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Forord 
 
Efter to år er jeg nu ved at være ved vejs ende med Masteruddannelsen i Klinisk Syge-
pleje. Samtidig er det også afslutningen på processen med at skrive et masterprojekt. 
Når jeg ser tilbage, har projektperioden været en meget spændende og lærerig proces, 
men også udfordrende på mange områder.  
 
Interessen for fænomenet afbrydelser startede for godt et år siden, og udmøntede sig i en 
foreløbig projektbeskrivelse i forbindelse med eksamen på modul i juni 2006. Selve 
masterprojektet er udarbejdet som et deltidsstudie i perioden januar til maj 2007. Un-
dervejs i processen har jeg på forskellig vis fået en uvurdering hjælp og støtte fra for-
skellige personer. Uden dem kunne jeg ikke have fuldført dette masterprojekt. I det føl-
gende vil jeg rette en stor tak til dem alle, nævnt i vilkårlig rækkefølge. 
 
Tak til Afdelingsledelsen fordi de har vist interesse for mit emnevalg. En speciel tak til 
oversygeplejerske Leni Abrahamsen for hendes støtte og opbakning, samt fleksibilitet 
og velvilje i forhold til at give gode studiebetingelser gennem hele uddannelsen såvel 
som i forbindelse med mit masterprojekt.  
 
Ligeledes tak til afdelingssygeplejerske Marianne Jensen for hendes velvilje og gode 
samarbejde i forbindelse med mit ophold i felten. Derudover vil jeg rette en stor tak til 
personalet i det afsnit hvor mine deltagerobservationer blev foretaget. Uden deres enga-
gement, interesse og imødekommenhed var det ikke muligt at blive en del af deres 
hverdag.  
 
Endvidere vil jeg med stor respekt rette en tak til Elisabeth Hall, fordi hun på inspire-
rende vis har indført mig i den akademiske verden. Dels som studieleder, dels som vej-
leder på modul 2 opgaven. En speciel stor tak til min nuværende vejleder Erik Elgaard 
Sørensen for et godt og konstruktivt samarbejde. Jeg har lært utrolig meget. Med støtte 
og opbakning har han medvirket til at give mig tro på at den akademiske vej var farbar.  
 
Desuden en stor tak til min mand Flemming Torp der, udover støtte og opbakning på 
hjemmefronten, har været en stor hjælp med korrekturlæsning, og sparring som djæv-
lens advokat. Endelig en meget stor tak til mine børn Katrine og Anton for deres tålmo-
dighed. De har i perioder måtte undvære opmærksomheden fra deres mor, der ikke ville 
afbrydes og lukkede døren. 
 
Tak til jer alle! 
 
 

Århus, maj 2007 
 
 

 
Liselotte Brahe 
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1.0 Indledning 

Denne undersøgelse omhandler fænomenet afbrydelser. Undersøgelsen beskriver, hvor-

dan afbrydelser viser sig i klinisk sygeplejepraksis, og hvordan sygeplejersker oplever 

dem. Som en del af sygeplejerskers adfærd diskuteres tilgængelighed i forhold til syge-

plejekultur, arbejdsorganisering og fagidentitet. 

2.0 Baggrund 

I mit arbejde som sygeplejerske har jeg oplevet at blive afbrudt mange gange i løbet af 

en dag. Jeg husker afbrydelser som et stressende irritationsmoment og udtryk for man-

gel på menneskelig respekt. Jeg var ikke opmærksomhed på min egen adfærd, og ken-

der ikke den faglige, menneskelige og kulturelle betydning af afbrydelser. Det er min 

erfaring, at afbrydelser medfører konstant omprioritering af arbejdsopgaver. Jeg ople-

ver, at afbrydelser kommer fra omgivelserne, eller hvis man afbryder sig selv. Det med-

fører forstyrrelser i arbejds- og tankeprocesser, hvilket forsinker arbejdet. Jeg antager, at 

afbrydelser er en ureflekteret og delvist accepteret adfærd i sygeplejepraksis, der kan 

påvirke kvaliteten i sygeplejen, det psykiske arbejdsmiljø eller fagligheden. Spørgsmå-

let er, hvad afbrydelser i en sygeplejefaglig kontekst egentlig består af, hvordan de 

kommer til udtryk og hvordan sygeplejersker oplever afbrydelser. 

 

Seniorforsker Anders Bjerre Institut for Fremtidsforskning har udtalt, at afbrydelser er 

kommet for at blive, og vil øges i takt med den tekniske udvikling (HK Kommunalblan-

det 2002-2005). Bjerre mener, afbrydelser er en konsekvens af servicesamfundet, med 

højt tempo og krav om hurtig respons. Afbrydelser forstyrrer tankestrømmen hos den 

enkelte. Omvendt kan afbrydelser være kærkomne, hvis man er i gang med noget min-

dre spændende. Endvidere fremhæves negative konsekvenser i som lav koncentration 

og tolerancetærskel. En videnskabelig engelsk undersøgelse vedrørende brug af e-mails, 

har gennem et komparativt studie vist, at mange afbrydelser stresser, og intelligensen 

daler når man bliver afbrudt konstant. Bjerre mener, at afbrydelser er uformelle møder 

med en vigtig social funktion, der tydeliggør tavs viden i kulturen. Spørgsmålet er, 

hvordan afbrydelser påvirker sygeplejerskers adfærd i hverdagen.  
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I vores samfund bruges vendingen ”tid er penge” i forbindelse med krav om effektivitet 

og kvalitet til mindste ressourceforbrug (Dessau 1992, Eriksen 2003). En amerikansk 

undersøgelse viser, at støjafbrydelse nedsætter effektiviteten med 25-50 %, hvilket El-

len Christensen, lektor i Humanistisk Informatik ved Aalborg Universitet, også har på-

peget (Christensen 2006, HK Kommunalblandet 2002-2005). Sygeplejerskers dagligdag 

præges af stort arbejdspres og tidsrammer, fx accelererede patientforløb. Det kan betyde 

travlhed, der opleves som tidspres, der giver anledning til stress (Delmar 1999, Glaman 

1998). Afbrydelser kan forstærke dette, og dermed reducere effektiviteten i sygeplejer-

skers arbejdsindsats. Spørgsmålet er, hvordan afbrydelser påvirker det psykiske ar-

bejdsmiljø blandt sygeplejersker.  

 

Antallet af afbrydelser er stigende, og hver gang man bliver afbrudt, er risiko for at lave 

fejl (HK Kommunalblandet 2002-2005). Sygeplejersker har pligt til at udvise omhu og 

samvittighedsfuldhed (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2004, Sundhedsstyrelsen 

1990), men afbrydelser medfører mange fejl fx i medicinadministration (Draminsky 

Petersen 2005, Koch 2006). Afbrydelser kan endvidere medføre utilsigtede hændelser, 

der indebærer længere indlæggelsestid, komplikationer eller erstatningssager, der øger 

ressourceforbruget. Det tyder på, at afbrydelser både påvirker patientsikkerheden og 

ressourceforbruget i sundhedsvæsenet. Spørgsmålet er, hvorvidt afbrydelser i en syge-

plejefaglig kontekst har indflydelse på patientsikkerheden.  

 

Sundhedsstyrelsen kræver patienten inddraget i pleje og behandling med henblik på 

kvalitetssikring og patienttilfredshed (Amtsrådsforeningen 2003, Sundhedsstyrelsen 

2000). Alligevel stiger patientklager omhandlende mellemmenneskelige relationer. Af-

brydelser kan forstærke en oplevelse af tidsnød. Det kan skabe afstand til patienten, da 

distance er mindre tidskrævende end nærhed. Det betyder, at samtaler kan blive envejs-

kommunikation frem for dialog, samt legitimere at instrumentelle opgaver prioriteres 

(Bråten 2004, Delmar 1999). Mangel på dialog og nærhed kan bevirke et manglende 

kendskab til patientens livssituation, der kan medføre længere indlæggelsesforløb eller 

genindlæggelser (Scheel 2005, Travelbee 2002). Travlhed bidrager, ifølge Professor i 

Sygepleje Helle Ploug Hansen Syddansk Universitet, til et skisma mellem at etablere og 

vedligeholde en god patientrelation og samtidig være effektive med bedste kvalitet i de 
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sundhedsfaglige ydelser (Ploug Hansen 1995). Det kan få betydning for det Kari Mar-

tinsen, sygeplejerske og filosof ved Universitetet i Bergen, kalder, at ”udtrykke indtryk-

ket”(Martinsen 2000). Noget tyder på, at afbrydelser både kan påvirke patienters ople-

velse af indlæggelsesforløbet, og kvaliteten i sygeplejen. Spørgsmålet er, hvilken betyd-

ning afbrydelser har i forhold til at etablere og vedligeholde en god relation til patien-

ten, samt hvilke konsekvenser det kan have for patienttilfredsheden.  

 

Sygepleje er traditionelt et kvindefag med kulturelle værdier, adfærdsmønstre og magt-

strukturer (Just 2005). Sygeplejerske cand.scient.soc. Lene Bjerregård beskriver, at sy-

geplejersker accepterer tilgængelighed som et vilkår hele døgnet, hvilket legaliserer 

afbrydelser (Bjerregård 2005). Samtidig har sygeplejersker svært ved at definere deres 

faglige rolle (Wilson 2005). Måske fordi sygeplejersker er pæne piger, der tilstræber 

konsensus for enhver pris for at tilgodese alle parter i enhver situation (Rask Eriksen 

1986). Ovenstående gør det vanskeligt at undgå afbrydelser, hvilket kan medføre skyld-

følelse og faglig svaghed (Ellingsen 2005, Ploug Hansen 2000). Noget tyder på, at 

hverdagen bliver et kompromis mellem at få tingene til at hænge sammen og samtidig 

legitimere sygeplejen som selvstændigt fag. Spørgsmålet er, hvordan afbrydelser i sy-

geplejerskers hverdag påvirker fagligheden, og hvordan det influerer på sygeplejer-

skers tilgængelighed for og accept af afbrydelser.  

3.0 Litteraturgennemgang 

Spørgsmålene i baggrundsbeskrivelse var delvist styrende for litteratursøgningen. Det 

var ikke muligt at finde litteratur om fænomenet afbrydelser i en sygeplejefaglig kon-

tekst eller publiceret forskning i relation til afbrydelser generelt. Fænomenet er konsta-

teret i andre sammenhænge, hvorfor søgestrategien var bred. Litteraturfremstillingen er 

tematiseret med baggrund i ovenstående, i relation til fænomenet afbrydelser, fagidenti-

tet, roller og relationer, tid og rum.  

3.1 Søgestrategi 

Litteratursøgning blev foretaget i tidsskrifter (Sygeplejersken, Sykepleien, Vård i Nor-

den), biblioteker (Statsbiblioteket Århus Universitet, biblioteket JCVU, Bibliotek.dk) og 

søgemaskiner (PubMed, SveMed, Cihnal, Google, Cochrane, Socialforskningsinstitut-
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tet)(bilag 1). Mit faglige netværk var inspirationskilde til søgning og indhentning af 

litteratur samt Ph.d afhandlingerne: Tillid og magt (Delmar 1999), Viden og læring i 

sundhedsfaglige praksisfællesskaber (Just 2005), Sygeplejefaglig ledelse (Elgaard Sø-

rensen 2006).  

