddende behandling for læger. Kurset afsluttes med en skriftlig og en praktisk eksamen. 
3 Et 2½ dags kursus i livreddende behandling for sygeplejersker ansat på skadestuer, operationsafsnit, 
intensivafsnit og i forsvaret. Kurset afsluttes med en skriftlig og en praktisk eksamen. 
4 A: Airway, B: Breathing, C: Circulation, D: Disability, E: Environment. 
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beherske de såkaldt bløde værdier i sygeplejen mens hun udfører procedurer og ordinationer. 

Traumesygeplejen er ikke selvstændigt beskrevet. Den findes på tværs af specialer, der hvor 

traumepatienten behandles og plejes. Som profession er sygeplejen interesseret i at få udviklet 

alle aspekter af dens kerneområder (Lausten et al 2002), hvorfor der i traumesygeplejen, 

udover hvad der kan redde liv, også må sættes fokus på værdier, metoder og viden som 

beskriver sygeplejen bredt. Denne interesse er traumesygeplejen opmærksom på. 

 

2.2 Teamet 

For at sikre den bedst mulige overlevelse for traumepatienten er der på langt de fleste større 

hospitaler i hele verden etableret en teamtankegang (Wisborg T et al 2005, Brooks AJ et al 

1999). Deltagerne i teamet har, afhængig af charge, fastlagte roller. Et traumeteam består af 

relevante professionelle. En teamleder, en anæstesiolog, en radiolog og eventuelle læger fra 

relevante specialer – alle med status på bagvagtsniveau, herudover to 

skadestuesygeplejersker, en anæstesisygeplejerske, to radiografer, en bioanalytiker, en 

sekretær og en serviceassistent. Alle har i traumemanualen actioncards for deres funktion. 

Nøglepersonerne i et traumeteam er teamlederen og anæstesiologen samt skade- og 

anæstesisygeplejersker (bilag 2). Teamet er ikke et fast team der kommer hver gang der 

udløses traumekald, teamet er ”dagens vagthold”. Teamet er de professionelle i samspil med 

hinanden. Teamlederen har fokus på behandlingsprincipper forankret i det førnævnte koncept 

og konceptmotto. Samarbejde og kommunikation imellem læge og sygeplejerske er essentielt 

for patientens forløb (Engelbert AG et al 2004). Indbyrdes i teamet, er kommunikationen 

klare korte beskeder med tydelig ’adresse’, som er anderledes end læge-sygeplejerske-patient 

kommunikation og samarbejdet. I læge-sygeplejerske-patientforholdet bruges forskellige 

strategier og tilgange til patienten for at få et positivt samarbejde til at fungere og skabe 

tryghed. 

 

2.3 Patienten 

Oplevelsen som traumepatient er, at denne ligger fastspændt på et hårdt bræt uden mulighed 

for at bevæge hoved og krop. Den tilskadekomne køres ind på en operationslignende stue, 

hvor teamet byder velkommen. Hvis patienten er vågen, orienteres denne kort om, at der nu 

kommer til at foregå en masse ting omkring ham/hende. Er de pårørende tilstede vil disse 

afhængig af team og patient, blive spurgt om de vil være tilstede hos patienten, eller være 
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udenfor og vente. Den førnævnte A-B-C-D-E gennemgang udføres af teamet samtidig, 

ligesom mekanikerne omkring en racerbil i pit-stop; hver har deres rolle at spille. Tøjet 

klippes af, iv-drop lægges, der spørges til navn og fødselsdata, hvad der er sket og hvor det 

gør ondt. Patienter giver udtryk for, at oplevelser omkring denne modtagelse er voldsomme 

og tumulte (Morse 2001, Franzén C et al 2005). 

Historier om mødet som person med de professionelle i hospitalssystemet, har journalist Anne 

Meiniche5 (AM) og Racerkører Jason Watt6 (JW) beskrevet. 

Journalist Anne Meiniche’s, bog ”To kaffe og en staveplade – historien om en ulykke” 

(Meiniche 2003), beskriver hendes egne oplevelser som svært tilskadekommen og 

multitraumatiseret patient. I bogen retter hun en kritik mod læger og sygeplejersker 

vedrørende manglende kommunikation og information af patienten og de pårørende i pleje og 

behandling. 

AM fremhæver flere steder i sin bog det faktum at hun er heldig overhovedet at have 

overlevet, altså ros til hele det område, der har med den naturvidenskabelige behandling og 

pleje at gøre. Den oplysning som ikke kom med AM til Rigshospitalet (RH) var hendes 

ekstreme dødsangst og en ultimativ fordring om, at hendes børn blev hos hende på den 

skadestue hvor hun primært blev modtaget. 

Racerkøreren JW beretter i sin bog ”Fordi jeg vil – racerkøreren, der nægtede at give op” om 

sine oplevelser som multitraumatiseret patient på RH. Han beretter om det at blive forstået 

som person af professionelle der går positivt ind i mødet, og som i deres pleje og behandling 

tager udgangspunkt i de ressourcer og motivationsfaktorer der driver ham - samt det modsatte 

(Watt 2001). 

Både Meniche og Watt peger på de mellemmenneskelige aspekter, også under det akutte 

forløb (Meiniche 2002, Watt 2001). Det de begge, uden at bruge ordet, efterlyser i de 

mellemmenneskelige relationer, er nogle grundlæggende kundskabsmønstre. 

Kundskabsmønstre som fx sygepleje- og lægekunst, forstået som sygeplejerskens og lægens 

evne til i praksis at kunne sanse øjeblikkes betydning og få kontakt med en grundlæggende 

fællesmenneskelig erfaring vist gennem holdninger, adfærd og interaktioner med både andre 

fagfæller og samarbejdspartnere samt pårørende (Chinn og Kramer 2005). 

                                                 
5 Anne Meiniche er journalist, og på ulykkestidspunktet (2000), ansat på Ritzaus Bureau og Berlingske Tidendes 
politiske redaktion på Christiansborg. I dag er hun ansat på Berlingskes redaktion for undersøgende journalistik. 
6 Jason Watt er racerkøre, og på ulykketidspunktet (1999) ansat som professionel racerkører. I dag kører han 
håndbetjente racerbiler og holder foredrag (OUH, Patientens dag 2003). 
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2.4 Lille undersøgelse i eget arbejdsfelt 

På baggrund af AM og JW’s efterlysninger, foretog jeg en lille undersøgelse i egen afdeling. 

Jeg gennemgik 10 traumepatienters7skadejournaler. Jeg kunne konstatere, at der i disse 10 

journaler intet stod om observerede fordringer eller udtalelser fra og vedrørende patienterne. 

Min lille stikprøve pegede i retning af at viden fra, af og om patient og pårørende i den initiale 

fase ikke bliver dokumenteret og videregivet og derfor heller ikke kan fastholdes og 

anvendes. Viden om personen, som i det samlede patientforløb tilsyneladende ikke har den 

store betydning i de livreddende minutter, men synes at have det på sigt. 

 

3 Eksisterende viden på området 
For at blive klogere på og få afklaret om litteraturen har beskæftiget sig med traumepatienter 

og sygepleje i forhold til patientværdier og interaktion mellem patient og sygeplejerske, 

anvender jeg en søgeprotokol med en strategi for litteratursøgning (Polit et al 2001). 

 

3.1 Strategi for litteratursøgning 

Der er søgt i Cinahl, Medline, PsycInfo, Cochrane, Embase som SweMed+ og 

Artikeldatabasen (bilag 3). Herudover er der søgt i tidsskrifterne ”The journal of TRAUMA, 

injury, infection and critical Care” og ” Journal of Trauma Nursing” som ikke er tilmeldt 

artikeldatabaser. Og i PubMed på fritekst-termer. 

Litteraturen udvælges fra gennemlæsning af abstracts. Den valgte litteraturs referencer 

gennemlæses med henblik på yderligere relevant litteratur. 

Artikelfundene er overvejende amerikanske, australske, sydafrikanske. 

Mængden af studier vedrørende traumesygepleje og patientfokus optager mange 

sygeplejersker især fra USA. Selve patientperspektivet, er der ikke så mange der er optaget af. 

De fleste fremkomne artikler viser tendenser til at sygeplejen fortsat undersøges i forhold til 

implementering af A-B-C-D-E, organisation og studier vedrørende forebyggelse. Studier, 

patientrelaterede oplevelser, viden, behov, outcome og følelser er meget forskelligt undersøgt 

og meget sparsomme. 

                                                 
7 Jeg valgte de 10 skadejournaler jeg havde på listen over nuværende indlagte multitraumatiserede patienter. 
Hvilket vil sige patienter der er scoret til udløsning af traumekald og er blevet modtaget af et traumeteam. 
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De valgte studier samler sig i to blokke, tre artikler beskæftiger sig med velværestrategier i 

traumesygeplejen og tre omhandler outcome undersøgt i et patientperspektiv. I alt inkluderes 

6 artikler. 

 

3.2 Litteraturgennemgang 

Velværestrategier i traumesygeplejen i den initiale fase på traumestuen 

Proctor A, Morse JM og Khonsari ES’s (1996) har undersøgt traumesygeplejerskers tone og 

tale med traumepatienter der har smerter, ’talking through’ (at ’tale’ patienter igennem smerte 

med fokus på patienten og ikke sygeplejersken). Undersøgelsen blev foretaget ved hjælp af 

videooptagelser af 67 patienter hvor de 29 patienter faldt inden for inklusionskriterierne hvor 

’talking through’ seancer var tilstede. Forfatterne fandt at måden det blev gjort på, hjalp 

sygeplejersken med at fastholde kontakt med patienten og se patienten som individ og 

dristede sig til at sige, at måden formodentlig også bidrager til at nedsætte mortalitet og 

morbiditet. Det nævnes, at den primære grund til at tale med patienterne, er at opnå 

information der bidrager til vurdering af patientens tilstand, at give information om hvad der 

sker (procedurer) og verbalisere (a sense of caring) en omsorg for patienten. I en anden artikel 

af Penrod J, Morse JM og Wilson S (1999) undersøges strategier til velvære (comforting 

strategies), som sygeplejersken bruger i forbindelse med de procedurer der udføres på 

traumepatienten. Undersøgelsen var et kvalitativt etnologisk studie hvor dataindsamlingen 

foregik ved hjælp af 193 videooptagelser på 3 forskellige Level 1 traumecentre. Man fandt, at 

disse strategier blev brugt for at opbygge tilliden imellem team og patient, nedsætte modstand 

imod procedurerne og opnå samarbejde med patienten. Læge og sygeplejerske i teamet indtog 

forskellige roller i samarbejdet hvor lægen lagde fokus på den instrumentelle del og 

sygeplejersken på omsorgsdelen, med det resultat at patientens evne til at udholde sin 

situation blev forbedret. I undersøgelsen brugte sygeplejerskerne 8 strategier i deres omsorg 

og pleje for patienten. De 8 strategier er fremkommet i et ikke-deltager-studie udført af Morse 

(1992) hvor hun gik ud og så hvordan skadestuesygeplejersker agerede i forhold til begrebet 

velvære (comfort). Resultatet var: 

Keeping things cool: en bevidst handling fra teamet til at holde en afslappet atmosfære som 

bevirker at traumepatienten føler sig tryg. 

Clicking through the assessment: skadestuesygeplejerskens evne til at få procedurer og 

diagnoser til at “gå op i en højere enhed”. 
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Watching over: tekniske hjælpemidler som hjælper sygeplejerskerne til at kunne observere 

patienten. 

Helping the patient retain/regain control: analog med næste udtryk; talking through: disse to 

termer er beskrevet tidligere i afsnittet. 

Reaching the person in the body: tale med patienten selvom denne er bevidstløs. 

Keeping the doctors on track: observationer videreformidles til lægerne. 

Bringing in and supporting the family: sygeplejerskernes opmærksomhed på at familien er 

underrettet og har ført dem til patienten (Morse 1992). 

I relationen imellem patient og sygeplejerske (ekspert) handler sygeplejerske og patient på en 

slags ”stikordsfornemmelse”, og det bliver sygeplejerskens måde at handle på og stemmens 

betoning, der får betydninger fra patienten frem (Penrod 1999, Morse 1998). På OUH ser jeg 

strategierne brugt tværfagligt i teamet. Strategierne er ikke eksplicitte i det internationale 

traumekoncept, der eksisterer i Danmark. 

 

Patientperspektivet undersøgt i forbindelse med outcome 

I Traumekoodinator Jo-An O’Brien’s masterafhandling, undersøger hun oplevelser fra 7 

traumepatienter (4 mænd og 3 kvinder) i forbindelse med livreddende behandling på 

traumestuen. Artiklen er skrevet sammen med professor Frances Fothergill-Boubonnais, 

begge fra Canada. Hun undersøger traumepatienters opfattelse af sårbarhed og hvilke faktorer, 

der har betydning for patientens oplevelser. Hun konkluderer, at der er to faktorer der har 

betydning; en systemfaktor hvor patienten oplever at traumelederen har styr på hvad der 

foregår og faktorer i forbindelse med plejen, hvor personalet har en plejeadfærd der mærkes 

ved berøringer og i måden de taler på – tonen. Begge faktorer havde stor betydning for 

patientens oplevelse af tryghed under A-B-C-D-E gennemgangen og større betydning end 

pårørendes tilstedeværelse på stuen og smertebehandling. 