3.1.1 Fænomenet afbrydelser 

Helle Ploug Hansen har nævnt afbrydelser i forbindelse med feltarbejde og kulturanaly-

se på en onkologisk afdeling (Ploug Hansen 1995). Ploug Hansen konstaterer, at syge-

plejersker afbrydes / afbryder hinanden under praktiske opgaver, administrativt arbejde 

eller hos patienterne. Afbrydelser forstærker oplevelsen af travlhed, når sygeplejersker 

er i gang med flere ting på samme tid.  

3.1.2 Fagidentitet 

Ph.d studerende Christina Holm-Petersen Institut for Organisation og Arbejdssociologi 

har ledet et projekt om sygeplejerskers fagidentitet og arbejdsopgaver. Et observations-

studie med interview samt tid – og opgaveregistreringer (DSI 2006). Fundene viser, at 

sygeplejerskers arbejdsopgaver er mangefacettede. 30 % af tiden anvendes i direkte 

patientkontakt, hvor produktionsorientering, travlhed og manglende overskud er barrie-

rer for omsorg. Sygeplejerskers hverdag er præget af to adfærdsmåder. Den første er en 

her-og-nu-orientering, med variation, samtidighed og utallige konstante afbrydelser. 

Den anden måde handler om at reagere frem for at organisere, samt konsekvenser heraf. 

Fx en uklar relation til social – og sundhedsassistenter og sygehjælpere, eller distance til 

læger, patienter og pårørende. Det påpeges, at fagidentiteten bør styrkes ved fokus på 

organisatoriske forhold og fysiske rammer.  

 

Endvidere har projektleder Mette Kjærholt, klinisk ansvarlig Anne-Dorthe Bjerrum og 

udviklingssygeplejerske Susanne Boll Aalborg Universitetshospital udarbejdet et akti-

onsforskningsprojekt om plejepersonalets arbejdsopgaver i relation til fagidentitet1. 

 
                                                 
1 Undersøgelsen er ikke publiceret, men nævnes, da den påpeger væsentlige aspekter i relation til denne 
undersøgelse. Resultaterne på baggrund af sygeplejerskers dagbogsskrivning, fokusgruppeinterviews og 
dialogmøder tyder på, at sygeplejersker prioriterer delegerede opgaver frem for sygeplejefaglige opgaver, 
samt har et begrundelsesproblem. Først prioriteres systemet dernæst kollegaer og sidst patienterne. Syge-
plejersker forsøger at være det ”kit”, der holder tingene sammen for at få dagen til at ”glide”, og indtager 
en ”blæksprutte-funktion”.  
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3.1.3 Roller og relationer 

Sygeplejerskers roller og relationer udspiller sig i en kulturel sammenhæng. Staff Cal-

lewaert og Anne Dickson omtaler kultur som kit der sammenholder sociale strukturer 

ud fra gensidige forventninger, uskrevne regler, usynlige strukturer og adfærdsnormer 

(Calleweart 1992, Dickson 2000). Ploug Hansen mener også, at kultur er en tavs positi-

on man taler ud fra (Ploug Hansen 1995). Torunn Hamran påpeger ligeledes, at kultur er 

noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand for opmærksom-

hed (Hamran 1994).  

 

Hamran mener, at sygeplejerskers rolle er at sørge for at tingene bliver gjort, trække i 

trådene, bevare overblik og yde pleje, hjælp og trøst. Dickson hævder, at kvinder i kraft 

af sociale og personlige roller gerne vil være til rådighed. De er pligtopfyldende, priori-

terer ofte ”gøren” frem for ”væren”, og forventer at skulle tage sig af andres behov. 

Kvinder er afhængige af hvad andre tænker om dem, og har svært ved at sige nej, afslå 

ekstra arbejde eller tage kritik. Som en konsekvens heraf handler hverdagen om at mag-

te afbrydelser (Dickson 2000).  

 

Sygeplejerskers rolle kan relateres til adfærd og anskues som oplevelser og aktiviteter i 

forhold til deres sociale position (Pax 1978). Forfatteren Frederik Dessau omtaler ad-

færd som det sociale samspil, der omfatter mellemmenneskelige relationer (Dessau 

1992). Anne Kasèn beskriver de mellemmenneskelige relationer som ydre forhold og 

indre forbindelser mellem mennesker (Kasén 2002). Kasén mener, man indtræder i rela-

tionen gennem tiltale, og udvikler relationen i samtalen, med et etisk krav om at forhol-

de sig til den anden som et ”du” frem for en ting. Afbrydelser kan påvirke relationen til 

andre med risiko for tingsliggørelse af patienten og prioritering af det instrumentelle 

frem for det relationelle.  

 

Postdoc i Klinisk Sygepleje Erik Elgaard Sørensen Aalborg Universitet, beskriver i en 

ledelsesmæssig kontekst en opgaveorienteret og relationsorienteret adfærd (Elgaard 

Sørensen 2006). Opgaveorienteret adfærd omfatter vurdering, prioritering, planlægning, 

uddelegering, koordinering, overvågning og evaluering, modsat relationsorienteret ad-

færd, der fokuserer på etablering og fastholdelse af forskellige relationer.  
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3.1.4 Tid og rum 

Høgskolelektor Sidsel Ellingsen Avdeling for Helse-og Socialfag, Institut for Videreut-

danning i Bergen, reflekterer over omsorgens vilkår i et samfund domineret af effektivi-

tet og fleksibilitet (Ellingsen 2005). Hun beskriver tiden som modsætningsfyldt. Cirku-

lær tid omfatter biologiske cyklusser, hvor gentagelser bliver til erfaringer, og lineær tid 

vedrører fremadrettede aktiviteter. Langsom tid gør det muligt at være åben og undren-

de, og hurtig tid resulterer i samlebåndseffekt med tab af præcision. Sygeplejersker er 

underlagt klokketid, hvor Ellingsen er optaget af hvorvidt det er muligt at bevare tiden i 

rummet og løse de opgaver rummet kræver.  

 

Ifølge Hamran følger pleje og behandling de to tidsmæssige strukturer (Hamran 1994). 

Sygeplejen følger døgnets og naturens cirkulære rytmer, og behandlingen følger en li-

neær tidsplan. Sygeplejersker deltager begge steder og pendler mellem forskellige nor-

mer. Studier af kvinders arbejde viser, at deres tid er ”kollektiv tid”, som andre gør krav 

på. Konsekvensen kan blive, at sygeplejersker laver lidt af alt muligt, og føler sig util-

strækkelige. Lektor Ann Wakefield University of Manchester, har studeret rummenes 

betydning i sygeplejen (Wakefield 2002). Kontoret mindede om en kommunal mar-

kedsplads, men medvirkede til at bevare den sociale kontrol i forhold til regler, roller og 

relationer. Sygeplejerske Ph.d Eva Just mener, det er en del af sygeplejerskers hverdag 

og det faglige fællesskab, at befinde sig i åbne rum med mange forstyrrelser (Just 2005). 

Rummets anvendelse fortæller noget om værdier og domæner, der fastholder mønstre 

mellem faggrupperne.  

4.0 Sammenfatning 

Det konstateres, at forskning vedrørende fænomenet afbrydelser er mangelfuld. Omfan-

get af afbrydelser er stigende, og det tyder på, at afbrydelser har en række betydninger 

for sygeplejepraksis. Afbrydelser forstyrrer tanker og handlinger. Det kan bevirke en 

ineffektiv arbejdsindsats med risiko for at lave fejl, hvilket kan anfægte patientsikker-

heden. Afbrydelser kan betyde mindre tid til nærvær og mellemmenneskelige relationer. 

Manglende dialog kan hindre kendskab til patienternes livssituation, hvilket influerer på 

patienttilfredshed og rehabilitering.  
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Afbrydelser påvirker det psykiske arbejdsmiljø, og forstærker oplevelsen af travlhed. 

Det kan blive styrende for sygeplejerskers prioritering af arbejdsopgaver. Er sygeplejer-

skers adfærd primært opgaveorienteret på bekostning af det relationsorienterede, kan det 

påvirke fagligheden, hvis delegerede opgaver prioriteres frem for sygeplejefaglige op-

gaver. Alle gør krav på sygeplejerskers opmærksomhed og tid. Adfærden bliver her-og-

nu reaktioner frem for organisering af arbejdet ud fra bevidste faglige valg. Det kan 

påvirke kvaliteten i sygeplejen samt give anledning til utilstrækkelighed og stress.  

 

I sygeplejekulturen er der tradition for at være til rådighed og serviceorienteret for alt og 

alle. Sygeplejersker har svært ved at sige fra og dermed undgå afbrydelser. De bliver i 

stedet et vilkår, sygeplejersker skal magte. Det kan betyde faglige kompromiser, der 

svækker fagidentiteten. Som forudsætning for refleksion, diskussion eller intervention 

mangler der viden om afbrydelser og implikationer for sygeplejen. Det er derfor rele-

vant, at undersøge fænomenet afbrydelser i en sygeplejefaglig kontekst. En undersøgel-

se der tilsyneladende ikke tidligere er foretaget.  

4.1 Formål og afgrænsning 

Afsnit 2.0 fremsatte en række spørgsmål, der af hensyn til omfanget og karakteren af 

dette projekt, ikke alle søges besvaret. Sammenfatningen rummer problemstillinger ved-

rørende arbejdsmiljø – og organisering, patientsikkerhed – og tilfredshed, kvalitet i sy-

geplejen samt sygeplejerskers fagidentitet, hvor denne undersøgelse fokuserer på fæno-

menet afbrydelser som et hidtil ubeskrevet område i en sygeplejefaglig kontekst.  

 

Viden om afbrydelser formodes at være en forudsætning for at beskæftige sig med pro-

blemstillinger indenfor førnævnte områder. Som følge deraf er formålet med denne un-

dersøgelse at beskrive fænomenet afbrydelser, med henblik på større forståelse af afbry-

delser som de fremtræder i klinisk sygeplejepraksis. Det giver mulighed for at tydelig-

gøre fænomenet i sygeplejekulturen. Hensigten er også, at beskrive hvordan sygeplejer-

sker oplever afbrydelser i deres hverdag, og dermed kvalificere eller opfordre til dialog 

om afbrydelser i praksis ud fra sygeplejerskeperspektivet. Nye erkendelser kan medvir-

ke til at træffe og begrunde valg.  
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Endvidere er det intensionen at undersøge hvilken betydning sygeplejerskers adfærd har 

i forbindelse med afbrydelser, da det kan få indflydelse på prioritering af arbejdsopgaver 

og medvirke til at styrke den faglige selvforståelse. Med afsæt i ovenstående præciseres 

undersøgelsens formål: At beskrive fænomenet afbrydelser og sygeplejerskers oplevelse 

af dette samt betydningen af sygeplejerskers adfærd. Formålet belyses ud fra følgende 

forskningsspørgsmål:  

 

Hvordan viser fænomenet afbrydelser sig i klinisk sygeplejepraksis, hvordan ople-

ver sygeplejersker det, og hvilken betydning har sygeplejerskers adfærd i den for-

bindelse.  

4.1.1 Indkredsning af fænomenet afbrydelser 

Afbrydelser defineres som pauser. Associationer som afbrud, afbrudt og afbryde define-

res som at afskære, forstyrre, ophæve eller standse noget, som herefter er usammen-

hængende. Et afbræk er noget, der pludseligt kan ophøre, stoppe eller ødelægge. Når 

man bryder noget laver man en åbning i noget med magt. Det kan sidestilles med ulov-

ligt at tiltvinge sig adgang til noget, brække noget op, pludseligt standse noget, afbryde 

et forløb eller en forbindelse (Politikens synonymordbog 2005).  

 

Der findes ingen definition på afbrydelser i en sygeplejefaglig kontekst, hvorfor der 

blev udformet en praktisk anvendelig definition, der gjorde afbrydelser genkendelige. 

Afbrydelser blev defineret som en observeret eller verbalt udtrykt pause, i den opgave 

sygeplejersken direkte eller indirekte varetog i relation til patienten. Af hensyn til al-

mindelige distraktioner og eftertanke skulle pausen vare minimum 5 sekunder før den 

blev registreret.  

5.0 Metodevalg og refleksioner 

I det følgende beskrives først den videnskabsteoretiske position, herunder min for-

forståelse. Dernæst redegøres for metodevalg. Herefter beskrives kontekst, adgang til og 

ophold i felten samt feltroller og relationer. Derefter udvælgelse og anvendelse af re-

præsentanter, samt tilvirkning af det empiriske grundlag og etiske overvejelser. Endvi-

dere beskrives analysestrategi – og proces, efterfulgt af et metodekritisk afsnit inden 
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præsentation og analyse af undersøgelsens fund. Videre følger en diskussion af under-

søgelsens fund. Undersøgelsen har ikke en teoretisk referenceramme, da den primært er 

empirisk med et eksplorerende design. Empirien er omfattende i forhold til at beskrive 

virkeligheden ved at undersøge ”sagen selv”, hvorfor en begrænsning var nødvendig. 

Dog inddrages der teoretiske referencer i diskussionsafsnittet. Afslutningsvis præsente-

res konklusion og perspektivering samt resume på dansk og engelsk. 

5.1 Videnskabsteoretisk position 

Den videnskabsteoretiske forståelsesramme er fænomenologisk / hermeneutisk inspire-

ret af de tyske filosoffer Edmund Husserl (1859-1938) og Hans Georg Gadamer (1900-

2002) (Simonsen 2001), i forhold til at forstå og fortolke hverdagsfænomenet afbrydel-

ser i praksis ved at gå til ”sagen selv”. Denne undersøgelse er inspireret af fænomenolo-

gisk filosofi i beskrivelsen af hvordan fænomenet afbrydelser viser sig, og hvordan sy-

geplejersker oplever og forstår det.  

 

Hermeneutikken som filosofi er en forståelses - og fortolkningskunst, hvor forskellige 

forståelser og fordomme sættes i spil med henblik på at opnå nye forståelser. I forståel-

sesprocessen har de implicerede parters horisont, tid og situationen betydning i forhold 

til at opnå horisontsammensmetning som den egentlige forståelse (Fjelland og Gjendal 

1996, Jensen 1990, Maunsbach og Delholm 1998). I denne undersøgelse består hori-

sontsammensmeltningen i at sætte egen forforståelse i spil med informanternes for-

forståelse, i forhold til at forstå og fortolke fænomenet afbrydelser.  

5.1.1 Forforståelse 

Afbrydelser er en del af min sociale virkelighed, hvorfor det følgende skal afklare min 

forforståelse i relation til fænomenet i forhold til at bruge mig selv som forskningsin-

strument (Fjelland og Gjendal 1996, Zahavi 2003). For at kunne reducere min forudind-

tagethed var jeg åben og modtagende. En forudsætning for at reflektere over selvfølge-

lighedernes betydning var bevidsthed om min rolle og hensigter i felten. Omvendt kun-

ne det skabe blinde pletter, hvorved jeg måske har overset betydningsfulde områder i 

felten (Ramhøj 2003).  

 

 9



For at øge opmærksomheden på blinde pletter forsøgte jeg at skærpe min forforståelse 

inden opholdet i felten, og lod mig interviewe af en sygeplejerske med akademisk bag-

grund og erfaring med kvalitativ forskning (bilag 2)(Delmar 1999). Denne forforståelse 

blev sat i spil under opholdet i felten, og videre i databearbejdningsprocessen med hen-

blik på at opnå nye erkendelser (Elgaard Sørensen 2006).  

 

Valg af videnskabsteoretisk referenceramme var også styrende for forforståelsen, og 

den faglige forforståelse havde indflydelse på, hvordan sygeplejepraksis blev opfattet. 

Omvendt kunne fordomme lede mig på sporet af betydningsbærende tegn, jeg dog sam-

tidig måtte være villig til at forkaste (Ploug Hansen 1995). Det var derfor vigtigt kon-

stant at være opmærksom på mulig solidaritet med normer, regler og adfærd i felten. En 

konflikt som Ploug Hansen kalder deltagerobservationens dobbelthed (Lunde og Ram-

høj 1995).  

5.2 Metode  

Forskningsspørgsmålet undersøges med feltmetodik, der er funderet i den humanistiske 

forskningstradition (Maunsbach og Delholm 1998, Polit og Beck 2006). Hensigten var, 

gennem min indlevelse, at opnå viden om kulturelle processer og forståelse af hverdags-

fænomenet afbrydelser. Der blev anvendt deltagerobservation og interview. Det metodi-

ske fundament var Martyn Hammersley og Paul Atkinsons samt Steinar Kvale (Ham-

mersley og Atkinson 1998, Kvale 1997). Da jeg ikke tidligere havde foretaget deltager-

observation, brugte jeg Ph.d afhandlingen Sygeplejefaglig ledelse som metodisk inspira-

tion (Elgaard Sørensen 2006).  

5.2.1 Valg af kontekst 

Undersøgelsen blev foretaget på et kirurgisk sengeafsnit på et større hospital i Danmark 

(bilag 3). Sengeafsnittet har stort patientflow med elektive og akutte operationer. Mange 

samarbejdspartnere, uddannelsesmæssige forpligtelser og stor mødeaktivitet formodes 

at give anledning til mange afbrydelser. Afsnittet er normeret til 20 patienter, med 26,45 

fuldtidsstillinger fordelt på 24 sygeplejersker, tre social- og sundhedsassistenter en sy-

gehjælper samt afdelingssygeplejersken der lejlighedsvis deltager i plejen.  
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Der arbejdedes i to- og treholdsskift med tillempet tildelt patientpleje. Undersøgelser, 

behandling, patientpleje, modtagelse og udskrivelse af patienter, undervisnings- og mø-

deaktivitet foregår i dagtiden. Modtagelsen foregår i et afsides liggende ambulatorium. 

Den daglige koordinator er en sygeplejerske, der i samarbejde med afdelingssygeplejer-

sken, har ansvar for og overblik over den daglige drift. I stedet for patientklokker har 

hvert personalemedlem en bipper i lommen, hvor kun nødkald høres af alle. Telefonen 

besvares af sekretæren eller af koordinatoren, der har bærbar telefon. Patienterne har 

telefon ved sengen samt adgang til mønttelefon på gangen. 

5.2.2 Adgang til felten 

Afdelingsledelsen legitimerede mit ophold i felten (bilag 4), og afdelingssygeplejersken 

gav tilladelse til mit ophold i felten (bilag 5). Jeg informerede afsnittets personale skrift-

ligt en måned før, og mundtligt 14 dage før mit ophold (bilag 6). De sygeplejersker som 

deltog i undersøgelsen, blev informeret seperat (bilag 7), og underskrev herefter en sam-

tykkeerklæring (bilag 8)(Hammersley og Atkinson 1998, Wadel 1991). 

5.2.3 At være i felten og forlade felten 

Jeg søgte mindst mulig opmærksomhed på min person ved ikke selv at afbryde, velvi-

dende at min fysiske tilstedeværelse kunne være et forstyrrende element. Jeg oplevede 

accept og sproglig anerkendelse, hvilket følgende udsagn underbygger…”i starten var det 

lidt underligt, men det var kun den første time”.  

 

Sygeplejerskerne var opmærksomme på deres adfærd i forhold til afbrydelser når jeg 

var tilstede…nu afbryder jeg igen” (ser på mig imens)…”jeg kan da godt mærke, at jeg tænker over 

hvordan jeg afbryder i dag”…”har du egentlig tænkt over hvad det betyder, at du er her i forhold til vores 

adfærd, nu tænker vi jo på det”. De tilkendegav, at min tilstedeværelse medvirkede til at sætte 

fokus på afbrydelser, fx med udtalelser som…”bare det at du har nævnt det i personalegruppen 

gør, at jeg er begyndt at tænke over det”…”vi er ikke kommet længere end til at sige, at afbrydelser er 

irriterende”. Sygeplejerskerne tildelte mig måske en ekspertrolle ved at kalde mig… ”for-

styrrelsesekspert”…  

 

Patienter der blev informeret om min rolle, spurgte interesseret. Patienter der så mig på 

gangen, oplevede en kontrolfunktion med kommentarer som…”nu vil vi altså vide hvad du 

laver”…”er det trafiktælling”…”du ligner en P-vagt”…”den tavse skillevagt”. Andre faggrupper så 
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mig med undren, eller spurgte interesseret. Nogle tiltalte mig som den person de kender, 

andre tilskrev mig en inaktiv og stigmatiserende rolle, hvilket følgende udsagn under-

bygger…”den stundesløse”(en læge)…”du står troligt der”(en læge)…”sidder du bare der”(en sekre-

tær)…”du er jo ikke-arbejdende”(en fysioterapeut)… Af hensyn til tidsperspektivet i denne un-

dersøgelse var det på forhånd aftalt, hvornår jeg skulle forlade felten. Det var ikke mu-

ligt efterfølgende at diskutere mine fund med personalet.   

5.2.4 Feltroller og relationer 
Min kendte position i felten kunne skabe tillid men også tildele mig rollen som ekspert 

eller kritiker. Jeg søgte nærhed ved at være mentalt og fysisk tilstede. Distance søgte jeg 

ved anlægge et kritisk analytisk perspektiv, færdes i civilt tøj samt undlade at deltage i 

nogen form for sygeplejeopgaver (Hammersley og Atkinson 1998). Ligeledes kunne jeg 

tildele andre bestemte identiteter i forskellige situationer hvor det kunne være svært at 

skelne hvilken identitet der talte til. Cato Wadel omtaler det som ”Hvem-snakker-til-

hvem”- problemet (Wadel 1991). 

5.2.5 Valg af repræsentanter til deltagerobservation og interview 

Det var ikke muligt at vide, hvilke repræsentanter der var mest informative. De udvalgte 

var kvindelige sygeplejersker med en primær dansk autorisation. Mandlige sygeplejer-

sker og sygeplejersker med anden primær autorisation end dansk blev fravalgt, da denne 

undersøgelse ikke tager højde for kønsbestemt adfærd eller kultur forskelle. Sygeplejer-

sker med nøglefunktioner, fx klinisk vejleder, blev fravalgt, da de formodentlig afbry-

des mere. To repræsentanter blev valgt til interview ud fra situationer i praksis, der 

skønnes fordelagtige at uddybe i relation til forskningsspørgsmålet.   