Kerstin Sluys (2005) har i et cohortestudie i form af en spørgeskemaundersøgelse undersøgt 

246 traumepatienters bedømmelse af resultater og livskvalitet 5 år efter traumet. 205 patienter 

responderede, 75 % var mænd, 26 % kvinder. Resultater vedrørende lavt outcome var 

forbundet med antallet af dage patienten var indlagt, intensiv terapi, operative indgreb, 

komplikationer, alder, tilbagefald og mangelfuld information. I diskussionen af resultaterne, 

siger forfatterne, at det er blevet mere tydeligt at der er tre perspektiver i bedømmelsen af 

resultater og livskvalitet der bør inkluderes: patientperspektivet, de professionelles perspektiv 
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og samfundet generelt. Undersøgelsen konkluderede, at der i pleje og behandling manglede 

fyldestgørende information (72 %), smertedækning (68 %) og at patienterne havde brug for et 

team, der fulgte op på patienterne (17 %). I forhold til individuel pleje som mangel på respekt, 

lav omsorg, integritet og betænksomhed, nævner 7 % at de har negative oplevelser. I en 

australsk undersøgelse (O’Donnell et al 2005) nævner 5 læger at forhold som førnævnte ikke 

er de eneste der giver udtryk for livskvalitet. Psykologiske faktorer som post traumatisk stress 

syndrom har også betydning for livskvaliteten. I deres undersøgelse spørger de 419 patienter, 

363 deltager (besvarelses 87 %). 243 deltog i undersøgelsen ved dens afslutning 12 måneder 

efter. En vigtig opdagelse i undersøgelsen var, at den nedsatte livskvalitet ikke nødvendigvis 

hang sammen med selve hospitalsopholdet, men også med de permanente skader patienterne 

skulle leve et liv med. Undersøgelsen konkluderede, at først når traumesystemet har integreret 

psykiske aspekter i den samlede behandling, først da kan systemet give en fyldestgørende 

service. 

 

3.3 Sammenfatning af udvalgt litteratur 

Litteraturen beskriver, at der i interaktionen imellem de professionelle og patienten er en 

kommunikation som hjælper patienterne til at klare den første livreddende fase. 

Undersøgelserne tyder på at den kommunikation som Morse, Porctor og Penrod fandt i form 

af velværestrategier, hjælper patienterne til at klare her og nu situationen, når de undersøges 

og behandles. Hvad de fundne teorier ikke kommer væsentligt ind på, er den baggrund 

interaktionen er mulig på. Interaktionen afhænger af, om sygeplejersken behersker 

strategierne. 

Spørgeskemaundersøgelser vedrørende patienternes outcome dokumenterer, at den 

information patienten modtager, ikke er fyldestgørende i forhold til at vende tilbage til et liv 

med god livskvalitet. Det undersøgelserne også fortæller er, at der ikke nødvendigvis er 

sammenhæng imellem livskvalitet og hospitalsopholdet. De psykologiske faktorer i forhold til 

reduceret funktionsevne påvirker også livskvaliteten. Forfatterne mener samtidig at dette 

aspekt bør inkluderes i behandling og pleje meget tidligt i forløbet. Konklusionen på 

litteraturgennemgangen viser at, patientperspektivet som et af de tre perspektiver bør 

inkluderes i vurderinger af livskvalitet, dette perspektiv er der ikke lavet ret mange 

undersøgelser i. Derfor vil denne interaktion blive udforsket i dette projekt. 
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4 Problemstillinger 
I min hverdag ser det ud som om at sygeplejersker og læger i dette praksisfelt finder det 

vanskeligt at få sat de mellemmenneskelige relationer i perspektiv således, at de får inddraget 

patientens egen opfattelse, fordringer om at blive mødt, særegne holdninger til 

behandlingstilbud, livshistorie erindringer og erfaring. Litteraturstudiet, min egen lille 

stikprøve, AM og JM’s beretninger, kunne pege i retning af, at den pleje og omsorg patienten 

fordrer og modtager i hele forløbet har betydning for at få genoprettet kontrol og 

sammenhæng i eget liv. 

Prioriteterne omkring patientens livreddende behandling og fokus på patientsamarbejdet 

omkring procedurer, synes at ”tabe” informationer og historie. Oplysninger, som i patientens 

forløb kunne have været gavnlige for at kunne støtte den autonomi, de kompetencer og 

iboende mekanismer der driver motivationen hos det enkelte menneske til at udnytte sine 

iboende ressourcer til at blive ’hele mennesker’ igen (Ryan RM, Deci EL 2000). 

Det tyder altså på, at er der ”noget” som ikke er i overensstemmelse imellem patientens 

oplevelser og det der gøres - sygeplejerskernes handlinger, i en sygepleje der er domineret af 

et naturvidenskabeligt fokus. Jeg har således en antagelse om, at samarbejdet og dets 

mellemmenneskelige relationer og magtforholdet mellem professionelle og patienten ikke 

nødvendigvis medfører færdigheder til at opnå kontrol over eget liv. På baggrund af Meniche, 

Watt og litteraturen, er det et udviklingsområde vi som professionelle bør arbejde med. For at 

blive bevidste om patientens fordringer i den initiale modtagelse og få skabt, videregivet, 

anvendt og fastholdt patientens fordringer til gavn for hele forløbet. 

Som TK vil jeg gerne undersøge, hvad der kendetegner patientens fordringer om at blive mødt 

som et helt menneske, allerede fra den periode de er i Skadestuen. Og hvordan teamet og jeg 

kan få videregivet, anvendt og fastholdt den svært tilskadekomne og multitraumatiserede 

patient person relaterede oplysninger i hele patientens forløb. 

Dette fører frem til følgende formål og afgrænsning: 

 

4.1 Formål og afgrænsning på problemstilling 

Problemstillingen i det fremførte er, at traumatologien og dens sygepleje i den initiale fase 

hovedsageligt er udviklet i forhold til naturvidenskabelige værdier og handlinger. Fokus er 

rettet mod mottoet for konceptet: ”hvad dræber først, behandles først”, med det positive 

resultat at flere svært tilskadekomne og multitraumatiserede patienter overlever. Samtidig har 
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patienterne nogle fordringer som efterspørger menneskelighed i sygeplejen. Denne 

efterspørgsel har givet traumesygeplejen og de nøglepersoner, der er i teamet, nye 

udfordringer. Udfordringer der, i forhold til patienter og pårørende, fordrer en undersøgelse af 

teamets muligheder for at imødekomme de mellemmenneskelige relationer. Således at teamet 

får inddraget; patientens egen opfattelse, fordringer om at blive mødt, særegne holdninger til 

behandlingstilbud, livshistorie, erindringer og erfaring. En individuel og personlig viden som, 

i det samlede patientforløb, tilsyneladende ikke har den store betydning i de livreddende 

minutter, hvor det handler om at overleve. Men har det i den pleje og omsorg patienten 

fordrer og modtager senere i forløbet og i rehabiliteringsfasen for at få at genoprette kontrol 

og vende tilbage til livet. 

Formålet med dette projekt er at finde svar på, hvori traumeteamets muligheder består, for 

allerede i den initiale modtagelse; at få skabt, videregivet, anvendt og fastholdt den svært 

tilskadekomne og multitraumatiserede patients individuelle viden og behov. Dette til gavn for 

patientens forløb og dermed forbundne muligheder for at vende tilbage til livet og blive et helt 

menneske igen. Sammenfattende er det centrale spørgsmål: 

 

4.1.1 Problemformulering 

Hvad er kendetegnende for en personbestemt indsats til den svært tilskadekomne og 

multitraumatiserede patient? Og hvilken betydning har denne indsats for patientens 

mulighed for at vende tilbage til livet og blive et helt menneske? 

 

5 Begrebsafklaring 
Den svært tilskadekomne og multitraumatiserede patient: En patient som efter fysisk traume 

har eller kan mistænkes at have livstruende læsion. En patient med betydelig skade af mere 

end ét organsystem (OUH Traumemanual 2005). 

 

Personbestemt indsats: En indsats der igennem hele forløbet er tilpasset den enkelte patients 

personlige værdier og behov. 

 

6 Fremgangsmåde 
I dette afsnit redegøres for projektets teoretiske fundament og forståelsesramme. 
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6.1 Teori og metodevalg 

Rammen omkring opgaven tager afsæt i en induktiv – deduktiv forståelse. 

Til metoden anvender jeg den amerikanske koreograf Valerie J. Janesicks artikel: ”The dance 

of qualitative Research Design – Metaphor, Methodolatry and Meaning” (Janesick 1998). 

Janesicks præsentere en tilgang til design valgt ud fra et æstetisk, kunstnerisk og metaforisk 

perspektiv, som giver associationer til det at fortælle historie, som cases er. Med 

udgangspunkt i problemformuleringen og Janesick’s artikel, har jeg valgt en kvalitativ metode 

der tilgodeser udforskning af forskellige menneskers deltagelse i relationer og perspektiver 

(Janesick 1998). Janesick beskriver at danse er en anden måde at fortælle historie på, at danse, 

er også bevægelse af krop, løb og gang. Associationerne er hvad du ser. Hun perspektiverer 

over mulighed for at se kvalitative metoder i lyset af de faser hun kender fra sin danseerfaring. 

Dans har en historie og en tradition, hvor noget har mere status end andet og nøglepersoner, 

som har gjort forskelle. Dansen har med en opvarmningsfase, trænings- og beslutningsfase for 

design, en fortolkningsfase, en evaluering og en kritik hvor alle former for metoder vurderes i 

forhold til de spørgsmål, man har valgt at stille. At se projektet igennem hendes øjne, synes at 

give nye muligheder, hvor jeg får et bredere syn på fænomener. I det kvalitative design ligger 

indbygget et system af balance og kontrol, der tilgodeser muligheden for at fortolke individuel 

menig over tid (Janesick 1998). 

 

Som empiri har jeg valgt en case fra min egen praksis, indeholdende et typisk traumeforløb. 

Forløbet i casen, er et jeg selv har oplevet i mit arbejde som TK og kan derved også forstås 

som oplevet eller levet erfaring. Forløbet gav mig en undren over, at der var betydningsfulde 

oplysninger som ikke var kommet patienten til gavn og som ej heller igennem forløbet på 

anden vis var fremkommet. Betydninger som mindede om dem AM og JW havde berettet om 

i deres bøger. Ved at anvende cases fra praksis som empiri anerkender jeg en metode til at få 

inddraget og forstået patientperspektiver og skabt nye handlemuligheder (Mørch 2004). 

Meningen med en case er ikke at give en objektiv beskrivelse af det skete, meningen er netop 

at fortælle på en sådan måde, at man forsøger at skabe orden i den mangetydig og kaotiske 

erfaring og oplevelse fortælleren har (Mors 2004). 

Jeg vælger at bruger ordet case og ikke praksisfortælling da ordet case studies bruges når der 

som her, lægges vægt på det videnskabelige perspektiv i, hvad man lærer af en case (Stake 

1998, Kirkevold 1995). 
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I den induktive fase, til analyse af casen, vil jeg via Kvale’s common sense tilgangen se efter 

mening og perspektiver og finde centrale begreber (Kvale 2003). At bruge en common sense 

metode betyder, at jeg går videre end at omformulere min case, jeg forholder mig også kritisk 

til den. Kvale lægger op til at jeg med min for-forståelse, forsøger at finde fænomener, der 

kan giver mig ny indsigt, der kan hjælpe mig til at finde centrale begreber som er almene 

(Maaløe 2002). Efterfølgende sammenfatter jeg mine analysenoter til begreber.  Den nye 

forståelse jeg herved får fra casen teoretiseres der over ved hjælp af relevant teori med henblik 

på at komme mulige svar nærmere. Det er denne fase Janesick (1998) kalder at trække sig fra 

feltet, her fra casen, og gå videre til næste fase. 

 

Da det at fortælle eller danse også er at nogen ’lytter’ eller ’ser’ og har en anden fortolkning, 

vælges den deduktive metode, hvor jeg analyserer de begreber jeg fremanalyserer, med 

relevant og begrundet teori. Ved at anvende en deduktiv metode underlægger jeg mine 

begreber teori og ser, hvilke konsekvenser det får for mine begreber (Maaløe 2002). 

De teoretikere jeg har valgt at analyse med er: 1) Steen Wackerhausen8 og hans artikel: Det 

åbne sundhedsbegreb (Steen Wackerhausen 1995) (SW) Grunden til dette valg er, at SW 

argumenterer for et åbent sundhedsbegreb der ikke er generelt, men personligt. Han beskriver 

individuel autonomi og mål som væsentlige aspekter for individets livsbetingelser og 

handlefærdigheder. Og 2) Nina Karin Monsen9 med sin bog: Det elskende menneske - person 

og etik, (Monsen 2001) (NKM) hvor hun reflekterer over, hvad der ligger bag det at se 

mennesket som massemenneske, individ eller person. At få disse to forfatteres perspektiver 

med, kan måske være med til at forklare hvorfor det er så svært at møde patientens fordring 

om at blive set som både patient, individ og person. Ligeledes vil jeg hente hjælp hos 3) 

Merry Scheel10 som I sin interaktionelle sygeplejepraksis (Scheel 1994) (MS) beskriver tre 

handlemåder: et kongnetivt-instrumentielt, et moralsk-praktisk og et æstetisk-ekspressivt, der 

fører til et frigørende potentiale i patient-sygeplejerske forholdet, hvis alle er tilstede. 

Udelukkes et af begreberne fremkommer det frigørende potentiale ikke. Og 4) Ida Jean 

                                                 
8 Steen Wackerhausen er Lektor, mag.art. & Ph.D. Afdeling for Filosofi Aarhus Universitet med filosofi og 
psykologi som uddannelsesmæssig baggrund (google.com). 
9 Nina Karin Monsen er forfatter og filosof og aktivt engageret i samfundsdebatten (google.som). 
10 Merry Elisabeth Scheel er sygeplejerske, mag.art & ph.d i filosofi og var uddannelsesleder ved Danmarks 
Sygepleje højskole (google.com). 
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Orlando11 og hendes bog: Det dynamiske forhold mellem sygeplejerske og patient 

(Orlando1995) (IJO). Orlando er optaget af, hvad der egentlig er sygeplejens særkende og 

illustrerer med små cases hvad der er god sygepleje, forstået som sygepleje hvor 

sygeplejersken på professionel vis, reflekterer og er lydhør over for patientens fordringer og 

hvad der er mindre god sygepleje forstået som en automatisk sygepleje hvor sygeplejersken 

gør hvad ordinationer og procedurer foreskriver uden at reflektere. Dette perspektiv kan 

måske sætte lys på nogle af de kendetegn for indsats, der er i casen. 

I diskussionsafsnittet inddrager jeg Vibeke Zoffmann’s12 teori Guided Self-Determination 

(VZ 2004) omhandlende relations betydning for problemløsning. Teorien er egentlig udviklet 

i forhold til samtaler imellem patient og sygeplejerske. At bruge den i forhold til et forløb i en 

case giver mulighed for at se, hvad der sker i relationen tidligt i forløbet. 

Hendes tre relationsformer er: 1) Jeg-du-distanceret professionel dominans forstået som de 

professionelles dominans med deres ekspertviden i situationen. 2) Jeg-du-slørende sympati 

hvor de professionelle søger samhørighed i relationen med patienten. 3) Jeg-du-sorteret 

gensidighed hvor de professionelle og patienten i samarbejde drøfter problematikkerne med 

henblik på at patienten tager, de for ham, vigtige afgørende beslutninger. Relations- og 

reflektionsformerne vil blive diskuteret i forhold til fundene i analysen. Samtidig vil der også 

blive inddraget teori vedrørende begrebet ”at kende patienten”, da dette begreb synes at 

indeholde en del af nøglen til at vende tilbage til livet. Til belysning af aspektet – at kende 

patienten – har jeg valgt at diskutere med den amerikanske sygeplejerske og 

professorassistent Laurel E Radwin samt den australske sygeplejerske og lektor Saras 

Henderson. 

 

6.2 Etiske overvejelser og perspektiver 

Kvale (Kvale 2001) påpeger, at der ved brug af patientfølsomme data skal overvejes hvilke 

formelle retningslinier, der skal anvendes. I forbindelse med brug af denne case har jeg sikret 

anonymiteten: I casen er patientens navn, alder og beskæftigelse ændret af hensyn til 

beskyttelse af patienten. Jeg har tidligere indhentet tilladelse til at bruge hans historie til andre 

undervisnings- og foredragssammenhænge og har ved genbrug af hans historie ikke fundet det 

nødvendigt at spørge ham igen. 

                                                 
11 Ida jean Orlando var Associate Professor på Yale School of Nursing og Director of the Graduate Program in 
mental Health Psychiatric Nursing (google.com). 
12 Vibeke Zoffmann er MPH og adjunkt, ph.d. ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. 
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7 Empiri 
Den svært tilskadekomne og multitraumatiserede patients forløb 

Case 

En 56 årrig mand Erik Mortensen (EM), er blevet meldt til skadestuen på OUH af 

skadestuevagten på et lille provinssygehus i øhavet. Skadelægen fortæller, at han har 

modtaget en patient, der viser sig at have flere skader, end hvad dette lille sygehus kan 

håndtere. EM har stået i et cementrør da et læs jord skrider ned over ham og fastklemmer ham 

op ad rørets ene side. Det tager Falck lang tid af få trukket EM op af de mange tons jord. Ved 

ankomsten til det lille sygehus er han vågen og klar, har et BT: 100/75 P: 100 RF: 30. 

Røntgen af thorax viser en pneumothorax på højre side, som er forsørget med et pleuradræn. 

Han klager over smerter i bækkenregionen og har efter kateteranlæggelse blodig urin. 

Skadevagten beretter, at de har svært ved at holde et stabilt blodtryk på patienten trods 

væskeindgift, og ønsker ham overflyttet.  Patientens kone er informeret og vil komme, så 

hurtigt hun kan. Patienten kommer via Søværnets Operative Kommandos (SOK) 

redningshelikopter. 

EM modtages på skadestuen på OUH af et traumeteam. Teamet gennemgår A-B-C-D-E 

konceptet efter traumemanualens forskrifter, EM er fortsat vågen og klar (GCS13 på 15) og 

spørger anæstesisygeplejersken, som står ved patientens hoved, om hans kone er kommet. 

Hun forklarer med beroligende stemme, at det er hun ikke endnu, hun skal først med en færge 

til fastlandet og herefter har hun 45 minutters kørsel med taxa. Vi skal nok give ham besked, 

når hun er der. Patienten fortæller hvad han var i gang med at lave nede i røret og 

anæstesisygeplejersken får viden om, at han er ingeniør og at arbejdet er bagud, at han ikke 

har tid til at ligge på sygehuset. Han fortæller hende, at det nok ikke er så slemt med ham og 

at han nok kan komme tilbage til arbejdet den følgende uge. Ind imellem ligger EM også og 

taler uden henvendelse til nogen, om at det er vist ikke for godt dette her. Samtidig finder 

røntgenlægen, teamleder og abdominalkirurgen et svært bækkentraume med en del fri luft og 

væske i hele bughulen som tegn på at de knuste bækkenknogler muligvis har revet tarme itu. 

BT har, på kontinuerlige portioner blod, stabiliseret sig. Patientens temperatur er målt til 35° 

C hvilket betyder at hans koagulationsfaktorer er påvirkede. Anæstesisygeplejerske og 

skadestuesygeplejerske har på skift talt beroligende med ham om de mange procedurer hans 

                                                 
13 Glasgow Coma Score (GCS). En anerkendt måling for patientens bevidsthedsniveau. Hvor 15 er mest vågen, 
og 3 er bevidstløs. 
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skader afstedkommer. På et tidspunkt søger hans blik langt rundt i rummet. Han virker utryg, 

bange og alene - en fremmed i de omgivelser og den situation han var bragt i. 

Efter en del debat og stillingtagen til videre undersøgelse, udredning og behandling, vælger 

teamet at køre ham i røntgenafdelingen til en CT-scanning. CT-scanningen viser ud over et 

svært bækkentraume med formodede iturevne tarme også, at han har en blødning omkring 

milten som kræver akut operation. Patienten spørger til konen. Det ved røntgenpersonalet ikke 

noget om og anæstesisygeplejersken har travlt med at holde patientens blodtryk. Patienten 

kører til operationsafdelingen hvor han bedøves. Over de næste 7 timer kæmper lægerne med 

at få styr på den blødning, der er i hans abdomen. Milten fjernes og man vælger at benytte 

nogle relativt nye metoder - ’pakke bækkenet’ og sætte en såkaldt ’lynlås’ i. I løbet af de 7 

timer opererer man EM to gange. Konen er i mellemtiden ankommet til hospitalet. Hun får af 

en læge og TK, en kort besked om sin mands tilstand. Konen fortæller at EM får noget 

medicin, som hun ikke kan huske navnet på. Hun fortæller at han har haft meget travlt på det 

sidste. Han bryder sig ikke om hospitaler, og han bruger hver dag en time på at sætte en 

gammel træbåd i stand. Han opholder sig helst ude. TK lytter til konen imens de går imod 

intensivafdelingen. Her fortæller hun personalet at det er EM’s kone, og hvad man har fundet 

af foreløbige diagnoser, hun ønsker god bedring og tager afsked. Intensivpersonalet viser 

hende tilrette i afdelingens venteværelse og tilbyder hende en kop kaffe. De fortæller lidt om 

afdelingens rutiner og at de vil holde hende underrettet om hendes mands tilstand som må 

betegnes som svært kritisk. De kan ikke fortælle hende så meget for EM’s journal er ikke 

kommet endnu, den ligger på operationsafdelingen. 

EM ligger intuberet, bedøvet og i respirator de næste 14 dage. Hans tilstand er ustabil og 

kritisk. Lægerne har opereret ham fire gange, han har fået 42 portioner blod. Lægerne har 

givet ham et nyt factor VII stof, for som sidste udvej at redde hans koagulation og få styr på 

hans sivende blødninger. Alt i alt ligger EM i respirator i ca. 3 uger, kun afbrudt af korte 

perioder uden at være bedøvet og intuberet. I disse korte perioder er han hallucineret, 

desorienteret og bange for at dø. 

Da EM er fysisk god nok til at blive plejet på et sengeafsnit overflyttes han. 

Intensivsygeplejersken giver personalet på sengeafsnittet rapport om EM’s mange skader og 

operationer samt psykiske tilstand. Konen, deres børn og EM’s bror har skiftes til at være hos 

ham. EM’s kone har fået orlov fra arbejde og har kunnet være der en del, men har også været 
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derhjemme for at tage sig af EM’s forretning. EM er konsulent for et firma, og har ingen 

afløser, så opgaverne har hobet sig op. 

EM er fortsat ikke sig selv – ligger i 2 uger og råber igen og igen og igen – ”gud hvad har jeg 

dog gjort – åh gud hvad har jeg dog gjort” ud i luften og til personalet giver han udtryk for at 

dette ikke er noget liv. Personalet giver udtryk for, at de ikke ved hvad de skal stille op med 

patienten. EM har været igennem en del store operationer med tilstødende komplikationer, 

lægerne har anlagt 2 colostomier som formodentlig ikke vil kunne lægges tilbage. 

Bækkenfrakturen er sat sammen og holdes med ekstern fixation, der har været infektion i 

operationsfeltet og det betyder at der går lang tid før han kommer til at bevæge sig normalt 

igen. Han vil aldrig få den fulde førlighed tilbage. Vendepunktet for EM kommer da han, hans 

bror og en sygeplejerske taler om det gode forårsvejr der er på vej og den læge, som var der 

ved modtagelsen, taler om at komme op i en rullestol. Patienten undrer sig, for han kan vel 

ikke komme nogen vegne med det apparatur der er spændt på hans bækkenknogler? TK der 

var med ved ankomsten og som fulgte konen på intensiv er der for at se til patienten, hun 

husker at EM holder mest af at være ude. Sygeplejersken imødekommer disse oplysninger og 

EM kommer ud hver dag pakket godt ind, i det gode forårsvejr. Lang tid efter er EM dybt 

taknemmelig over den nye behandling man prøvede, så han redede livet. Han er blevet 

førtidspensionist. Tilbage står at finde et andet slags aktivt liv. Han ville gerne om lægerne 

kunne gøre noget ved hans colostomier, helt afskrevet muligheden har de ikke. Han vil gerne i 

gang med sin båd. 

 

7.1 Analyse af casen med henblik på begreber 

Casen læses igennem med henblik på mening og perspektiver, hvor jeg fastholdt af Janesick’s 

design og Kvale’s common sense metode, kigger på min case og finder de steder hvor jeg ser 

fænomener. 

Ved første gennemlæsning var interaktioner og relationer de begreber som trådte tydeligst 

frem. Ved herefter at læse teksten med det for øje at se om noget er i konflikt med hinanden, 

forekom der data parallelt i interaktioner og relationer, som var forbundet med patientens 

tilskadekomst, og som blev videregivet i form af information. Ligeledes optrådte de 

velværestrategier Morse beskriver i sine artikler. Når jeg så på strategier sammenholdt med 

relationerne fremkom begreberne tillid og nærvær. I relationerne optrådte patientens kone. 

Denne relation kom i denne case til at stå alene. Hun optrådte ikke i interaktioner med sin 
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mand, selvom han flere gange spurgte efter hende. Hvis jeg skal se på patientforløbet som 

Janesick’s klassisk dans med forskellige partier der hænger sammen i forskellige former for 

kædedannelser, så er der noget i denne dans som er ude af trit og hænder, der ikke når 

hinanden. 

De begreber der er fremkommet i analysen handler om interaktioner, der er uden 

sammenhænge. Først og fremmest interaktioner imellem personale og patient der redder liv. 

Samtidig er der en relation og et nærvær tilstede parallelt med den livreddende behandling 

som har karakteristika i form af tillid, autonomi og at blive mødt som person.  Der synes at 

foregå parallelforløb på patientniveau, individniveau og på et personligt plan (bilag 4). EM 

bliver mødt af trøstende og informerende sygeplejersker på individniveau. Men patientens 

autonomi og person fordrer mere end at bliver mødt af et venligt sygehuspersonale der 

indfanger patientens sygdom som det primære. I analysen fremkommer også 

sygeplejerskernes refleksion og undren, når de står med patienter der har forskellige og 

fremmedartede reaktionsmønstre, de ikke forstår. 