5.2.6 De aktuelle repræsentanter 

Som det fremgår af figur 1 var repræsentanterne fem sygeplejersker udvalgt med varia-

tion i alder, anciennitet og kompetence. 
Figur 1 
Repræsentant 
nummer 

Alder / år Anciennitet / år Kompetence / 
år  

1 27 1 1 
2 48 26 19 
3 30 5 5 
4 29 1½  3 måneder 
5 29 3 3 
Oversigt over repræsentanternes alder, anciennitet og kompetence 
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Repræsentant nummer to og tre medvirkede i interview.  

5.3 Tilvirkning af det empiriske grundlag 

Tilvirkning af det empiriske grundlag foregik på baggrund af deltagerobservation, del-

tagerberetninger og interview, hvor feltnoter og memos medvirkede til at kvalificere 

interviewguiden (bilag 9). Afbrydelser blev endvidere registreret på et skema (bilag 10). 

Det endelige forskningsspørgsmål blev først udarbejdet efter afslutning af ovenstående 

proces.  

5.3.1 Deltagerobservation og deltagerberetninger 

Repræsentanterne blev fulgt i dagtiden. I forbindelse med deltagerobservation blev der 

udarbejdet kontinuerlige, præcise og detaljerede feltnoter i forhold til tid, rum, personer, 

hændelser, kontekst, oplevelser og fornemmelser. (Hammersley og Atkinson 1998). 

Derudover blev der skrevet memos i forhold til indfald og refleksioner, der gav anled-

ning til nærmere observation. Det umiddelbart betydningsløse blev medtaget, da det 

kunne få betydning senere (Spradley 1980). Deltagerberetninger var uformelle samtaler 

med personer i felten, hvilket skulle uddybe observationer og afklare forståelser (Wadel 

1991). 

5.3.2 Interview 

Hvert interview varede en time, og foregik et uforstyrret sted i afdelingen. Arbejdsop-

gaverne blev uddelegeret, så repræsentanterne ikke fik ekstra arbejde eller dårlig sam-

vittighed (Fog 1998). Hvert interview tog udgangspunkt i oplevelser, samtaler eller situ-

ationer i praksis. Interaktionen med repræsentanterne var styrende, hvor interview-

guiden var åben og vejledende. Interviewene blev optaget på bånd og efterfølgende ord-

ret transkriberet af mig. Repræsentanterne havde ikke mulighed for at se og kommente-

re transskriberingerne. 

5.4 Etiske overvejelser 

I følge Datatilsynet var projektet ikke indberetningspligtigt. Videnskabsetisk Komite 

gav tilsagn til at gennemføre undersøgelsen (bilag 11). Endvidere blev Repræsentanter-

ne var garanteret anonymitet og afgav frivilligt informeret samtykke (Birchmann 2005), 

og der blev taget hensyn til deres integritet under interview (Fog 1998). Det empiriske 
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materiale var tro mod repræsentanternes udsagn, velvidende at praksis kunne fremstå 

anderledes, end de selv omfattede den (Hammersley og Atkinson 1998). Patienternes 

integritet blev tilgodeset med accept af min tilstedeværelse samt min opmærksomhed på 

det modsatte. Personfølsomme oplysninger var omfattet tavshedspligten (Sundhedssty-

relsen 1990). Undersøgelsen efterlever Etiske Retningslinier for Sygeplejeforskning, 

samt retningslinier for menneskelig forskning af ikke-terapeutisk karakter (Helsinki-

deklarationen 2004, SNN 2003). 

6.0 Analyse – og fortolkningsstrategi 

I det følgende redegøres for analytiske overvejelser og analyseprocessen, der bestod af 

mønsteridentifikation og tematisering (Hammersley og Atkinson 1998).  

6.1 Analytiske overvejelser 

Feltforskning er tidskrævende, så det empiriske grundlag blev indsamlet tre uger før på 

den berammede projektperiode. Systematisering og bearbejdning af empirien blev først 

foretaget efter afsluttet ophold i felten. Analysen begyndte dog allerede i observations-

fasen, hvor min forforståelse gennem refleksiviteten blev sat i spil. Repræsentanternes 

perspektiv blev fastholdt i analysen ved at medtage deres udsagn i stort omfang, samt 

være tro mod konteksten de fremkom i. Empirien var styrende for analysens temaer 

(Hammersley og Atkinson 1998).   

6.2 Analyseprocessen 

Der tilstræbes enkelthed og gennemskuelighed i analyseprocessen. Faserne mønster-

identifikation og tematisering skulle medvirke til at systematisere det empiriske mate-

riale med henblik på fortolkning og analyse. Som metodisk novice søgte jeg at bevare 

stringens og overblik, så fund fra deltagerobservation og interview blev analyseret sepa-

rat i første fase. I anden fase blev fundene analyseret samlet og tillægges dermed samme 

status i analysen (ibid). Omfanget af det empiriske grundlag var 32 sider feltnoter A4 

med 1½ linieafstand og 40 sider interview transkriptioner A4 med 1½ linieafstand, hvil-

ket i alt gav 72 sider tekstmateriale. Derudover var der 81 registreringsskemaer. 
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6.2.1 Mønsteridentifikation 

Først blev registreringsskemaerne opgjort. Dernæst blev sammenskrivning af feltnoter 

gennemlæst med henblik på begyndende mønsteridentifikation. Samtidig blev der ud fra 

transkribering af interview foretaget en meningskondensering (bilag 12). Herefter blev 

feltnoter gennemlæst, inspireret af James P. Spradley, som anvender identifikation af 

domæner, der siger ”noget” om indholdet i de enkelte udsagn (Spradley 1980).  

 

Der blev identificeret ni domæner med udsagn i forhold til hvad afbrydelser kunne være 

”noget med” (bilag 13): Fænomenets indhold og udtryk, på vej, ind og ud af kontoret, 

medicinrummet, de andre, sygeplejerskens virksomhedsområde, sygeplejerskens hver-

dag, gruppen, kommunikation.  

Domænerne var styrende for tredje gennemlæsning med fokus på det latente i indholdet 

af tekstmaterialet og mønsteridentifikation: Fænomenet, tid, rum, relationer, koordine-

ring og adfærd. Disse mønstre udmøntede sig i tre foreløbige temaer: Fænomenet af-

brydelser, afbrydelser i tid og rum, sygeplejerskers adfærd i forbindelse med afbrydel-

ser.  

6.2.2 Tematisering 

De foreløbige temaer der var fremkommet ved mønsteridentifikation og meningskon-

densering, blev herefter samlet til fund (Elgaard Sørensen 2006). Ved en systematisk 

sammenligning fremkom nye mønstre og indbyrdes relationer på tværs af tekstmateria-

let. Abstraktionsniveauet i analyseprocessen blev øget ud fra en kritisk common-sense-

forståelse. Herefter fremkom fire overordnede temaer med en række undertemaer: Fæ-

nomenet afbrydelser, konteksten, rummenes indvirkning, sygeplejerskers adfærd (bilag 

14). 

7.0 Metodekritik 

Deltagerobservation producerer ikke objektiv sand viden eller beviser, men indicier, 

som McCracken kalder ”symptomer på sandhed”(Fog 1998). Hammersley og Atkinson 

har en pragmatisk tilgang til feltforskning, og tolker begrebet liberalt. Da forsknings-

spørgsmålet ikke var fastsat på forhånd var det positivt, ikke at være bundet af rigide 

”opskrifter”. Omvendt var der som novice risiko for at miste fokus, da det empiriske 

 15



materiale ændrede karakter undervejs. Det nødvendiggjorde konkrete anvisninger, hvor 

Spradley blev anvendt i forhold til mønsteridentifikation ud fra domænetanken og Wa-

del i forhold til forskning i egen kultur. I det følgende vurderes pålidelighed og gyldig-

hed i forhold til formålet med undersøgelsen.  

7.1 Metodens anvendelighed 

Undersøgelsens formål var, at beskrive fænomenet afbrydelser og sygeplejerskers ople-

velse af dette samt betydningen af sygeplejerskers adfærd, hvortil den valgte metode 

skønnes velegnet. Som det vil fremgå af afsnit 8.0, var det muligt at beskrive hverdags-

fænomenet afbrydelser ud fra er sygeplejerskeperspektiv, samt udfolde mening i deres 

oplevelser i tråd med den valgte forståelsesramme.  

 

Gennem fortolkning af ovenstående var det muligt at beskrive afbrydelser i forhold til 

sygeplejerskers adfærd i det sociale fællesskab (Hastrup 2003). Fænomenologisk inter-

view kunne være anvendt, i forhold til at inddrage aspekter som det levede rum, den 

levede krop, levede relationer eller levet tid. Endvidere kunne Grounded Theory være 

anvendt, i forhold til at udvikle forklaringsmodeller og teoretiske begreber, hvilket dog 

ville være for tidskrævende. 

7.2 Pålidelighed 

Efter opvejning af hvad der styrker og svækker pålideligheden, skønnes denne undersø-

gelse at være pålidelig. Definitionen på afbrydelser gjorde fænomenet genkendeligt, 

men garanterede ikke repræsentanternes enighed. Min forforståelse kunne blive styren-

de, hvorfor jeg søgte at anvende mine ”mentale begreber” og tage etiske hensyn (An-

dreasen 2006). Omvendt gjorde definitionen observationerne sammenlignelige, hvor 

deltagerberetninger og interview efterfølgende kunne skabe klarhed over indhold og 

betydning. Det styrker pålideligheden.  

 

I balancen mellem nærhed og distance var hensigten at være objektiv. Det kan ikke ude-

lukkes, at min forforståelse og relation til felten har påvirket fortolkningsprocessen, 

hvilket svækker pålideligheden (Kvale 1997). Omvendt blev alle faser i forskningspro-

cessen synliggjort, herunder forskningsinstrumenter, faglige skøn og overvejelser. Min 

selvindsigt blev klargjort ved test af min forforståelse sat i spil med repræsentanternes. 
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Det styrker pålideligheden. Dog kunne testen sløre blinde pletter frem for at eksponere 

dem, i kraft af interviewerens forforståelse som sygeplejerske.  

 

Jeg er vant til at arbejde handlingsorienteret og årsagsforklarende, hvorfor deltagerob-

servation var det en udfordring der krævede ydmyghed. Forskning i egen kultur gav let 

adgang til felten, kendskab til ”sproget” i afdelingen og grundlæggende antagelser i 

organisationen. Modsat betød det, at noget blev taget for givet, og kunne være svært at 

få tag i. Hvorvidt jeg blev overinvolveret, ”going-native”, er ikke muligt at efterprøve 

(Hammersley og Atkinson 1998). En anden forsker vil ikke gøre identiske fund, da kon-

teksten og forforståelsen vil være en anden, men finde mønstre der modsvarer denne 

undersøgelse.  

7.3 Gyldighed 

Undersøgelsen tog ikke taget højde for plejetyngde, der kunne øge kompleksiteten i 

arbejdsopgaverne og dermed påvirke antallet og karakteren af afbrydelser. Repræsen-

tanterne gav udtryk for, at mit ophold i felten fandt sted i en forholdsvis rolig periode, 

hvor det antages, at mere travlhed havde medført flere afbrydelser. Min tilstedeværelse 

indvirkede formodentlig på sygeplejerskernes adfærd, der måske søgte at levere ”gode 

oplysninger” i bestræbelserne på at være hjælpsomme kollegaer, hvilket Hammersley 

og Atkinson benævner publikumseffekten (Hammersley og Atkinson 1998). Det kan 

svække undersøgelsens gyldighed. Omvendt styrkes gyldigheden af de mange og prak-

sisnære udsagn, der indfanger repræsentanternes eget forhold til afbrydelser. 