Der fremkommer således centrale begrebsområder som alle indeholder parallelforløb og 

afbrudte relationer og tab af personrelateret viden. 

 

I den initiale fase foregår der en interaktion og nogle relationer i parallelforløb. På et plan 

tager teamet sig af alle patientens skader ved hjælp af A-B-C-D-E systematikken. Patientens 

fordring om at få reddet livet er i fokus. Det giver god mening, at den kommunikation teamet 

har med hinanden, vedrører et patientperspektiv der redder liv. Det der udspiller sig foran dem 

er, at vitale parametre indikerer, at EM er svært syg og kræver teamets fulde opmærksomhed. 

Samtidigt parallelt foregår der også en interaktion og en relation imellem 

anæstesisygeplejersken og skadestuesygeplejersken på skift sammen med patienten. En 

informationsrig ’small-talk’ som ud over at give indhold til journalen om hvordan patienten 

kom til skade og om han har smerter, også gøres på en måde så der opstår åbning for tillid 

imellem sygeplejersken og patienten. Måden svarer til de velværestrategier Morse fandt i sine 

undersøgelser og synes at give et nærvær imellem sygeplejerske og patient. Tilliden bruges 

tilsyneladende til at få samarbejdet omkring de procedurer der foregår til at foregå i 

samarbejde med patienten. Velværestrategier og åbning for tillid giver nærvær. Nærværet 

synes at medføre, at nogle personlige fordringer kommer til syne. Her ser jeg det, at han 

spørger til sin kone og snakker om sin situation. 
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Det fremgår af den interaktion teamet, og specielt den anæstesisygeplejerske har med 

patienten på stuen, at EM har en forestilling om, at han kun skal opholde sig på hospitalet i 

kort tid, at han nok er klar om en uges tid, samtidig med at EM taler om sin frygt for 

skadernes omfang. Teamet finder meget store skader, som vil give ham et meget langt 

hospitalsophold. Denne viden får EM i brudstykker efterhånden som teamet får diagnosticeret 

hans skader. Teamet har dog en erkendelse af og vished for skadernes omfang og 

hospitalsopholdets længde længe før denne erkendelse når patienten. Glimtvis, i de små 

monologer han holder med sig selv, opfatter han formodentlig, at virkeligheden nok er 

anderledes. I samtalen med patienten er anæstesisygeplejersken, hverken be- eller 

afkræftende. Sygeplejersken handler automatisk ud fra de rutiner teamet har og ikke på de 

fordringer patienten udtrykker. Almindeligvis er det lægen, der efter endt undersøgelse, 

informerer patienterne om hvad de mener de fejler og hvilke undersøgelser man vil fortsætte 

med. I denne situation kunne sygeplejersken have korrigeret hans ”håb” og han ville måske 

have udtrykt hvad der var vigtigt for ham at få formidlet videre til fx konen i det tilfælde hun 

ikke når frem før han ligger på operationsbordet. Relationen imellem patienten og 

sygeplejersken og EM bærer præg af at være på hendes præmisser. Åbning for EM som 

person tabes. 

Et tredje parallelforløb er konens ankomst til OUH, det foregår på det tidspunkt hvor 

patienten er på operationsbordet. Her møder hun TK, som får informationer der vedrører 

værdier i EM’s liv. TK er ligeledes venligt informerende og fokuserer i hendes informationer 

til konen, på den aktuelle situation, som for hende er patientens skader. De informationer hun 

modtager om patienten videregiver hun ikke, ikke før hun en dag får at vide af personalet på 

sengeafsnittet, at de ikke ved hvad de skal stille op med EM. Han har efterhånden været i 

afdelingen op imod 14 dage og ligger og råber. De sygeplejemæssige muligheder er udtømte. 

At patienten under sit intensivophold var hallucineret, ved man godt er en reaktion på den 

livsfare og respirator EM har været i – den er forståelig. TK beslutter sammen med den 

ansvarlige overlæge for traumepatienterne, at kigge op for at se hvordan han har det. Det er 

ved dette møde, at fælles viden om EM’s værdier i livet samles. I EM’s forløbet synes der at 

opstå ligeværdige konflikter imellem fokus på den livreddende behandling og de fordringer 

EM sender ud i rummet. Prioriteringerne er indiskutable, men efterlader dermed også et 

kendetegn for de vilkår vi møder patientens personlige fordring på. I interaktionen giver vores 

’comfort strategies’ et nærvær og en tillid i relationen som beriger os med information om 

 20



patientens værdier. Desværre er der en tendens til at patientens værdier tabes når patienten 

kører ud af traumestuen. Udfordringen er hvordan vi også for samlet de informationer der 

samler sig omkring patientens personlige værdier? Senere i forløbet på sengeafsnittet møder 

sygeplejepersonalet EM. Han er mentalt præget af det langvarige intensivforløb han har haft. 

Personalet får oplysninger om de hallucinerede perioder, der fortælles en ny historie om EM 

som ikke har sammenhæng med historien fra den initiale fase. Sygeplejerskerne undrer sig 

over EM’s reaktioner og specielt over at de ikke kan få ’knækket koden’ og fundet ud af, 

hvordan de skal komme ind til ham. I sådanne situationer bliver TK ofte spurgt til råds og hun 

vender sådanne problematikker med traumesektorens ansvarlige overlæger. Det er en 

tilfældighed at TK og læge havde været med til at modtage EM, men den viden det lille team 

omkring EM har, hjælper den sygeplejerske der passer EM til at få vendt hans situation ved at 

tage udgangspunkt i de motivationsfaktorer der driver ham, nemlig at komme ud. 

Sammenfattende viser analysen følgende begreber: 

- 1) Tab af viden om EM i nærværet og relationen i patient-sygeplejerske-læge interaktionen 

- 2) Patientens personlige autonomi nedprioriteres 

- 3) Reaktionsmønster hos patienten afspejler fastholdelse af sygdomsrollen 

- 4) Sygeplejerskens refleksion og undren ovre ikke at nå ind til patienten trods god sygepleje 

 

8 Teoriafsnit 
Det fremgår af analysen, at begreberne samler sig som omkring tab af viden i det nærvær og 

de relationer de professionelle har med patienten i de parallelforløb der interaktionsmæssigt 

foregår. Dette medvirker til at patientens personlige autonomi nedprioriteres igennem hele 

forløbet og forårsager at patientens reaktionsmønstre bliver uhensigtsmæssige for hans 

muligheder for at kommer overens med sin sygdom. I så svær grad at sygeplejerskerne, trods 

reflekterende og engageret sygepleje, kommer til kort og ikke kan komme ind til patienten. 

Til analyse af disse begreber vil jeg anvende fire teoretikere, to sygeplejeteoretikere og to 

filosoffer. 

 

8.1 Gennemgang af valgte teorier 

8.1.1 Steen Wackerhausen 

Steen Wackerhausen argumenterer i artiklen: ”Et åbent sundhedsbegreb” (SW 1995) for og et 

alternativ til et naturvidenskabeligt sundhedsbegreb som er objektivt, absolut og bygger på 
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universelle menneskelige værdier. Begrebet er en ramme med et relationelt indhold, der er 

operativt på subjektplan. Indholdet er respekt for kultur og historiske variationer, samt 

patientens handleevne til adfærdsmæssigt, emotionelt, fysisk og socialt at kunne håndtere de 

udfordringer og situationer, det møder i et forsøg på at realisere egne mål og værdier. Det er 

den enkeltes handlemuligheder og -færdigheder, der er medvirkende til det konkrete indhold i 

sundhedsbegrebet. Respekten for den enkeltes autonomi er afgørende for den subjekt- 

kulturloyalitet Autonomibegrebet er bredt og indfanger også den familie eller det samfund 

den enkelte er subjekt i. Forudsætningen for at være en person er at man som autonomt 

subjekt er reflekterende, selvbestemmende og frit og at mål og værdier respekteres. I 

autonomi- og subjekttankegangen er behov og værdier eksplicitte og befinder sig som mål, 

’tavse’ i livsførelsen eller udtalte. Mål benævner han som enten ægte eller uægte. Uægte mål 

udspringer af valg og værdier hvor patientens autonomi er tilsidesat. Uægte mål er ikke 

tvangfrit patientens egne, men et resultat af andres. Ægte mål udspringer tvangfrit fra 

patienten og bør respekteres såfremt de rent etisk ikke forhindrer andre i også at få deres mål 

respekteret. Målløshed opstår i situationer hvor en patient grundet fx hjerneskade eller andet 

ikke kan varetage sine egne interesser og værdier. I forhold til situationer som denne er en vis 

form for svag paternalisme på sin plads, forudset at man også her respekterer patientens 

autonomi. SW taler også om realistiske mål som mål der står i overensstemmelse med de 

handlefærdigheder som er bundet til det udgangspunkt i livsbetingelser som patienten kom 

med. Det åbne sundhedsbegreb kan, som udgangspunkt, anvendes i respekt for patientens 

egne mål, livsbetingelser og handlepotentiale af de professionelle. Måden er dialog og en 

bevidsthed om hvilke roller, magt og status der bevæger sig i den. Resultatet er at fokus 

flyttes fra det kropsbundne til det relationsforhold der ligger i begrebet, hvor vi som 

professionelle må ’bruge os selv’ og se ud over de uddannelser vi har taget og i høj grad 

udvise tværfaglighed bredt betragtet (SW s.43-73). 

 

8.1.2 Nina Karin Monsen 

Nina Karin Monsen (NKM 2001) taler om at øge trangen til at være person i et filosofisk 

sammenhæng. Hun adskiller det at være person fra at være individ og være menneske. Hun 

tolker det at være person som værende forbundet med indre egenskaber og 

mellemmenneskelige relationer. At være en person eller personlighed antyder et 

konfronterende menneske, en som står ansigt til ansigt med omverdenen, som et frit, 
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selvstændigt og levende menneske. Vejen til at blive person sker fra massemenneske via 

individet over en etisk udvikling til menneske. Personen møder verdenen med venlighed, 

sympati og kommunikation og forventer at blive mødt på samme måde. Personen er krop og 

sjæl. Denne helhed gør at kroppen virkeliggør sjælen og dermed evnen til nærvær i 

situationen hos andre og i forhold, samtidig med at være helt i egen krop. Et liv hvor 

mennesket stræber efter at være selvhjulpen. 

Individet er et eksemplar af arten menneske. Individet signalerer et ønske om at skille sig ud 

fra massen af mennesker. At være et individ siger intet om vedkommendes indre egenskaber, 

det afskiller sig blot ved at stille sig udenfor fællesskabet. Jo mere det stiller sig udenfor, jo 

mere individ og jo mere ensomt. 

Mennesket adskiller sig fra alle andre arter ved at være humant. I mennesket findes en dyb 

længsel efter frihed, mening og sandhed. Mennesket søger ligheder i sammenhørighed. 

Massemennesket er kontrasten til individ og person. Massen er enhver - et 

gennemsnitsmenneske som mangler moral, og anser kvalitet som noget fælles for alle. Tvivl, 

tro og tillid er tre begreber som dominerer vores hverdag. Det sidste århundredes 

videnskabelige tænkning, hvor sandheder godtgøres videnskabeligt, har medvirket til at 

mennesket tvivler systematisk. Tvivl har en vigtig funktion i videnskaben og en destruktiv i 

de mellemmenneskelige relationer. Tro og tillidsbegreberne er meget tilstede i vore hverdage 

og er ikke mulige at leve foruden. Det enkelte menneske har ikke viden nok til at vide alt og 

må have tillid til sine omgivelser. Individet er besat af tvivl og har en selvtillid der er omvendt 

proportional med mistilliden til andre. Individet tvivler på relationer, fællesskab og nærhed. 

Personen tror naivt og tillidsfuldt på almene værdier samtidig med at den forholder sig direkte 

til virkeligheden. Virkeligheden bliver forskellig afhængig af om man tror eller tvivler. 

Tvivlens verden er splittet hvorimod troens er god og totalitær (NKM s.9-91). 

 

8.1.3 Merry Scheel 

Merry Scheel’s (MS 1994) interaktionelle sygeplejepraksis foregår i spændingsfeltet mellem 

natur- human- og samfundsvidenskaben. MS taler om sygeplejen som en interaktionel 

sygeplejepraksis som tager sit udgangspunkt i de mellemmenneskelige relationer. I 

sygeplejerske-patientrelationen ligger tre handlingskompetencer som har indflydelse på det 

sagsforhold og den gensidighed der betyder noget for forståelse af helheder. En kognetiv-

instrumentiel, som forgår objektivt og fornuftigt i en såkaldt systemverden og sigter imod 
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effektivitet og resultater, en æstetisk- ekspressiv og en moralsk-praktisk, som har at gøre med 

forståelse for sociale fællesskaber som erfaring, værdier, normer og etiske holdninger samt 

ens egen subjektive forståelse af verdenen - livsverden. Udelukkes det ene mistes det 

frigørende potentiale, hvor sygeplejerske og patient kan handle frit. I den gensidige forståelse 

ligger et afhængighedsforhold. Mennesket er ikke totalt frit, det vil altid være i et eller andet 

afhængighedsforhold til andre. Magt, tillid og en etisk fordring indgår i dette 

afhængighedsforhold. Tillid er grundlæggende for enhver kommunikation. I samtalen drejer 

det sig om at tage imod den tillid den anden viser. Hvis man ikke vil høre på hvad den anden 

siger, vil denne føle sig afvist og mistillid opstår. Magtrelationen i sygeplejerske-

patientforholdet er sådan at de er ligeværdige som mennesker men ikke ligestillede, patienten 

er den svage og har et behov som de professionelle skal erkende og de professionelle har en 

viden og en hjælp patienten har behov for. I autonomibegrebet er mennesket ikke er totalt frit, 

det er bundet til andre i sociale sammenhænge. Hvis kun livsverdenen var tilstede ville 

mennesket være autonomt, dette er ikke tilfældet, systemverdenen er den ydre tvang der 

medvirker til sygdomsforebyggelse, sundhed og videnskabelig udvikling. Mennesket 

anerkender hinanden som autonome personer såfremt de anerkender hinanden som 

ligeværdige diskurspartnere, dette gælder for alle, både de professionelle og patienterne og at 

det er igennem relationen at autonomien opstår (MS s.13-291). 

 

8.1.4 Ida Jean Orlando 

Ida Jean Orlando er i ”Det dynamiske forhold mellem sygeplejerske og patient”, (IJO 1995) 

optaget af hvad der egentlig var sygeplejeprofessionens særkende og kerne. Den viden 

sygeplejersker drager fra andre videnskaber og faggrupper er nødvendig men ikke 

tilstrækkelig til at tilgodese patientens behov. Igennem sygeplejeprocessen reflekteres over 

samspillet mellem patient og sygeplejerske. IJO erfarede at patientens objektive tilstand 

uløseligt hang sammen med patientens subjektive oplevelser. Selve kernen eller grundrammen 

i sygeplejerskens praksis er at sygeplejersken må lære at forstå hvad der foregår imellem 

hende selv og patienten. Misforståelser imellem patient og sygeplejersker giver interaktioner 

hvor professionel og uprofessionel sygepleje viser sig i patientadfærden. I den professionelle 

sygepleje er sygeplejerskens adfærd bedre i og med at hun reflekterer over de episoder der 

optræder med patienter. Når sygeplejersken reflekterer og er lydhør over for hvad patienterne 

siger direkte og i særdeleshed indirekte bliver sygeplejen effektiv. Derimod, hvis 
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sygeplejerskerne handler automatisk og holder sig til ordinationer og procedurer bliver 

sygeplejen ineffektiv hvis det viser sig at de regler de følger, ikke stemmer overens med det 

behov patienten giver udtryk for. 

Observationer er direkte og indirekte. Det er specielt i de indirekte observationer, at 

sygeplejersken egne erfaringer med patienten opstår og i de betragtninger hun gør sig over 

patienten når der aflægges rapport, eller taler med mono- eller tværfaglige samarbejdspartner 

om patienten. IJO sygeplejeproces er interaktionspræget i en retning, hvor nævnte 

observationstyper, ud over at blive rapporteret, også dokumenteres. Både direkte og indirekte 

viden om patienterne hører med til data. Sygeplejeprocessen rummer og udgør tre 

grundelementer 1) patientens adfærd, 2) sygeplejerskens reaktion og 3) sygeplejehandlinger 

til gavn for patienten.  Det sygeplejersken observerer inden for disse tre grundelementer, er 

nonverbale og verbale ytringer set og hørt gennem sanserne. Observationer, som ud over at 

være noget hun iagttager, som også er ytringer hun reagerer på. Det komplekse i sygeplejen 

er, hvordan vi hjælper og forstår patienten. Når sygeplejersken bruger sin tid på at 

imødekomme patienternes behov og i mindre grad på ikke professionelle pligter (automatisk 

udførelse af regler og rutiner) stiger effektiviteten.  Når pleje ikke virker er den ineffektiv og 

har ofte sammenhæng med aktiviteter og behov som er ureflekterede og dermed ikke 

klarlagte. Ineffektiv patientadfærd handler som oftest om ikke indfriede behov og er et 

nødsignal (IJO s.7-111). 

 

8.2 Teoretisk analyse af begreber 

I denne fase trækker jeg mig ifølge Janesick (1998) væk fra min egen fortolkning af casen og 

analyserer de almengyldige begreber, jeg fandt ved den induktive analyse således, at de 

analyseres deduktivt med de fire valgte teorier. Associationen til dansen kan ses sådan, at jeg 

nu går i træningslokalet og ser på fire koreografers bud på, hvordan man danser dette parti i 

den opsætning jeg er ved at lave. Efterfølgende sammenfattes de fire analyser. 

 

Tab af viden om EM i nærværet og relationen i patient-sygeplejerske-læge interaktionen 

SW argumenterer for et alternativ for naturvidenskaben, her repræsenteret ved EM’s 

kropsbundne handlefærdigheder. EM’s handlebetingelser lige nu og her, er på det fysiske 

niveau, svært kompromitteret. I livsbetingelserne giver EM udtryk for dette ved at ”håbe” 

eller tro på han er klar om en uges tid. Der gives i interaktionen med anæstesisygeplejersken 
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en åbning for samtale om handlebetingelser i form af den relation og nærhed sygeplejersken 

udøver ved hjælp af velværestrategier (afsnit 3.2). SW’s livsbetingelsesbegreb forstår jeg som 

værende bredt tænkt i forhold til mål og selvbestemmelse i alle livsfaser. Hvis jeg skal kigge 

lidt nøgternt på livsbetingelsesbegreb i forhold til EM, kan dette i den initiale fase skæres ned 

til dette at redde hans liv. Senere er målet at få ham tilbage til livet. 

SW taler om ægte mål som mål der udspringer af subjektets selvbestemmelse. EM er ikke 

fuldstændigt selvbestemmende i situationen, han er udsat for paternalisme, hvor de 

professionelle tager over når patienten ikke selv kan tage stilling. I EM’s historie opstår der en 

konflikt hvor der åbnes op for at han kan være selvbestemmende samtidig med at vi, de 

professionelle, ikke diskutere det med ham. Noget foregår på patientplan andet på individ- og 

andet igen på personplan. At være person er i SW’s forståelse forbundet med 

selvbestemmelse ellers er EM’s autonomi ikke respekteret. 

At være person er i følge NKM at møde verdenen med venlighed og kommunikation i 

forventning om selv at blive mødt sådan. EM bliver mødt som individ. NKM siger at det at 

være individ er at skille sig ud fra andre og at der i den forbindelse binder sig en ensomhed til 

begrebet. I sygehusverdenen omtales mennesker som patienten og at den enkelte patient er 

unik og individuel. Noget fortolkende kunne jeg her sige, at hvis der er forbundet en 

ensomhed med individet, er det vel også sådan, vi i vores kulturelle kontekst møder individet 

– ensomt? Ved at forfølge individtankegangen og se EM som individ, vil han ifølge NKM 

også være en som tvivler på relationer og fællesskaber. Hans verden vil være præget af tvivl 

som samtidig gør verdenen splittet. Hans tillid til andre er lav og hans selvtillid høj. Så 

allerede i individtankegangen tabes nogle af personens karakteristika i form af tillid. 

 

Ifølge MS er tillid noget som er os givet og en forudsætning for kommunikation. I casen har 

både anæstesisygeplejersken, skadestuesygeplejersken og TK samtaler med patienten og med 

hans kone. Disse samtaler åbner op for tillid. I sygeplejerske-patient interaktionen opstår der 

et nærvær og en relation. Ifølge MS er alle relationer magtrelationer. EM har magten på den 

måde, at han har et behov, de professionelle skal erkende og hjælpe ham med. Magtrelationen 

er således, at de er ligeværdige som mennesker, men ikke ligestillede, EM er den svage her. 

Der ligger udover magtrelationen også den etiske fordring om, at patientens selvstændighed 

ikke tages fra ham. Og en fordring om at sygeplejerskerne bliver deres advokatrolle bevidste. 
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EM spørger ofte til sin kone. Anæstesisygeplejersken, der har den tætteste kontakt med EM, 

beroliger ham og fortæller ham hun er på vej. Hendes måde gør, at nogle af hans bekymringer 

i her og nu situationen fjernes, samtidig med at hun forklarer ham, hvad der sker med ham her 

og nu. Hun har et aktivt nærvær med ham. Hun har i dette nærvær et valg (IJO 1995), hun kan 

spørge ham om konen. Er der noget hun skal vide når hun kommer? Vil han gerne tale med 

hende, så snart hun kommer? Er der noget andet som trænger sig på for ham at få sagt? Når 

han informeres i røntgenafdelingen om, at operation er påkrævet, har man endnu en åbning 

for at spørge til den betydning det har at få talt med hende. Muligheden opstår flere gange 

undervejs og bliver ikke udnyttet. Sygeplejersken har fokus på andre opgaver omkring 

patienten og viden tabes. Hvis anæstesisygeplejersken har gjort sig nogle observationer, er det 

ikke viden hun har dokumenteret. Der vil ifølge IJO være grundlag for en ineffektiv 

sygepleje, hvis der ikke senere i forløbet reflekteres over der som er sket. 

Senere i forløbet skinner EM’s personlighed, som er præget af kroppens svigt, og tab af viden 

igennem. Han giver udtryk for frustration, han ligger og råber. Hans forsøg på 

kommunikation med personalet i den initiale fase udmøntede sig ikke i en sandhed der 

korrigerede hans håb og tvivl på at komme hjem om en uges tid. Livet bliver svært for 

personen EM, da tro og tillid er faktorer personen ikke kan eksistere uden. 

 

Patientens personlige autonomi nedprioriteres 

I SW’s sundhedsbegreb ser han autonomi som respekt for den enkeltes (subjekts) 

værdiunivers og med subjektets livsbetingelser. I casen fremkommer der i interaktionen i den 

initiale fase, en relation som åbner op for at EM’s autonomi respekteres. Den respekteres fordi 

det ligger i vores kultur, at vi gerne vil reddes, så det behøver vi ikke spørge om. I 

autonomibegrebet tager SW udgangspunkt i, at individuelle livsbetingelser og handlekapacitet 

medinddrages i sundhedsbegrebet. En handlekapacitet som indeholder handle- og 

funktionsniveau. 

EM har qua sin autonomi selv et ansvar i relationen. Dette ansvar synes der ikke at blive taget 

hensyn til i tillidssituationen. EM får ikke den viden om sin situation han har behov for, 

hvilket ifølge MS medfører at han bliver passiv og afhængig og ikke selv kan være med til at 

løse de problemer der opstår. 

I EM’s tilfælde svigtede den moralsk-praktiske handlen hvor EM autonomi og fordring om at 

være en ligeværdig samtalepartner tilgodeses. 
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Reaktionsmønster hos patienten afspejler fastholdelse af sygdomsrollen 

I forløbet skal EM til at vende tilbage til det liv situationen nu byder ham. Havde EM selv 

bestemt havde han, ifølge sit håb på traumestuen, været tilbage på arbejde for flere uger siden. 

Det åbne sundhedsbegrebs kontekstafhængige handlekapacitet og relation kommer først rigtig 

til sin ret i det øjeblik EM kan give udtryk for egne mål og værdier - autonomibegrebet synes 

at fordre det. Som professionelle skal vi indgå i dialog med EM og ad den vej finde ud af 

hvad han vil, og medinddrage hans personbundne handlepotentiale. Det betyder, at vi som 

professionelle skal hjælpe EM med at finde mening i den situation han er i nu. Se ham som 

person og ikke blot et individ, dette forsøg lykkes ikke for personalet. Den handlekompetence 

der fungerer bedst igennem EM’s forløb, er den kongetivt-instrumentielle hvor det er EM’s 

sag der er fokus på – hans liv skal reddes. EM giver – om end noget sløret – udtryk for sig 

selv, altså den æstetisk-ekspressive handlen, men ikke på en sådan måde at han og 

sygeplejerskerne kommer til indbyrdes forståelse. Sygeplejerskerne synes at holde sig til 

rutinerne. Det er de mange personlige og indirekte informationer der vedrører patienten, som 

medvirker til at klarlægge patientens behov (IJO 1995). EM fastlåses i et sygdomsperspektiv. 

 

Sygeplejerskens refleksion og undren over ikke at nå ind til patienten trods god sygepleje 

På det sengeafsnit hvor EM ender, oplever sygeplejerskerne en patient de ikke kan ’komme 

ind til’. Han sender et nødsignal (IJO), han ligger og råber. De fleste af de reaktioner der 

fremkommer hos patienter, handler om den forståelse de er blevet mødt med under deres 

forløb (IJO 1995). Hvis EM ikke har opfattet åbenhed fra starten af, er han senere i forløbet 

stadig ikke sikker på at den er der (IJO 1995, NKM 2001). Personalet spørger til hans grunde 

for at ligge og råbe og får ikke svar der kan hjælpe hverken dem selv eller EM, den tabte 

viden mangler. Havde den været tilgængelig havde personalet måske fundet ud af, at patienten 

ikke på nogen måde kunne finde livsgnist eller mening i en hospitalsseng på 12 sal uden 

mulighed for at komme ud. EM forestiller sig sine skaders omfang betydelig større end den 

tanke han havde inden han blev bedøvet, de har vokset sig rigtig store inde i EM’s hoved. 