 

Der var relativt få repræsentanter, hvilket kunne betyde ensidighed i analysen og svæk-

ke pålideligheden. Omvendt repræsenterede de variation i felten, og udvælgelsen var 

pragmatisk i tråd med undersøgelsens forståelsesramme. Interviewene tog udgangs-

punkt i praksis, hvor dynamikken med den enkelte var afgørende. Målet var, at fastslå i 

hvilken grad medlemmerne var enige i mine vurderinger (Kvale 1997). Repræsentanter-

ne fik ikke lejlighed til at se og kommentere udskrifterne og dermed efterprøve gyldig-

heden. Modsat lå interviewene tidsmæssigt tæt på hændelserne, hvormed de kan huskes, 

hvilket styrker gyldigheden. Repræsentanterne var informative i forhold til undersøgel-
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sens formål, men et tredje interview hvor sygeplejersken har kort anciennitet, kunne 

styrke gyldigheden.  

 

I henhold til formålet med undersøgelsen blev de mest anvendelige udsagn anvendt, 

hvilket ikke sikrede mod fravalg af betydningsbærende udsagn. Ordrette beskrivelser, 

tonefald, latter og kropslige udtryk sikrede dog en vis gyldighed. Omvendt kan interak-

tion mellem udskrifter og fortolkning af disse svække gyldigheden på grund af det rela-

tivt korte tidsperspektiv i forhold til den valgte metode. Der blev kun foretaget observa-

tioner i dagtiden, hvilket er en svaghed i forhold til at generalisere, omvendt kan under-

søgelsen supplere eller perspektivere andre forskningsprojekter.  

8.0 Fund 

I det følgende præsenteres undersøgelsens fund. De fortolkes og analyseres i relation til 

fire overordnede temaer; fænomenet afbrydelser, konteksten, rummenes indvirkning og 

sygeplejerskers adfærd. Sygeplejersker i undersøgelsen, benævnes repræsentanter 

(repr.), da de indgår som analyseobjekter i forhold til fænomenet afbrydelser (Kvale 

1997).  

8.1 Fænomenet afbrydelser 

Fænomenet afbrydelser kan beskrives med følgende udsagn…”afbrydelser er et udefrakom-

mende element der forstyrrer den handling jeg er i gang med, sådan at jeg ligesom skal finde ud af hvad 

jeg var ved og lige samle mine tanker”(repr 3). Afbrydelser er noget udefrakommende, hvor 

sygeplejersken må bruge tid på at genvinde fatningen, genfinde tråden eller genoptage 

arbejdet. ”Afbrydelser er de situationer hvor jeg må stoppe op og tænke, hvad var det lige jeg skulle. 

Det er kun en afbrydelse, hvis der kommer en udefra og kalder på mig, så jeg skal ændre kontekst”… 

(repr 3).  

Afbrydelser ses ved at sygeplejerskerne har rynkede bryn, stopper op, fjernt blik, går 

frem og tilbage, glemmer ting, laver flere ting samtidigt. Siger: ”Hm, hvad var det nu jeg 

havde gang i…, hvad det nu jeg skulle…, hvor kom jeg fra…, hvad var jeg på vej til…”. Repræsentan-

terne talte om at rekonstruere, og sagde: 
”Nogle gange hvis jeg har meget i hovedet, kan det være svært hvis jeg er på vej et sted 
hen, og der er en der stopper mig, eller at jeg skal ind på en stue og hjælpe. Så kan jeg 
lige pludselig ikke huske, hvad det var jeg gik efter, og så er det at jeg skal til at rekon-
struere. Det er en stressfaktor, der gør en helt udmattet i hovedet” (repr 3). 
 

 18



Afbrydelser opleves tilsyneladende udmattende og stressende, og det kan fremkalde 

uheldige fysiske og psykiske reaktioner, som det fremgår af følgende udsagn: 
”Afbrydelser stresser mig meget, og det irriterer mig. Jeg kan godt blive irritabel, og det 
gør jo et eller andet inde i èn. Det er også en fysisk reaktion, man helst vil være foruden, 
fordi det virker ubehageligt på andre, hvis man snerrer lidt” (repr 3). 
 

Oplevelsen af at blive forstyrret kommer, når sygeplejersken skal forhold sig til flere 

ting på samme tid, men krav om kontakt eller handling efterfølgende. Dette viser føl-

gende udsagn: 
”De gange jeg føler mig forstyrret, er det fx en telefonsamtale som overhovedet ikke dre-
jer sig om den patient jeg er ved. En kollega der kommer og prikker lægen på skulderen 
mens jeg går stuegang, en pårørende på gangen der stopper mig midt i min gang på vej 
et andet sted hen, så jeg bagefter må reflektere over, hvad jeg egentlig var i gang med” 
(repr 3). 
 

Sygeplejersker skelner mellem nødvendige og unødvendige afbrydelser. De nødvendige 

afbrydelser opfattes som en del af deres arbejdsopgaver…”de gange hvor jeg føler, at jeg ikke 

bliver forstyrret, så er det fordi, det ligesom er en ting, der er en del af det jeg laver”… (repr 3).  
”De nødvendige afbrydelser er dem jeg ikke mærker. Hvor det er en del af plejen, at vi 
skal rumme dem. Man vil jo gøre så meget. Jeg kommer da med det samme, men det er en 
afbrydelse, for så skal jeg blot stå og undskylde et andet sted, men det er jo en del af ens 
arbejde” (repr 3). 

 
Afbrydelser der går ud over planlægningen af arbejdet opleves stressende, da mængden 

af arbejdsopgaver ophobes imens, hvilket følgende udtalelse bekræfter: 
”Det du har planlagt om morgenen, hænger ikke nødvendigvis sammen senere. Det kan 
man synes er spændende, men det kan også være det, der gør, at mange føler, at man al-
drig bliver færdige med noget. Det er derfor nok mere en afbrydelse af mig selv, hvis jeg 
ikke kan følge det jeg egentlig har planlagt” (repr 2). 

 

8.2 Konteksten 

Afbrydelser kan relateres til konteksten i forhold til antal afbrydelser, årsager, personer 

der afbryder, arbejdsopgaver der afbrydes og måden der afbrydes på. I det følgende 

præsenteres og analyseres fund i relation til ovenstående.  
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8.2.1 Antal afbrydelser 
Som det fremgår af figur 2, deltog repr. kun i ni ud af de 11 dage. 
 
 
Figur 2 
 Dato Repr. nr. Antal timer Antal afbrydelser 
Januar 18 1 8 34 
 19 1 8 62 
 22 2 4 54 
 23 2 4 42 
 24 3 8 62 
 25 3 8 83 
 26 3 6 12 
 29 4 8 42 
 30 4 0 Syg 
 31 5 0 Ambulatoriet 
Februar 01 5 6 20 
I alt 9 dage  60 411 
Oversigt over antal dage og timer repræsentanterne blev fulgt samt antal afbrydelser.  
 

 

Figur 2 viser antal afbrydelser, hver repræsentant blev udsat for i det tidsrum de med-

virkede i undersøgelsen. To af dagene var det ikke muligt at følge repr., hvorfor jeg ikke 

fulgte en bestemt sygeplejerske. I alt blev der observeret 411 afbrydelser over ni dage. 

Gennemsnitligt betyder det 45,6 afbrydelser pr. dag, uden at korrigere for, at det dag-

lige timeantal varierer. Den totale sum af afbrydelser, divideret med de 60 timer repr. 

blev fulgt, betyder i gennemsnit 6,9 afbrydelser pr. time.  

 

Umiddelbart tyder det på, at repræsentanter med lang anciennitet afbrydes hyppigere 

end repræsentanter med kort anciennitet. Fx blev repræsentant nummer 2 afbrudt lige så 

mange gange på 4 timer, som repræsentant nummer 4 på 8 timer. Hvis man ser på af-

brydelser hos repræsentanter med anciennitet under 5 år sker det 158 gange på 30 timer, 

hvilket er 5,3 afbrydelser pr. time. Modsat repræsentanter med kompetence på 5 år og 

opefter, der blev afbrudt 253 gange på 30 timer. Det er 8,4 afbrydelser på time. Næ-

sten dobbelt så mange gange som repræsentanter med mindre anciennitet. Repræsentan-

ternes oplevelse af afbrydelser modsvarede ikke nødvendigvis det registrerede antal 

afbrydelser. Fx troede repræsentant nummer 3, at hun var blevet afbrudt 15, hvor det var 

65. 
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8.2.2 Årsager til afbrydelser 

Som det fremgår af figur 3, var spørgsmål den hyppigste årsag til afbrydelser.   

 
 
Figur 3 
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Oversigt over hvorfor sygeplejersker afbrydes  
 
 
De spørgsmål repræsentanterne blev afbrudt med var af faglig karakter, og vedrørte den 

direkte patientpleje eller koordinering af patientforløb. Fx blev de stoppet af patienter, 

der ville vide hvornår lægen kom, eller om det var muligt at få en ny forbinding. Lige-

ledes kunne pårørende henvende sig på kontoret for at spørge til patienterne eller ser-

vicemeddelelser, fx om kioskens åbningstider. Spørgsmål fra kollegaer vedrørte drift og 

procedurer. Der var mange spørgsmål fra samarbejdspartnere, fx fysioterapeuter og por-

tører, som derved gav sygeplejersker en koordinerende rolle. Endvidere var der spørgs-

mål fra nyansatte, elever og studerende. Orientering vedrørte forhold omkring patien-

ten, fx besked fra sekretæren om tid til en undersøgelse, eller fra lægen om behandlin-

gen. 

 

Repræsentanterne blev afbrudt for at hjælpe med konkrete opgaver. Enten som eksper-

ter eller som en ”ekstra hånd” fordi opgaverne krævede to personer, fx forflytninger. 

Hjælpen kunne også antage administrativt karakter, fx udarbejdelse af plejeplaner. En-

delig kunne der være behov for teknisk hjælp, fx problemer med elektronisk patient-

journal, måle- eller overvågningsudstyr. Afbrydelser i form af small-talk var samtaler, 
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der ikke direkte vedrørte patienterne eller øvrige arbejdsopgaver, fx private samtaler 

eller hyggesnak i medicinrummet. Andet i forhold til afbrydelser fandt sted, når repræ-

sentanterne tilsyneladende selv var årsagen til afbrydelser. Fx pludselig skiftede fokus 

eller stoppede midt i en handling. Eller afbrød andre ved at blande sig i andres samtaler 

eller handlinger. Endvidere var der afbrydelser fra alarmer af forskellig karakter, fx 

koder, nødkald, hjertestopalarm, overvågningsalarmer eller andet teknisk udstyr, fx pa-

pirstop i printeren. Sparring gav også anledning til afbrydelser. Det kunne være behov 

for råd og vejledning, eller meningsudveksling og tilkendegivelse i forhold til et fagligt 

problem eller en situation med et dilemma eller en kompleks problemstilling, der kræ-

vede flere faglige vinkler, kollegial opbakning eller inspiration.  