I sygeplejerske kollektivet reflekteres ikke over de relationer, der har været til stede i 

patientens første møde med sundhedsvæsenet, kun over dem som optrådte på 

intensivafdelingen. Derfor bærer sygeplejen præg af rutiner, der ikke tilgodeser hele forløbet, 

og handler automatisk. Dette betyder, at det frigørende potentiale MS taler om i sine 

handlingskompetencer, ikke kommer fuldt til syne, og der udvikles ineffektiv sygepleje. 

 28



8.2.1 Sammenfatning af den teoretiske analyse 

Hver for sig synes de fire teorier ikke at bidrage med nyt for en personbestemt indsats, det er 

først når jeg lader dem fokusere sammen på begreberne at der synes at ske noget. 

Når jeg ser på EM’s forløb kronologisk, indeholder SW’s åbne sundhedsbegreb muligheder i 

det initiale forløb, men er mest brugbart i forhold til mennesker, der ikke er så syge som EM 

senere i forløbet. Kommunikationen med patienten er svær, da traumepatienterne ofte er for 

dårlige. Reelt ved vi ikke noget om patienten, før vi har spurgt. Vi behøver ikke spørge om en 

patient vil reddes, det ligger i vores kultur at vi vil. EM’s største problem i det initiale forløb, 

er at han bløder og dermed er i livsfare, hvis vi ikke handler på det. SW’s autonomi- og 

livsbetingelsesbegreb er bredt og indfanger, at de professionelle redder patientens liv. Der 

hvor sundhedsbegrebet kompromitteres, er da EM’s handlekapacitet ikke efterforskes. 

Sygeplejerskerne bidrager ikke med kendskab til EM. Vi fokuserer på individet EM og 

efterlader ham i den ensomhed NKM taler om. Implicit i individforståelsen er EM et tvivlende 

menneske i forhold til relationer og fællesskaber. Relationen bliver distanceret og præget af 

den professionelle verden. Livsbetingelserne fordrer fokus på det akutte men taber viden om 

mål og autonomi. 

 

MS’s kognetiv-instrumentielle handlemåde er den der i første omgang er påkrævet, vi 

udnytter blot ikke den viden vi får om patienten hen ad vejen til at lære ham at kende og 

dermed hjælpe ham bedst muligt. Den moralsk-praktiske- og æstetisk-ekspressive 

handlemåde der skal være tilstede for at det frigørende potentiale udløses, står svagest. EM’s 

tillid til samtalen i det akutte øjeblik svigtes og relationen bliver igen på de professionelles 

præmisser. I analysen med Orlando fremkommer det, at vi får viden om patienten tidligt i 

forløbet, som ville have været værdifuld senere i forløbet. Blandt andet det forhold, at EM er 

meget fremmed overfor den situation han er i og at han ikke bryder sig om at opholde sig 

inde. Anvendelse af denne viden kunne måske have givet et bedre udgangspunkt for 

plejetiltag og kommunikation og forkortet EM hospitalsophold med flere dage. Og givet et 

vendepunkt i EM’s livssituation angående, at forholde sig til sin situation væsentligt tidligere. 

Han blev ikke mødt som person men som traumepatient. Informationen havde de 

professionelle fået, blot ikke gjort sig dens værdifuldhed bevidst. 

Nogle af forudsætningerne for en personbestemt indsats er, at fagkollektivet kender patienten 

og at de relationer der indgås med patienten er ligeværdige og takles bedst muligt i den 
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konflikt der opstår imellem en syg patient og den person sygdommen rammer. Den 

personbestemte indsats er hverken side- eller ligestillet med det at redde liv, sidstnævnte 

indsats vil ubetinget have forrang og betegnes bedre som en patientbestemt indsats. Så snart 

den akutte fase er drevet over, er det nødvendigt at sætte fokus på den personbestemte indsats, 

da den betyder noget for EM’s mulighed for at leve et liv med et handicap. 

 

9 Diskussion 
På baggrund af fund i analysen er der flere interessante perspektiver der træder frem. Det jeg 

vil diskutere er betragtninger vedrørende kendetegn for en personbestemt indsats med henblik 

på at få dem konkretiseret og se, hvilke betydninger de har for patientens mulighed for at 

blive et helt menneske. 

I forhold til analysen vil det være relevant at inddrage teori omhandlende relation og det ’at 

kende patienten’ i diskussionen. Herudover inddrages relevant litteratur fra 

baggrundsafsnittene og litteraturgennemgangen. 

 

I den eksisterende teori viser Morse, at der i interaktionen benyttes velværestrategier som 

medfører at patienten føler tryghed og oplever at de bliver ’talt igennem’ ubehagelige 

procedurer. Strategierne medfører at der ikke bruges unødigt tid, samtidig med at de er 

medvirkende til, at der skabes en atmosfære på stuen der medvirker til at teamet får optimale 

betingelser for at koncentrere sig om at redde patientens liv. 

 

I undersøgelserne beskrives det, at sygeplejerskerne i interaktionen forholder sig til relationen 

med patienten på en tillidsfuld måde, et mønster som genfindes i casen. Interaktionen synes at 

afhænge af patientens fordringer og om han er ”ude i tovene”. Udtalelser ved første møde 

med de professionelle som: ”nu dør jeg” eller” jeg vil have mine børn herind” (AM) er 

grundet det livreddende fokus, ikke mulige at ”gå ind i” eller efterkomme her og nu. At 

prioritere det, vil i yderste konsekvens forringe patientens muligheder for at overleve. Men det 

medfører et dilemma for sygeplejen på sigt, ved at det heller ikke bliver formidlet videre til 

hjælp for det personale som skal samle op og arbejde videre på den initiale behandling. 

Sygeplejerskerne hører udtalelserne og bruger den trøstende kommunikation i situationen. En 

kommunikation som er på de professionelles præmisser og indeholder problemstillinger der 

vedrører medicinske områder, en jeg-du distanceret dominans (VZ 2004). Fundamentet til at 
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lære patienten at kende bliver svagt, da den viden de professionelle får om personen, ikke 

vægtes, videregives eller dokumenters. Det der er vigtigt lige nu og her, er at redde patientens 

liv. Patientens iboende dødsangst, bekymring, ro, uro, tvivl og tro på at dette kommer han 

over, er livsytringer eller udtalelser som ikke rutinemæssigt dokumenteres eller formidles til 

brug i den videre behandling og pleje af patienten. Akutsygeplejen problemløsende opfattelse 

og beskyldning for at være mere medicinsk behandling end sygepleje (Kirkevold 2000), har 

ikke tradition for skriftlig formidling. Sygeplejens mangfoldighed synes på dette felt slugt af 

teknologisk åbenlyshed (Sandelowski 1998). Udfordringen, ud over at gøre noget for, også at 

gøre noget sammen med patienten, er tilstede i en traumesygeplejen. 

 

I analysen fremkommer parallelforløb som hver for sig har betydning for patientens mulighed 

for at vende tilbage til livet, men som i situationen nødvendigvis ikke kan prioriteres ens. 

Dette er en konflikt, som hvis man ikke er opmærksom på den, skaber problemer i det 

samlede forløb. EM ligger og snakker til sygeplejersken om at han nok er klar om en uges tid, 

samtidig med at han ligger og snakker ud i intetheden og i blikket giver tydelig indtryk af at 

være utryg og bange. EM taler om sin frygt for skadernes omfang. Teamet finder meget store 

skader, som vil give patienten et meget langt hospitalsophold. Noget tyder på, at han er på 

grænsen af det bevidste og det ubevidste og fornemmer dette er alvorligt. En viden patienten 

får i brudstykker efterhånden som teamet får diagnosticeret patientens skader. Teamet har en 

erkendelse af og vished for skadernes omfang og hospitalsopholdets længde længe før denne 

erkendelse når patienten, kommunikation og relation er på dette tidspunkt fortsat jeg-du 

distanceret. 

Når vi som mennesker fornemmer en sådan alvor, kunne man foranlediges til at mene, at det 

medfører ønske om, at vi vil have dem tilstede vi holder mest af (JT Berger et al 2004), - her 

konen -. Det sås i AM’s historie, hvor hun i sin dødsangst ønskede sine børns tilstedeværelse. 

I EM’s situation ved vi ikke, hvorfor han spørger. Vi spørger ikke til hans grunde, gætter 

højest på hans motiver ud fra hvad jeg må formode er vores egen verden hvis det var os selv, 

eller ud fra en ’egenlogik’ i faget (MS 1994) som handler om en generalisering ud fra egne 

erfaringer. En relationsform der fokuserer på lighedstræk fra de professionelles egen verden 

(VZ 2004). Der foregår en konflikt imellem personværdier og patientobservationer på stuen. 

Kommunikations- og refleksionsniveauet har en dimension, hvor det er EM’s sygdom det 

handler om og dermed emner, der relaterer sig til hans sygdom. Alle værdier vedrørende det 
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emne, der har med patientens livreddende behandling at gøre, føres der journal over. De 

værdier der handler om emner der relaterer sig til EM som person (VZ 2004), dokumenteres 

ikke. 

I EM’s historie optræder nogle relationsformer som sygeplejersken bør have kendskab til. Der 

er en prioritetskonflikt imellem liv og sygdom, og som udløser problemer imellem de 

professionelle og patienten (VZ 2004). Patienten fokuserer på liv og de professionelle på 

sygdom og det fører tilsyneladende ikke til evne til at vende tilbage til eget liv. Samt hertil 

også en relation der har med sygeplejerskens advokatrolle at gøre, hvor hun tager ansvar og 

sætter sig selv i spil (SW 1994) og dermed ikke overser hendes egen relation med patienten. 

 

’At kende patienten’ (Radwin 1996) er ikke et erkendt sygeplejebegreb i den initiale 

behandling af traumepatienter. God sygepleje på dette komplekse niveau ses blandt erfarne 

sygeplejersker med ekspertise inden for det fagområde de arbejder i. De har opbygget en tillid 

og tiltro til sin egen viden og erfaring (Radwin 1998). En viden og erfaring, som 

traumesygeplejersker i Danmark er i gang med at opbygge. 

I teamet arbejder tre sygeplejersker sammen om patienten, hver med deres roller. Der opstår 

et partnerskab (Henderson 2003), i dette partnerskab udveksles informationer, som hører til 

den indirekte viden de får om patienten (IJO 1995). Ekspertsygeplejersken formår at handle i 

forhold til den viden hun får (Benner 1996). Denne viden, er en viden om patienten og det, 

der skal tales med ham om. I den akutte situation må sygeplejersken ”tale” for ham. Således at 

han via denne advokatrolle (MS 1994) får mulighed for at hans autonomi respekteres (SW 

1995) og dermed medbestemmelse i og omkring de beslutninger, der skal være med til at føre 

ham tilbage til sit liv. Den erfarne sygeplejerske kan skille parallelforløbene ad og fokusere på 

det som er sagen nu. Øvrige observationer af værdier kan vente til bagefter (Benner 1996, 

Morse 2001). Ansvaret for relationen synes at være et anliggende der vedrører fagkollektivet, 

som ikke er eksplicit (SW 1994). Ansvaret for behandlings- og undersøgelsesplan har 

teamlederen. Ansvar for patientens luftveje og vejrtrækning har anæstesilægen. Ansvaret for 

personlige oplysninger om patienten fremkommet i relationen, er der ingen der har fået tildelt. 

Det parallelforløb der forløber løsrevet fra de andre relationer, er den samtale TK har med 

EM’s kone. Her modtager TK information og historie om patientens værdier i livet. 

Information om, at patienten helst opholder sig ude, at han har travlt og at han faktisk ikke 

bryder sig om hospitaler. Ud over at TK åbner op for tillid til at interaktionen og relationen 
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kan blive dybere, spørger hun ikke ind til hvor væsentlige disse tilsyneladende ubetydelige 

informationer er for patienten. Måske har de betydning senere og de viderebringes heller ikke 

til det næste afsnit. Dette valg havde TK og fandt hun ikke anledning nu, kunne hun have 

givet sine informationer videre til den sygeplejerske, der viser EM’s kone tilrette i 

venteværelset. Niveauet for kommunikationen holder sig inde for rammerne af det 

sundhedsrelaterede og på refleksionsniveauet bemærker hun nok nogle vanskeligheder ud i 

fremtiden (VZ 2004, bilag 5), men bruger ikke situationen til at få involveret EM igennem 

hans kone. Disse iagttagelser fik ikke nogen konsekvenser for TK’s adfærd; lidt skarpt kan 

jeg hævde at de hjalp til de konsekvenser patienten sad med på sengeafsnittet. EM havde 

nogle behov i starten, som ikke blev noteret til senere efterforskning. Han havde, i sit råb om 

nærvær, en rigtig god grund til at spørge, hvornår konen kom. 

Kommunikations- og relationsformen kan, med udgangspunkt i EM’s sygdoms 

problemstilling, virker upassende at begynde at tale om (VZ 2004). Det, der er nødvendigt for 

sygeplejen er at ændre den paternalistiske tankegang til også at inddrage patientens egne 

beslutninger. Patienterne bliver hurtigere raske hvis de deltager i deres egen pleje, det 

mindsker sårbarhed og øger tilfredsheden (Henderson 2003). EM oplevede ikke, at det 

kendskab sygeplejerskerne havde til ham i den initiale fase, blev vægtet på en måde så den 

kom ham til gavn senere i forløbet. Det kræver af sygeplejerskerne, at de evner at videregive 

rapport samtidig med at de fokuserer på en positiv patient-sygeplejerske interaktion, attitude 

og kontakt. Patienterne forventer at sygeplejerskerne bruger tid sammen med dem. Det der 

forringer mulighederne for effektive forløb, er mangel på tid, og sygeplejeattituder der er 

negative. Det der fremmer, er gensidig respekt, samtale og meningsfulde interaktioner 

(Henderson 1997, IJO 1995, MS 1994) igennem hele patientens forløb. Alle tre handlemåder 

skal være tilstede for at der fremkommer et frigørende potentiale og refleksion, som er en 

nødvendighed for at sygeplejen ikke skal blive procedureorienteret og automatisk. 

 

Er kimen til mistillid lagt, er patient herigennem selv med til at interaktionen ikke bliver 

meningsfuld. I interaktionen fandt jeg at ’small-talk’ medvirkede til meningsfuld interaktion.  

Sygeplejersker, der bruger tid på at lære patienten at kende, opnår at patienterne får 

information, der bevirker at de tager del i deres egen helbredelse. I samtalen med 

sygeplejersken vendes holdninger til livet, muligheder, og ønsker, som sammen med den 

viden sygeplejersken har, fører til at patientens autonomi, værdier og mål får indflydelse på de 
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beslutninger der tages for at komme tilbage til livet (Henderson 2003). Sygeplejerskernes 

viden kan ikke adskilles fra det samarbejde, de erfaringsudvekslinger og den 

naturvidenskabelige knowhow de har med lægerne på afsnittene og de samarbejdsrelationer, 

der etableres på tværs af afsnittene. Det hænger sammen med deres evne til at reflektere på 

det personspecifikke plan, således at niveauet medfører gensidige involverende samtaler der 

bevirker at patienterne oplever fokus på, at de skal hjem til et liv som hele mennesker. 

Sygeplejerskerne skal evne at skelne sympati fra empati i en sygepleje der ser på både 

sygdom og det raske liv patienten har uden for sygehuset rammer. Sympati ser jeg implicit, da 

sygeplejersker og læger skal være opmærksomme på ikke at forveksle den med 

ekspertsygepleje (Radwin 1998) og hvis egne personlige konflikter forstyrrer relationen, så de 

ikke tør gå ind i den. Det betyder, at de skal være opmærksomme på den faldgruppe der ligger 

i at sympatisere, hygge og genkende lighedstræk, egen skræk for døden fra egen verden og 

tillægge dem som værdier hos patienten (VZ 2004). 

 

I casen fremstår en kommunikations- og relationsform med en jeg-du distancerede 

professionelle dominans, eksplicit specielt i modtagelsen i skadestuen. Den skal være her 

ellers arbejder teamet ikke målrettet på at redde patientens liv. Læger er nødt til at være mere 

på afstand end sygeplejerskerne, idet de skal holdes på sporet ”on track”. Sygeplejerskens 

opgave er, at se det hele i et større perspektiv for at få samarbejdet til at virke (Morse 2001, 

Grund J, Thye-Petersen C, Stoyer T, Jylandsposten 2005). Ekspertsygeplejersker er de som 

evner de store perspektiver (Benner 1996). Den gensidige samtale hvor både EM og de 

professionelle samarbejder om at få løst hans problemer, ses først i slutfasen af forløbet. Her 

forenes viden om patienten, sammen med patientens egen viden i den samtale de 

professionelle har med EM. Det frigørende potentiale som MS taler om, kommer først frem 

her: EM er ud over at være patient og individ også en person.  Bevidsthed om den 

personspecifikke kommunikation og refleksion tidligt i forløbet ser jeg har betydning for 

EM’s ægte mål forstået som mål, der tager udgangspunkt i de muligheder patienten har. Altså 

patientens evne til egen beslutning, ved tidligt at se på de kompetencer, autonomi og iboende 

materiale der fører til fremme af selv-motivation og velbehag og som fremkommer når 

patienterne bliver behandlet som unikke individer (SW 1995, Ryan og Deci 2000, Radwin 

1996). 
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I refleksioner afspejles relationer, som i EM’s historie er tilstede i hele forløbet, men som ikke 

gøres eksplicitte. At se patienten som person kræver at sygeplejerske og læge evner at 

reflektere over hvad der er sket og efterfølgende få det skrevet i journal/sygeplejejournal, hvis 

tidspunktet for at involvere patienten er ubelejligt som fx ved livreddende behandling. Efter 

endt behandling er EM i en problematisk situation som den kendte sygeplejeproces ikke vil 

indfange uden Orlandos relative perspektiv. 

Orlando medinddrager i sin sygeplejeproces data vedrørende sygeplejerskens refleksioner og 

relationer direkte og indirekte med patienterne. Havde vi gjort det i EM’s tilfælde og 

medtænkt ’at kende patienten’, havde hans forløb været mere effektivt og havde tilgodeset 

EM’s autonomi og mål og dermed opfyldt nogle af det åbne sundhedsbegrebs præmisser ved 

på det personlige plan, at gøre handlingerne operationelle i form af dokumentation (SW 

1995). 

 

10 Refleksion over metode og teori 
Kvale (2001) nævner vigtigheden af at se kritisk på sin undersøgelse og vurdere, om det man 

finder frem til er troværdigt. Som nævnt i metodeafsnittet var det min intention, at kunne 

svare på problemformuleringen gennem den valgte metode. 

Ved at bruge et design der udspringer af et kunstnerisk perspektiv og Kvales common sense 

forståelse til fortolkning af en case, og i analysen af casen at bruge en induktiv-deduktiv 

metode, får jeg, med denne opgaves begrænsninger, den bedste mulighed for at fremkomme 

med min egen fortolkning af teksten, så objektivt som muligt. 

Janesicks design viste sig at være velegnet til at analysere med, idet designet indfanger de 

konflikter og spændinger en case indeholder. Metafortankegangen giver mulighed for at se 

egen verden i et andet perspektiv og dermed få gjort den gjort klar (VZ 2004). 

Da casen er min egen, er jeg bevidst om risikoen for en ensidig fortolkning og fremstilling af 

problemer (Stake 1998); her kom Janesicks (1998) vinkel til analysen, der vedrørende fund af 

fænomener og begreber og giver mulighed for at finde relationer og stiller spørgsmål til 

spændinger i casen, mig til hjælp. Hvad er i konflikt? Hvad passer sammen og hvad gør ikke? 

 

I mine overvejelser om at bruge en case som empiri, har jeg fravalgt andre empiriske 

muligheder - feltstudier og interviews. 
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Casen har været god til at synliggøre den kultur, den svært tilskadekomne og 

multitraumatiserede patient, er en del af på OUH. Og god til at få samspillet imellem den 

oplevede virkelighed og konteksten frem (Frost 2004). Dermed har den også været god til at 

få områder i pleje og behandling frem, som de professionelle kan arbejde videre med. Casen 

indeholder mere end de facts journal og sygeplejejournal almindeligvis repræsenterer, 

hvorved relationer eller og mangler på ansvar for dem, fremstår tydeligt. Og den indeholder 

vigtig information om hvad der sker i snitfladerne (bilag 2). Flere end hvad jeg kunne 

forvente interviews af personale og patienter ville kunne bidrage med. Andre fordele er at den 

indeholder erfaringer fra praksis og dermed giver mulighed for at indkredse det levede 

praksislivs problematikker. Tavs viden bliver gjort mindre tavs. Casen har givet en skildring 

af personer, forløb, hændelser og miljøer uden tilknytning til videnskabelige resultater, 

kategoriseringer eller udsagn (Iversen 2004). Kernen i cases er oplevet virkelighed – min 

virkelighed, som derfor er subjektiv i sit udgangspunkt (Mørck 2004). 

 

Casen er min oplevelse af forløbet. Andre, der også har mødt og passet EM, vil kunne fortælle 

andre historier om hans forløb, nemlig den historie de deltog i. Det ville have styrket selve 

forløbsbeskrivelsen, hvis jeg havde bedt andre i teamet om at fortælle deres historie med EM 

og dermed have gået i dialog og fået flere perspektiver på. I denne case er jeg, ud over at være 

TK, også en person som fortæller og de som lytter er de teorier, jeg med en deduktiv metode 

vælger at gå i dialog med og ser, hvad der fremkommer af det. Derfor har det været vigtigt at 

udvælge anerkendte teoretikere til den deduktive analyse, således at dialogen blev foretaget så 

videnskabeligt som muligt. 

Det nye for traumesygeplejen i Danmark, med analyse af denne case er, at traumesygeplejen 

ikke tidligere er løftet ind i og diskuteret med humanvidenskabelige teorier og dermed sat i 

perspektiv til den naturvidenskab traumesygeplejen i øjeblikket tager udgangspunkt i. 

 

11 Konklusion 
I forhold til problemformuleringen kan følgende konkluderes. 

Kendetegn for personbestemt indsats, fremkommer først og giver mening, når den ses i et 

tværfagligt perspektiv. Et af kendetegnene er, at det er de professionelle og ikke kun 

sygeplejerskerne der skal lære patienten at kende. 
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For at noget kan fremtræde personbestemt foregår det tværfagligt, altså ikke i sygepleje i sig 

selv. Det foregår i et tværfagligt samarbejde hvor der i samarbejdet er ekspertsygeplejersker, 

der med deres erfaring får løst problematikker med patienter, der bliver i patientrollen. Nogle 

af problematikkerne kan takles, hvis vigtige budskaber fra relationen dokumenteres på lige 

fod med blodtryk og blodprøver, i et fælles tilgængeligt journalsystem. I casen følges et 

forløb, hvor læger og sygeplejersker i samarbejde og fagkollektiv ikke får fat i ”hinandens 

hænder” og skabt helhed i forløbet. De professionelle i teamet er ikke bevidst opmærksomme 

på den kommunikation de fører med patient og pårørende. Der tabes vigtige budskaber og 

observationer i forhold til værdier i livet. 

En ændring af organisationens dokumentationsstruktur, skal indeholde mulighed for at få 

skabt og videregivet observerede værdier og hørte udtalelser, som indeholder værdifuld viden 

for patientens mulighed for at vende tilbage til livet. Hvis de også bliver anvendt og fastholdt, 

vil patienternes efterfølgende rehabilitering og ambulatoriebesøg, i højere grad kunne 

målrettes imod, at patienten skal leve livet med den sygdom/handicaps han har fået. 

 

Kendetegnene for indsatsen er, at den indeholder nogle dilemmaer der vedrører parallelforløb 

i de interaktioner der mono- og tværfagligt foregår i traumepatientens forløb. Kendetegn som 

- at kende patienten – og de forudsætninger for relationer der opstår både blandt de 

professionelle og sammen med patienten.  Dilemmaer, der vedrører et helt essentielt fokus på 

at redde liv i den initiale fase og dermed en akut sygepleje som opfattes problemløsende. 

Det, det også handler om er, at blive bevidst om relationer med patienterne i en sygepleje, der 

ikke fokuserer på intuition og sygeplejekunst. Sygepleje kan ikke reduceres til kun teknik 

(Kirkevold 2000) og comfort talk, da patienterne har en iboende autonomi og nogle mål i 

livet. Tillid, nærvær, autonomi og sygeplejerskernes faglige fundament for at kunne 

reflekterer og sætte observationer på de mellemmenneskelige planer i perspektiv, er 

altafgørende for at traumepatienten bliver hele mennesker igen og ikke fortsætter med at være 

patienter. Vi skal kunne svare ja til spørgsmålet: Kender vi patienten? 

 

I relationerne, for at lære patienten at kende, er begreber og faktorer, som den grundlæggende 

’small-talk-viden’ forskellige medlemmer af teamet opfanger, tillagt for lidt betydning i 

patientens samlede forløb. Relationerne med patienten mødes i forskellige interaktioner og 
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bliver komplekse. Disse må knyttes sammen i et redskab der indfanger traumesygeplejens 

kompleksitet. 

Betydningen af den personbestemte indsats og de professionelles evne til at gå aktivt og 

ansvarsbevidst ind i komplekse relationer, er en forudsætning for at patienten kan vende 

tilbage til livet og blive et helt menneske. 

 

Når jeg vender tilbage til associationerne vedrørende dansen, er det tydeligt at et godt forløb 

ikke kan fremkomme alene ved at ændre i journalstrukturen, der fordres også en 

holdningsændring i fagkollektivets måde at videregive observationer på. De 

mellemmenneskelige niveauer skal videregives, måske som i dansen, fra hånd til hånd og det 

fordrer at sygeplejersker i høj grad tager ansvar for relationer og følger deres patienter til den 

afdeling patienten skal på og at der sættes ansvar på den relation som EM hele vejen igennem 

casen indirekte søger. 

 

12 Perspektivering 
Fra et overordnet perspektiv ser jeg traumesygeplejen i Danmark på vej til at finde sin egen 

praksis og teoriforståelse. Ikke overraskende er sygeplejen, til den svært tilskadekomne og 

multitraumatiserede patient, ikke adskillelig fra lægevidenskaben. Den naturvidenskabelige 

viden, der fokuseres på i ATCN uddannelsen, er en væsentlig forudsætning for at 

sygeplejerskerne i teamet kan bidrage til deres rolle med en ekspertise der optimerer teamet til 

at udrettet det optimale for at patienten redder liv. 