 

Patienterne henvendte sig oftest til repræsentanterne, hvis de havde brug for hjælp i 

form af direkte og indirekte henvendelser, fx bemærkninger, antydninger, blikke eller 

berøring. Telefonen på kontoret blev taget under administrativt arbejde, medicindose-

ring eller på vej ud og ind af kontoret. Når telefonen fik lov til at ringe længe, virkede 

det som om alle ventede på, at andre skulle tage den. Det betød, at repræsentanterne 

først blev afbrudt af lyden så tankerne om at skulle tage telefonen, og endelig hvis de 

tog den. Når koordinatoren forlod afdelingen, blev telefonen placeret ved sekretæren 

eller overgivet til en anden. Sygeplejersker måtte endvidere hjælpe patienter med at 

installere, besvare eller ringe fra telefoner på stuerne. Stuegang gav anledning til afbry-

delser, da lægerne gik stuegang hos de patienter de selv havde opereret, hvilket ikke var 

afstemt med personaletildelingen.  
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8.2.3 Personer der afbryder  

Som det fremgår af figur 4, kommer langt de fleste afbrydelser fra kollegaer.  
 
Figur 4 
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Oversigt over hvem eller hvad der afbryder sygeplejersker. 
 
Kollegaer var sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der afbrød med 

spørgsmål, orientering, anmodning om hjælp, small-talk eller behov for sparring, jf. 

figur 3. Andet var afbrydelser fra samarbejdspartnere, fx præst, socialrådgiver, medici-

nalrepræsentant, apotekerassistent, kioskdame, personale fra andre afdelinger, rengø-

ringsassistent eller posttjenesten. Disse personer afbrød ofte med småting. Ikke nødven-

digvis dagligt, men udgjorde samlet en stor andel af afbrydelserne. Elever / studerende 

var sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. De havde oftest spørgs-

mål eller brug for sparring.  

 

Læger afbrød almindeligvis i forhold til at gå stuegang når de havde tid, og hyppigst i 

tidsrummet 8.15-9.15, jv figur 3. Koordinatoren afbrød kun kortvarigt og hyppigst 

med spørgsmål eller orientering. Fysioterapeuter der havde deres daglige gang i afde-

lingen, afbrød overvejende med spørgsmål eller orientering vedrørende patienterne. 

Portørerne afbrød med spørgsmål, orientering eller small-talk. Sekretærerne afbrød 

med spørgsmål, løbende orientering eller ved at reflektere højlydt uden at forvente svar. 

Bioanalytikerene afbrydelser kun med enkle afklarende spørgsmål. De pårørende var 

familie, venner eller andre med relation til patienterne, der afbrød med spørgsmål. Pati-
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enterne tøvede med at afbryde, og lod jævnligt de pårørende stille spørgsmålene i ste-

det.  

 

8.2.4 Arbejdsopgaver der afbrydes 

Som det fremgår af figur 5, er medicindosering den arbejdsopgave der hyppigst bliver 

afbrudt.  

 
Figur 5
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Oversigt over hvilke arbejdsopgaver sygeplejersker afbrydes i. 

 

Afbrydelser i forbindelse med medicinadministration bestod i, at repræsentanterne 

blev afbrudt eller selv afbrød kollegaer, primært med behov for sparring eller small-talk. 

Repræsentanterne blev afbrudt under administrativt arbejde, der krævede at de sad 

ned, fx læste i journal, bestilte eller tjekkede blodprøver eller forskellige undersøgelser. 

Tilsvarende blev de ofte afbrudt, når de var i bevægelse fx ”på vej” mellem de forskel-

lige rum med gangen som bindeled. Sygeplejersken blev afbrudt på stuerne hos patien-

terne i færd med samtaler eller instrumentelle sygeplejeopgaver. Afbrydelserne bestod 

primært i spørgsmål, orientering eller behov for hjælp.  

 

Repræsentanterne blev afbrudt under dokumentation af sygeplejen, hvilket foregik på 

kontoret. Planlagte eller ad hoc samtaler med patienter, pårørende, kollegaer, elever / 

studerende eller samarbejdspartnere blev hyppigst afbrudt på kontoret og i langt mindre 
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grad i samtalerummet. Stuegang var forbundet med afbrydelser før, under og efter op-

holdet hos patienten. Det blev tilstræbt at holde fælles pauser i personalerummet med 

en ugentlig sygeplejekonference kl. 9.30 – 10.00. Pauserne betød mange afbrydelser, 

hvor andre kom ind med hver deres ”lille” spørgsmål eller orientering. Kategorien an-

det omfatter afbrydelser i forbindelse med fx oprydning, små ad hoc opgaver eller en 

stille eftertænksom stund.  

8.2.5 Måden der afbrydes på 

Som det fremgår af figur 6, er tiltale oftest måden at afbryde på.  

 
Figur 6 
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Oversigt over måder sygeplejersker afbrydes på. 

 

Direkte tiltale bestod i at bruge vedkommendes navn eller sige: ”Må jeg lige forstyrre dig”. 

Indirekte tiltale bestod i konstateringer fremsagt ud i rummet, hvilket automatisk invol-

verede flere personer… ”somme tider må man bare bryde ind for at få kontakt. Jeg bliver utålmodig, 

jeg skal jo videre”… (portør)…”de her konstateringer bliver bare taget ind. Det er egentlig sjovt, for 

man kan jo ikke dele sine tanker op i to, men der kører noget herude (peger foran hovedet) og noget her-

inde (peger på hovedet)”… (repr 3). Verbale afbrydelser kunne bestå i at tænke højt, og der-

med forstyrre andre. Derudover afbrød sygeplejersken sig selv, fx ved at blande sig i 

samtaler hun overhørte, hvilket følgende udsagn understøtter: …”jeg må nok tage mig selv i 

at blande mig lidt nogle gange. Jeg tænker; det passer ikke det hun siger, eller her må min kommentar 

godt komme ikke. Så er det jo en afbrydelse i min rækkefølge”… (repr 2).  
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Fortællinger var også verbale afbrydelser…”jeg forsøger jo gennem de historier jeg fortæller fra 

patient situationer, at formidle de værdier jeg mener vi står for, og på den måde få det ind i hovederne på 

de andre”… (afdelingssygeplejerske). Afbrydelser i form af anden lyd, var klokker, alarmer, 

telefoner og teknisk udstyr. At blive afbrudt kropsligt betød fx at stille sig afventende 

som en appel om kontakt, eller at gå tæt på personen man ville i kontakt med. Det kunne 

være en hånd på skulderen, hvor personen afventede respons i form af ord eller øjen-

kontakt. Et blik, mimik eller gestikulation, kunne signalere ønske om kontakt. Endvide-

re kunne afbrydelser være en kombination af ovenstående.  

8.3 Rummenes indvirkning på afbrydelser 

I det følgende beskrives rummenes betydning for afbrydelser. Som det fremgår af figur 

7, er kontoret det sted hvor de fleste afbrydelser finder sted.  

 
Figur 7 
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Oversigt over i hvilke rum sygeplejersker afbrydes. 
 

8.3.1 Kontoret 

Kontoret er et knudepunkt, der summer af liv og aktivitet som en myretue. Man bliver 

bevidst eller ubevidst, direkte eller indirekte hvirvlet ind disse aktiviteter…”når man er på 

det kontor, så bliver du automatisk hvirvlet ind, fordi et spørgsmål sådan halvvejs kan være henvendt til 

dig” (repr 2). På kontoret var sygeplejersker tilgængelige for alle slags afbrydelser, og 

blev afbrudt mange gange af forskellige personer på samme tid...”i forkontoret der hvor 

tingene foregår, skal man passe på med at sætte sig, der tager alle fat i dig” …(repr 3). Døråbningen 
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var en flaskehals, med personer der gik ud og ind. Patientjournalerne som mange ofte 

skulle bruge, var lige indenfor døren. Sekretæren sad også lige indenfor døren, og måtte 

rejse sig for at se patienttavlen, der var samlingspunkt, hvor mange stoppede op og dan-

nede sig overblik. Derudover var der mange personer ved computere og overvågnings-

skærme.  

8.3.2 Medicinrummet 

Medicinrummet er småt med dør til sekretærens skrivebord og telefonen. Rummet inde-

holder mange ting som repræsentanterne skulle bruge mange gange om dagen, hvorfor 

der var megen trafik og utallige afbrydelser i og omkring medicinrummet. Arbejdsop-

gaverne krævede omhyggelig koncentration og dermed distance i forhold til andre…”det 

er ikke noget man bør afbrydes i, og vi bør være mere opmærksomme på det, så vi kan afgøre om vi vil 

afbrydes”… (repr 5). Omvendt stod man tæt hvilket inviterede til nærhed... ”der foregår man-

ge afbrydelser i medicinrummet. Vi er slemme til det (griner). Man kommer lige ind, så står man lidt tæt 

og så skal man lige snakke”… (repr 3). Afbrydelser var en slags kollegialt kvalitetstjek, der 

ikke blev opfattet som afbrydelser. Følgende er et eksempel på dette:  
”Afbrydelser i medicinrummet handler om, at man lige har brug for, at vi er os selv lidt 
kollegaer imellem. Vi er mennesker med behov (griner) ligesom patienterne, men derude 
(hos patienterne) der er det rent på deres præmisser. Når vi så kommer derind (i medi-
cinrummet), skal man lige vide hvordan ens kollegaer har det, hvad de har gang i, hvor-
dan det går derhjemme. Der er lige plads til hinanden, sådan et kollegialt kvalitetstjek 
kan man kalde det (griner). Når man så går ud (af medicinrummet) med et smil på læ-
berne, har man lige overskud igen til at rumme andre. Det at lukke noget ud og noget an-
det ind, ser jeg ikke som en forstyrrelse” (repr 3). 
 

Endvidere virkede det mere legalt at afbryde sygeplejersker der stod stille eller var ale-

ne. Omvendt havde sygeplejersker selv indflydelse på hvorvidt de lod sig afbryde, hvil-

ket følgende udtrykker: 
”Det forbistrede medicinrum. Det er ligesom tilladeligt. Der har du hende lige, hun står 
alene. Jeg spørger lige hende. Sekretæren skal bare ikke afbryde mig der, men hvis der 
står en patient i døren til kontoret, og spørger efter mig, er det svært at afvise vedkom-
mende. Jeg lader mig dog ikke afbryde, hvis det er en meget svær ting jeg står med, eller 
hvis det er ham (patienten) der spørger ti gange om dagen. Det er lidt en vurderingssag” 
(repr 2). 
 

8.3.3 Bagkontoret 

Bagkontoret er et mindre rum med tre computere der ligger som et anneks til det store 

kontor. Rummet bliver hovedsageligt brugt til administrativt arbejde, hvorfor det også 

hyppigst er disse aktiviteter der hyppigst bliver afbrudt. Dog i mindre omfang end i for-
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kontoret. Bagkontoret kunne efterkomme sygeplejerskers behov for at være alene og 

samle tankerne ind imellem og dermed få ro i hovedet… ”jeg putter mig lidt inde i kontoret 

ved siden af. Det er vigtigt, at finde en lille niche hvor man kan være sig selv og samle tankerne ”…(repr 

3). 