 

Sygeplejen har en interesse i at blive beskrevet bredt – hvorfor der i traumesygeplejen også 

må sættes fokus på den sygepleje der findes, ud over den livreddende A-B-C-D-E pleje og 

behandling. Det, der synes vigtigt at koncentrere sig om, er at få helheder frem. I dag afslutter 

skadestuesygeplejersken sin behandling med højest en mundtlig besked i telefonen til den 

stamafdeling, der måske først om 14 dage modtager patienten fra intensivafsnittet. I fremtiden 

skal denne besked måske ind som en naturlig del af de mange observationer og værdier der i 

øvrigt føres til journal og sygeplejejournal. Orlando nævner i sin teori om en sygeplejeproces, 

vigtigheden af at få dokumenteret relationer, der har direkte og indirekte viden om patienten – 

alle iagttagelser, følelser og tanker. Sygeplejerskerne i skadestuen må være indstillet på, med 

det ansvar de har i advokatrolle, at være med til at udarbejde et redskab der indfanger de 
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observerede mellemmenneskelige relationer de observerer i deres livreddende behandling. 

Observationer som igennem analyser og diskussion har vist sig at indeholde værdifuld viden 

til brug for de kolleger, der skal hjælpe patienten til et liv med en sygdom (bilag 6). Dette 

fordrer, at der i traumeteamet, må være erfarne sygeplejersker til stede. 

 

VZ har med sin teori om personspecifik viden vist hvilke konsekvenser det har for 

opfølgningen på kroniske patientens livsopfattelse, at deres personspecifikke viden ikke 

skabes, videregives, anvendes og fastholdes lige fra første møde med sundhedsvæsenet som 

akut patient. Denne viden er værd at udforske i forhold til den svært tilskadekomne og 

multitraumatiserede patients mulighed for at genoprette kontrol og vende tilbage til livet. Den 

indeholder, udover refleksionsredskaber, også relationsforhold der kan hjælpe teamet med at 

få præciseret hvor indsats er mest tiltrængt. VZ har ikke det akutte perspektiv med, dette 

kunne være et relevant forskningsobjekt i fremtiden. Forskning, der tilgodeser inddragelse af 

det akutte forløbs muligheder og begrænsninger, kunne være med til at løse analoge 

problematikker iblandt patienter med kroniske lidelser og skavanker, uanset om de er traume-, 

diabetes-, KOL- eller AMI-patienter. 

 

Et andet projekt for fremtiden er at få udarbejdet retningsliner for pårørendes tilstedeværelse 

på traumestuerne. Jeg har en formodning om, at nogle af de dilemmaer de professionelle står i 

på dette felt, handler om nogle af de kendetegn og relationer som er synliggjorte i denne 

opgave. De kan hjælpe os til af få fordringer fra de pårørende om tilstedeværelse og 

professionelles forbehold gjort operationelle i praksis. Dette kommer meget til at afhænge af 

sygeplejerskernes reflekterende færdigheder, og som jeg ser det, kræver refleksioner over 

egen praksis. De perspektiver de skal evne fordrer at ikke alle sygeplejerskerne er 

nybegyndere i faget. Kendetegn for sygeplejersker, der er nybegyndere i faget er netop, at de 

ikke evner at koncentrere sig om mere end en ting ad gangen (Benner 1996). Den kyndige og 

ekspertsygeplejersken har erfaringen og knowhow til at kunne håndtere sygepleje på dette 

niveau. For at sygeplejersken kan få sparring til den viden vil det være formålstjenligt at 

etablere netværk tværsektorielt, som fagkollektivet kan trække på, når de står i eget afsnit med 

komplekse patientforløb med mange diagnoser og problematikker. Her ser jeg specielt en 

mulighed for få etableret undervisnings- og erfarings udveksling på sygeplejeplan inden for 
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en overskuelig fremtid, hvor de ekspertsygeplejersker afdelinger har, stiller deres ekspertise 

og knowhow til rådighed for andre i etablerede foras. 

 

Til den stress situation og det alarmberedskab kroppen befinder sig i og som nævnes i den 

inddragede litteratur og som har indflydelse på livsværdier, kunne det tænkes, at konference 

med psykologer kunne etableres. Brug af krisepsykologer er ikke særlig anvendt i Danmark 

og kunne overvejes inddraget i relevante forløb, tidligere. Det kunne være allerede inden 

patienten går hjem, således at der på dette tidspunkt erkendes eventuelle potentielle livskrise 

problemer. I de opfølgende ambulatoriesamtaler kunne der indgår samtaler med 

sygeplejersker. Ansvaret for relationerne ligger hos denne faggruppe og et fokus på det, kunne 

medvirke til, at der allerede fra starten af, i patientforløbet, gøres en indsats for et mere 

vellykket slutresultat med hensyn til at vende tilbage til livet. 

 

Jeg tror ikke alle traumepatienternes problemer kan løses med en samling af observationer af 

forskellige udtalelser. Der vil være et perspektiv tilbage, som SW åbne sundhedsbegreb 

indfanger, ved at sige at autonomibegrebet også handler om stat, nation og familie samt det 

samfundsbøvl som AM meget tydeligt illustrerer i sin bog og som JW i et eller andet omfang 

tager i egne hænder. Hvis traumeforløb på organisations og strukturniveau skal blive 

eksemplariske, må der sættes fokus på, at alle hænder i dansen når sammen i patientforløbet. 

Dette bliver en anden udfordring for traumebehandling og -pleje. 
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Bilag 1
Level 1 traumecenter:

Repræsenteres af 
Overlæger fra alle

Specialer.
Formand er den ledende Ovl. for 

Ortopædkirurgisk afdeling

Traume
Koordinatoren

Et level 1-hospital har principielt ressourcer til at varetage ethvert aspekt af et 
traume og indtager en særlig position med hensyn til uddannelse, forskning og 
udvikling , typisk et universitetshospital. Det forventes at udgøre et regionalt 
traumecenter. Patienter med behov for behandling, der kræver ressourcer på 
dette niveau, bør have adgang til det. Et level 1-hospital adskiller sig fra andre 
sygehuse ved blandt andet at kunne tilbyde behandling inden for alle medicinske 
specialer som fx: neurokirurgi, thoraxkirurgi og plastikkirurgi (Sydregions rapport 
2003 s.21).

Level 1 hospitaler i Danmark er: Rigshospitalet, Århus sygehus, Odense 
Universitetshospital og Aalborg sygehus.
Level 2 hospitaler er typisk centralsygehuse, fx: Esbjerg, Slagelse, Svendborg.
Level 3 mindre sygehuse som fx: Ærøskøbing og Middelfart sygehus.

Oversygeplejerske i 
Ortopædkirurgisk afd.

Afdelingssygeplejersken i
Skadestuen.

Ledende sekretær fra UAG

+ +



Bilag 2 
Traumekoordinatoren følger patienten fra tilskadekomst til rehabilitering
Hvor jeg primært har funktioner i ”snitfladerne”.

At udvikle og medvirke til gennemførelse af uddannelsesprogrammer til relevante 
faggrupper i Afdeling O/Skadestuen/ Modtageafdelingen
At kvalitetssikre sygeplejen i O/Skadestuen/Modtageafdelingen
At medvirke ved forskning, herunder dataindsamling, analyse og præsentation
At medvirke til kvalitetssikring af patientforløb i Skadestuen/Modtageafdelingen
Igennem ekstern virksomhed at medvirke til at profilere OUH’s
Skadestue/Traumecenter nationalt og internationalt

Skadestuen

A-B-C-D-E Operation Røntgen-
afdeling

Intensiv-
afdelinger Sengeafsnit Rehabilitering

Akut indbragt Rehab/hjem

Snitflader

Forløb……

Pt som
person

TRAUMETEAM:
1 teamleder (ortopæd)

1 anæstesiolog
X relevante læger

1 anæstesisygeplejerske
2 skadestuesygeplejersker

1 radiolog
2 radiografer

1 bioanalytiker
1 sekretær

Case
analyseret

v.h.a
Janesick og

Kvale

At kende patienten. I relationen medinddrage nærvær, patientens autonomi, værdier og mål
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Kender vi patienten?  
 Den svært tilskadekomne og multitraumatiserede patient 

 – fra individ til person 
SØGEPROTOKOL 

 
Baggrund 
Traumatologien og dens sygepleje synes hovedsageligt udviklet i forhold til naturvidenskabelige 
værdier og handlinger. Fokus er på konceptet: ”hvad dræber først, behandles først”. Det positive 
resultat heraf er, at flere svært tilskadekomne og multitraumatiserede patienter overlever.  
 
Et sådant koncept kan imidlertid næppe stå alene, når det handler om at en overlevende patient skal 
genoptage sit liv. Her er behandlingen af den hele patient af afgørende betydning. En væsentlig 
fordring for en helhedstilgang er, at patienten mødes med en tilgang, der inddrager patientens egen 
opfattelse og fordringer om at blive mødt, patientens særegne holdninger til behandlingstilbud, samt 
hans/hendes livshistorie, erindringer og erfaringer. Problematikken er, at det for patienten ikke kun 
handler om at overleve men også om at vende tilbage til livet. 
 
Selv om patientens værdier ikke har den store betydning i de livreddende minutter, har de det for 
den pleje og omsorg patienten bør fordre og modtage for senere i forløbet og i rehabiliteringsfasen 
at genoprette kontrol og kunne vende tilbage til sit eget liv.  
 
Problemstilling 
På baggrund heraf skal det undersøges, hvori består traumeteamets muligheder for allerede i den 
initiale modtagelse at få skabt, videregivet, anvendt og fastholdt den svært tilskadekomne og 
multitraumatiserede patients personrelaterede værdier - til gavn for patientens forløb og dermed 
forbundne muligheder for at vende tilbage til livet og blive et helt menneske igen.  
 
Kriterier for søgningen 
Inklusion: Svært tilskadekomne og multitraumatiserede patienter, dvs. patienter som efter fysisk 
traume har eller kan mistænkes for at have en livstruende læsion. Patienten har som regel en 
betydelig skade af mere end ét organsystem. Begge køn, alle aldre, alle publikationstyper. 
Sygeplejefaglig behandling. 
Eksklusion: Den fysiske/instrumentelle del af behandlingen. 
 
Søgestrategi 
Der søges i Cinhahl, Medline, PsycInfo, Cochrane, Embase, samt i SveMed+ og i Artikelbasen. 
Søgningen er så vidt mulig Thesaurus-styret på ”Emergency-Patients” (MeSH, without Subheading) 
OR ”Trauma-Centers” (MeSH, without Subheading)) AND (”Trauma-Nursing” (MESH) OR 
Trauma-Care” (MeSH) OR ”nursing*” OR nurse* (fritekst)),  
kombineret med fritekstermer, fx:  
empowerment*, recovery*, rehabilitation*, patient resource*, patient value*, patient need*, patient 
thought*, patient feeling*, patient emotion*, patient situation*, patient knowledge*, patient 
communication*, patient information, patient care*, patient understanding, patient comfort, 
individual care, individual help, individual support, case management, psychosocial factors, 
interpersonal relation, patient relation, personal relation, patient-centred care, patient-focused care, 
patient-specific care, personal care,  multidisciplinary team, etc. 
 
Søgeperiode 1996-2006 
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Parallelforløb i den svært tilskadekomne og 
multitraumatiserede patients patientforløb

1) Patientniveau: At redde liv. Professionel bevidsthed om 
A-B-C-D-E behandling og pleje. Dokumentation af patientens 
monitorerings værdier

2) Individniveau: relationer med de professionelle –
Velværestrategier, information, professionel bevidsthed om
At patienten skal vende tilbage til et liv

3) Personniveau: Konen og EM’s personlighed, autonomi, mål
og værdier. Professionel dialog og gensidighed i pleje og 
behandling

At interaktionerne går horisontalt i niveauerne og på tværs af dem –
men uden at de bindes sammenStregerne ~
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Forslag til indsamling af patientdata  
 
Patient navn: 
CPR-nr: 
Dato for overflytning: 
Journal og papirer 
 Ja/Nej Hvad gjorde du? 
Var skadejournalen med?   
Var journalen med?   
Var falckrapporten fra primærtransporten 
med? 

  

Fulgte der billeder med?   

Pårørende 
 Beskriv dine observationer Beskriv hvad du gjorde 
Var pårørende kontaktet   
Hvor var de pårørende imens 
patienten blev undersøgt? 

  

Havde de pårørende 
oplysninger om patienten til 
gavn for det videre forløb? (fx: 
hvordan, ……) 

  

Samarbejde 
 Beskriv dine observationer Beskriv hvad du gjorde 
Hvordan var samarbejdet med det 
overflyttende team? 

  

Havde patienten særlige krav 
til samarbejdet 

  

Patientoplysninger   
 Beskriv dine observationer Beskriv hvad du gjorde 
Var patienten smertedækket?   
Var patienten immobiliseret?   
Havde man forebygget hypotermi?   
Havde patienten oplysninger 
om egne behov? 

  

Havde patienten oplysninger 
om særlige forhold (fx: angst, 
klaustrofobi etc.)? 

  

Hvordan reagerede patienten 
på at være fikseret til 
spineboard? 

  

Hvad var patientens reaktioner 
på stress? 

  

Sagde patienten noget 
angående sin situation – i så 
fald hvad? 

  

Hvilke reaktioner fremkom i 
interaktionerne? 

  

 