8.3.4 Hos patienten 

At være ude hos patienten står i modsætning til at være inde på kontoret. Ude hos pati-

enterne varetages det den direkte patientpleje, og inde på kontoret de administrative 

opgaver…”at være ude ved patienterne vil sige at passe dem, have ansvar for dem, at jeg kan rumme 

dem, er der for deres skyld og udfører den sygepleje de har krav på”… (repr 3). At ”have patienterne 

sammen” betyder, at sygeplejersker og hjælpere varetager plejen i fællesskab. Sygeple-

jersker havde dog intentioner om at være ude ved patienterne…”mit arbejde er at være ude 

ved patienterne”…(repr 3), men varetog mange administrative og instrumentelle opga-

ver…”vi har jo nogle opgaver vi skal løse og det instrumentelle fylder”… (sygeplejerske). De mere 

omsorgsrelaterede og ofte tidskrævende opgaver, fx personlig hygiejne, blev uddelege-

ret til hjælpergruppen.  

 

Prioritering af opgaverne kunne relateres til sygeplejerskens kompetence…”det er vigtigst 

at være ude ved patienterne, altså mindst muligt ved de papirer dér. Det har selvfølgelig noget med kom-

petence at gøre”… (repr 2). Hjælperne gik ofte alene. Derfor var sygeplejersken som rolle-

model svær at praktisere. Sygeplejersken afholdt i løbet af dagen små statusmøder i for-

hold til patienternes situation og opsamling i forhold til hjælpernes opgaver. De indtog i 

stedet en slags konsulentrolle, hvor hjælperne fik sparring ad hoc. I 80 % af de tilfælde 

hvor sygeplejersken var hos patienterne, blev døren ikke lukket, hvorved der var mulig-

hed for afbrydelser…”det er kun de pårørende, der accepterer lampen (nærværslampen). Vi går jo 

ind alligevel. Det skaber meget uro for patienterne, men du er jo vant til sådan lidt uro omkring dig, så jeg 

tænker ikke over det”… (repr 2). Sygeplejersker tog ejerskab af rummene, der blev opfattet 

som hjemlige, hvilket følgende udtrykker: 
”Jeg har faktisk ikke tænkt over, at vi lader døren stå, når vi er hos patienterne. Jeg tror 
ikke det er for at vise åbenhed, men det er simpelthen ens hjem det her, og så bliver det 
min gang og mine rum (griner)” (repr 3). 
 

Afbrydelser i samtaler opleves meget frustrerende, da de tilsyneladende er vanskelige at 

genoptage. Karakteren af de opgaver repræsentanterne var i færd med bestemte, hvor-

vidt de genoptog handlingen efter afbrydelsen… ”det afhænger af hvor langt man er i aktivite-
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ten, hvor man tænker; kan det betale sig ”… (repr 3). Følgende udsagn underbygger ovenståen-

de: 
” Afbrydelser i samtaler er en kæmpe (med eftertryk) forstyrrelse. De gør mig vred, fordi 
de forstyrrer min sammenhørighed med patienten, og det kan være svært at komme tilba-
ge til. Vi har så lidt af deres (patienternes) opmærksomhed. Når man så føler at man vir-
kelig ”har” dem, den der interaktion hvor de begynder at blotte sig og komme med følel-
ser, og man føler man kan gøre en forskel, er det frustrerende at blive afbrudt. Det er et 
tillidsbrud og det er svært at komme tilbage”(sukker) (repr 3). 

8.3.5 På gangen 

Inde på stuerne var sygeplejerskers bevægelser og tale markant mere rolig og afdæmpet, 

hvilket virkede som opfordring til kontakt. På gangen havde sygeplejerskerne et raskt 

trav, og virkede som om de helst ville undgå kontakt…”nogle gange tror jeg godt man kan 

finde på at undgå øjenkontakt på gangen, hvis man har rigtig travlt og bare ikke kan rumme mere”… 

(repr 3). Repræsentanterne var meget udsatte for afbrydelser på gangen. Patienter og på-

rørende virkede tilbageholdende med at ulejlige sygeplejersken her, mens kollegaer og 

samarbejdspartnere ofte søgte kontakt i form af hurtige beskeder eller spørgsmål i far-

ten. Sygeplejersken måtte tit stoppe op eller ændre kurs i kraft af en afbrydelse… ”der 

bliver godt nok taget mange unødige skridt her i foretagendet”… (repr 3). 

8.3.6 Personalerummet 

I personalerummet afbrydes pauser, samtaler, møder og konferencer…”det er hver gang vi 

sidder her (i personalerummet) og snakker om patienterne, så bliver vi afbrudt. Det bliver ligesom ikke 

respekteret”… (repr 3). Afbrydelser fra samarbejdspartnere var hyppige og kilde til megen 

irritation og afmagt. En situation over kaffen viser dette: Fire sygeplejersker og en sy-

geplejestuderende sidder i personalerummet da en sekretær kom ind med den trådløse 

telefon...”jeg kan altså ikke tale i to telefoner på en gang, så her er den ene”… Dernæst bad sekre-

tæren den sygeplejerske, der lige havde sat sig om at rejse sig for at hjælpe hende. Øjne 

og kropssprog talte i rummet derefter, men ingen sagde noget. Jeg spurgte dem, hvad de 

tænkte...”det var synd hun (kollega) ikke fik sin kaffe”… (repr 4)…”tja, kom bare med det, vi er jo vant 

til at løse flere opgaver samtidigt” …(sygeplejerske)… ”som om vi så kan – man orker næsten ikke at 

sige noget vel”… (repr 5).  

8.3.7 Andre rum 

Når repræsentanterne opholdt sig i skyllerummet var det for at udføre veldefinerede og 

korterevarende opgaver. I samtalerummet, der lå afsides, kunne man ikke se repræsen-
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tanterne. Derfor virkede de ”fredede”, når de opholdt sig der. Endelig var der dagligstu-

en for patienter og pårørende hvor repræsentanterne kun opholdt sig af kortere varighed, 

fx for at hente en patient eller give en besked. Afbrydelser i disse rum var ikke så hyp-

pige.  

8.4 Sygeplejerskers adfærd 

I det følgende præsenteres og analyseres sygeplejerskers adfærd i relation til afbrydel-

ser. Dette i forhold til at sygeplejersker gerne vil bevare kontrol og overblik, være til-

gængelige, få dagen til at glide, gøre rent bord samt have en fælles holdning. 

8.4.1 Kontrol og overblik 

Sygeplejersker brugte forskellige termer om deres adfærd, hvor formålet kunne være 

styring og kontrol…”ofte har man så mange bolde i luften, at hjernen er deponeret i en sed-

del”…(repr 1). Som hjælp til at bevare overblikket, havde sygeplejersker mange huskesed-

ler i lommen. Antallet steg i takt med travlhedsniveau og kompleksitet i arbejdsopga-

verne, hvilket krævede et godt overblik. Samtidig stillede de store krav om at løse op-

gaverne på bedste vis og have tjek på tingene, hvilket kan sidestilles med kontrol…”jeg 

stiller høje krav til mig selv mht. at få løst alle opgaver hos patienten (griner)”… (repr 3)…”jeg er vant 

til at skulle have kontrol over mine egne patienter”… (repr 2). Sygeplejersker ville gerne have styr 

på tingene, og sagde ofte: ”Har du styr på det”? Hvis en sygeplejerske var væk, fx til en 

samtale, var der ”sparet op” med beskeder og spørgsmål, når hun kom tilbage. Der var 

en forventning fra hende selv og andre om, at hun genoptog styringen…”nå, så må jeg vist 

hellere have styr på tropperne igen”… (repr 2).  

 

Sygeplejersker skelnede mellem det store og det lille overblik. For at identificerer pleje-

behov var det vigtigt at komme hurtigt ud til patienterne om morgenen, og dermed få et 

lille overblik…”jeg synes, det er mere vigtigt at komme ud på de stuer og få gjort noget ved de patien-

ter”… (repr 1)…”jeg er ikke rolig, før jeg har været ude og se patienterne. Så det stresser mig, hvis mine 

hjælpere ikke har været derude”… (repr 2). Ud fra det lille overblik blev arbejdsopgaverne 

fordelt og stuegangen forberedt. Dette medvirkede til at give sygeplejersken det store 

overblik, og dermed kontrol over situationen… ”jeg var nødt til at få bare et lille overblik fordi 

der snart kom stuegang” …(repr 3). I perioden fra sygeplejersker havde det lille overblik på 
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vej til at få det store overblik, var de følsomme overfor afbrydelser. De påtog sig retten 

til at bestemme, hvilke afbrydelser der var tilladelige. Det viser følgende udtalelse:  
”Hvis hjælperne begynder at stille mig nogle spørgsmål, som jeg synes er irrelevante, 
”lukker” jeg dem, fordi jeg vil have at de skal ud til de her patienter. Jeg er nødt til at 
have tjek, på hvor meget de har tjek på og så bliver jeg nødt til at stoppe dem i deres læs-
ning og alt det de skriver ned på en lap papir. Det har jeg ikke brug for nu. Så bliver jeg 
sådan lidt kort for hovedet. Jeg tænker, nu skal vi i gang, og de får ikke lov at spørge om 
ret meget” (repr 2). 
 

8.4.2 Tilgængelighed 

Der er en forventning om tilgængelighed og rummelighed i forhold til at opnå kvalitet i 

sygeplejen, hvilket følgende viser tegn på: 
”Når det gælder patienterne, kører vi det på et højt plan og prøver virkelig at yde vores 
bedste. Men man føler, man skal rumme så meget fordi vi ikke vil afvise folk, og der skal 
være tilgængelighed for patienter og pårørende. Der skal ikke være afvisning på nogen 
måde” (repr 3). 
 

Sygeplejersker virkede ambivalente i forhold til at være tilgængelige og samtidig være 

nødt til at afvise andre. Der var en forventning om at tilgængeligheden blev benyttet 

med menneskelig respekt og situationsfornemmelse…”der er ingen, der har respekt for det 

man er i gang med. Selv midt i en telefonsamtale kan der komme en og prikke mig på skulderen”… (repr 

3)…”jeg tror det er en kulturbestemt værdi i sig selv, at vi er tilgængelige, fordi vi har en hverdag, der 

består af mange afbrydelser”… (repr 2).  

 

Sygeplejersker opfatter ikke nødvendigvis, at deres tilgængelighed medfører mange 

afbrydelser, men nærmere at afbrydelser legaliserer tilgængeligheden som en værdi. En 

nødvendighed for at tilgodese alt og alle i enhver situation, herunder patienternes indi-

viduelle ønsker og behov… ”jeg håber, patienterne går herfra og synes de har haft et godt ophold. 

Det er ikke sikkert at patienten ved, hvem der har revet i trådene, men jeg ved det er mig, det er fedt, så vi 

kan følge det til dørs”… (repr 3).  

 

Sygeplejersker tildelte sig selv en servicefunktion…”vi er et serviceorgan, og vi kan diskutere 

om dèt netop er vores tilgængelighed”… (sygeplejerske). Her sammenlignes tilgængelighed med 

en service, der måske bliver taget for givet, hvis sygeplejersker signalerer tilgængelig-

hed. En beretning fra aftenvagten kan underbygger dette: 
”En hustru ringer ind ti gange, og da jeg til sidst gik ind og installerede en telefon hos 
patienten, ringede hun alligevel da hun ikke kunne komme igennem. Det viste sig, at ly-
den på telefonen var for lav, så patienten ikke kunne høre den. Så ringede jeg til hende og 
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sagde, at nu kunne hun komme igennem. Da siger hun til mig, om jeg ikke lige kan ringe 
igen om fem minutter, da hun er ved at se afslutningen på en god film” (sygeplejerske). 

 

8.4.3 Få dagen til at glide 

Sygeplejersker mener, de har en vigtig funktion i forhold til at koordinere patientforløb, 

og tildeler sig selv en ledende rolle i forhold til patienter, hjælpere, læger og øvrige 

samarbejdspartnere. Dette for at…”få dagen til at glide”… som de sagde, og i nogen grad 

forebygge afbrydelser…”man skal tænke på sin egen arbejdsgang resten af dagen, så man bedre 

kan tåle afbrydelser eller måske hindre dem”… (repr 2).  

 

De brugte meget tid på at læse om patienterne, men blev ofte afbrudt. Læsningen med-

virkede til at give en mental forberedelse på dagens udfordringer…”det giver en form for 

tryghedsforberedelse at læse om patienterne”… (repr 4). Et udtryk for at sygeplejersker kan bru-

ge fortiden til at orientere sig i nutiden med henblik på fremtiden. Sygeplejerskers kom-

petenceniveau betød forskellige måder at kommunikere på. Det havde indflydelse på 

antallet og karakteren af afbrydelser, og dermed for hvordan dagen gled. Som det ud-

trykkes: 
”Jeg troede, hjælperen var sygeplejerske. Så var jeg sådan mere rolig og tænkte: Hende 
skal jeg bare kommunikere med og have fundet ud af hvad vi gør. Men jeg blev stresset 
da jeg så, at min hjælper var en helt ny social- og sundhedsassistent. Så er der nogle ting 
jeg skærer fra, måske er det også den måde de (hjælperne) har brug for det nogle gange, 
så vi ikke sidder og ”svæver” i noget vi ikke har brug for, selvom det måske ikke er det 
pædagogisk bedste” (repr 2). 

 
Kommunikation med andre sygeplejersker har altså karakter af sparring, modsat kom-

munikation med social- og sundhedsassistenter, der mere har karakter af instrukser. Sy-

geplejerskers faglige og personlige kompetencer havde indflydelse på hvordan de age-

rede, hvilket demonstreres her:  
”Der er nogle afbrydelser, du ikke kan sige nej til, men jeg tror ikke man kan løbe fra, at 
kompetencen har indflydelse. Der er ikke ret mange med lav kompetence, der tør sige fra 
til hvad som helst, fordi de så ikke ved, hvad det betyder i den anden ende for patienter-
ne” (repr 2). 

 
Der skelnes dermed mellem høj og lav kompetence, uden at definere hvordan man kan 

vurdere forskellen. Sygeplejersker med høj kompetence fik flere spørgsmål end syge-

plejersker med lav kompetence. De registrerede ting, som sygeplejersker med lavere 

kompetence ikke gjorde…”jeg tror også, at jeg kan være udsat for nogle spørgsmål som andre ikke 

bliver, fordi de måske ved, at jeg har svaret”… (repr 2). Høj kompetence blev forbundet med 
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magt til at sige fra…”det er spørgsmålet, om man som person har en magt i sig selv til at kunne sige 

fra, fx overfor lægerne”... (repr 2), måske for at bevare fokus som det udtrykkes: 
”Tidligere sagde jeg ikke fra overhovedet. Jeg har tillært mig det, ellers mister jeg mit 
fokus og skal bruge meget energi på at vende tilbage. Det bliver for hårdt, og så svarer 
jeg nok lidt kort for hovedet ind imellem” (repr 3). 

 

Der var en forventning om, at koordinatoren kunne hindre afbrydelser ved at få dagen til 

at glide…”koordinator har en blækspruttefunktion med alt det praktiske”… (repr 3)…”koordinatoren 

kan mindske afbrydelser, hvis hun kan bevare overblikket”… (repr 2). I forhold til at få dagen til at 

glide var det vigtigt, at der var kulturbærere på arbejde, som kunne skabe ro og over-

blik…”jeg mener der bør være nogle kulturbærere på arbejde hver dag i forhold til at have overblik og 

skrue ned for blusset”… (repr 2). Sygeplejersker havde mere eller mindre tydelige forvent-

ninger til sig selv og hinanden i forhold til at få afviklet dagen bedst muligt. Det udtryk-

kes på følgende måde: 
”Jeg har en prioriteringsliste oppe i mit hoved, som jeg er nødt til at lade være med at 
overskride hele tiden. Den er der selvfølgelig ikke andre der kan se, så er jeg nødt til at 
pejle mig lidt ind på hvordan. Hm - der er forskel på hvilken rolle man har i afdelingen” 
(repr 3). 
 

Sygeplejersker tildeler altså hinanden roller, hvilket kan medvirke til at fastholde be-

stemte adfærdsmønstre, der samtidig bidrager til at få dagen til at glide. Følgende ud-

sagn viser tegn på dette: 
” Den der venlighed som vi altid har overfor hinanden, fordi du jo nødigt skulle blive op-
fattet som et surt ribs. Men de der altopofrende sygeplejersker er måske alt for søde. De 
gør alt for patienterne og siger ikke fra. Det er især de unge. Vi andre gamle skrappe kan 
måske godt finde på det, og faktisk tror jeg, at patienterne respekterer det” (repr 2). 

At sygepleje er et kvindefag, kan have betydning for hvordan sygeplejersker agter at få 

dagen til at glide i bestræbelserne på at opnå konsensus. Det kan underbygges med føl-

gende udsagn: 
”Jeg tror, at sygeplejersker lader sig afbryde meget, fordi de er kvinder. Vi har ikke fået 
skærpet den respekt omkring vores arbejde, som man ser andre steder. Der er ikke nogen 
der bare går hen, og afbryder en læge. Vi skal rumme så meget, og vi er dårlige til at sige 
fra. Vi skal da endelig hjælpe hinanden. Vi vil gerne være så omsorgsfulde. Nå ja det er 
jo bare mig. De kan bare komme, jeg skal nok hjælpe, der går jo ikke noget af mig for det 
(ironisk tonefald). ”Så hold dog op” har man lyst til at sige. Det gør jeg også nogle gan-
ge, og der er faktisk ikke sagt i sjov. Men det opfatter man ikke, fordi vi jo alle sammen 
skal være så høflige. Det er man vant til i det her forum” (repr 3). 
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8.4.4 Rent bord 

Sygeplejersker hverdag er uforudsigelig, hvilket kræver planlægning. Dertil kommer, at 

sygeplejersker gerne ville være ”færdige” inden de går hjem…”have rent bord”… Afbry-

delser betød derfor konstante omprioriteringer og glemsomhed…”når man går hjem og 

føler, at det har været en rigtig hård dag og at man ikke har gjort sine ting helt så godt, men glemmer 

ting fordi man skal omstille sig hele tiden”… (repr 3). Afbrydelser kunne bestyrke den tvetydig-

hed, der var i intensionen om at sætte patienten i centrum og samtidig styre dennes be-

hovstilfredsstillelse, hvilket følgende siger noget om: 
”Man kan godt sige til en patient: Jeg prioriterer ikke dig først fordi… men jeg kommer 
selvfølgelig tilbage på det og det tidspunkt. Det er vigtigt at patienten føler sig tryg og 
ved han kan bede om hjælp, men det kan godt være at det sker i en vis rækkefølge” (repr 
2). 
 

Ovenstående betyder høj grad af omskiftelighed i sygeplejerskers hverdag. Det kan få 

indflydelse på, hvorvidt afbrydelser giver anledning til stress i forhold til om der skal 

være ”rent bord”. Det kan følgende udsagn understøtte:  
” Jeg starter med at være meget koncentreret. Hovedet kværner hele tiden, og man har 
simpelthen så mange handlinger og refleksioner kørende konstant. Bliver man stoppet i 
den tankegang, refleksion eller patientkontakt, er det meget stressende” (repr 3). 

 
”Man er tung i hovedet, hvis man er involveret i mange ting og aldrig får rent bord. Det 
kan medvirke til stress, at du aldrig får gjort nogle af dine ting færdigt, og du skal egent-
lig forsøge at køre efter en snor for at være sikker på at nå tingene til tiden” (repr 2). 
 

 
Afbrydelser er forventelige i en omskiftelig hverdag, og sygeplejersker er gode til at 

gøre mange ting samtidigt. Som de selv siger: 
”Det er den der multi-tasking, som man ligesom derhjemme, også er ufattelig (med efter-
tryk) god til som sygeplejerske, hvor man nærmest kan stå og snakke i telefon med en på-
rørende samtidig med, at man styrer en stuegang med hænderne eller med sit krops-
sprog” (repr 3). 
 

 

Sygeplejersker vil tilsyneladende gerne tilgodese alle. Det kræver, at de kan løse flere 

opgaver samtidigt, hvilket de selv omtaler som…”at have mange jern i ilden”… (sygeplejer-

ske). Der var tilsyneladende ingen sygeplejersker der sagde, at de ikke vil afbrydes. Sna-

rere modsat…”kvinder kan godt lide at blive afbrudt”…(sygeplejerske). Det øgede risikoen for, 

at blive involveret i så meget, at selv små afbrydelser blev oplevet negativt…”hvis der er 

travlt, skal der ikke så meget til før det opleves som en afbrydelse”… (repr 3). Jo mere sygeplejersker 

blev involveret i, og jo flere opgaver de påtog sig, des større blev arbejdsbyrden, og jo 

sværere blev det, at få tid til det hele og undgå afbrydelser…”afbrydelser giver ekstraarbej-
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de”…(sygeplejerske). Sygeplejersken opsøgte endda selv afbrydelser, måske som en nød-

vendighed i planlægningen…”bank lige på når lægen kommer”…(repr 3). 

8.4.5 En fælles holdning 

En fælles holdning er vigtig…”en fælles holdning er jo det kit der holder os sammen”… (repr 3). 

Faglige diskussioner kan medvirke til en fælles bevidsthed om de kulturelt indlejrede 

værdier…”værdierne udspiller sig ude ved patienterne”… (sygeplejerske). Afbrydelser kan gøre 

det svært at få tid til at diskutere disse værdier. Derfor var det måske hurtigere at gøre 

som man plejede, som det udtrykkes: 
”Stille og roligt bliver man præget og formet efter den kultur man er i. Jeg er sørme ble-
vet blind, tror jeg. Når der er tid, kan vi måske få vendt nogle kulturer i stedet for bare at 
gøre som vi plejer, men det er det nemmeste og passer lige ind i skemaet” (repr 3). 
 

Ovenstående kan have negativ indflydelse på den faglige udvikling, fællesskabsfølelsen 

og den faglige selvforståelse. Omvendt blev kollegiale møder anset for vigtige, som det 

udtrykkes: 
”Det betyder meget at mødes og få en fornemmelse af hinandens verden. Det betyder 
meget for faget, da vi kommer til at snakke om de ting der kunne gøres anderledes, bedre 
eller blot er dødspændende at diskutere. Ofte bliver det dog kun sporadisk, fordi vi bliver 
afbrudt og derfor ikke får det gjort færdigt. De spontane diskussioner lige i situationen er 
jo ofte de bedste” (repr 3). 
 

Afbrydelser gjorde det vanskeligt at afholde disse møder i hverdagen. At tage sig tid til 

møderne og dermed være nødt til at afvise andre, var samtidig et kompromis med til-

gængeligheden som en fælles værdi, hvilket følgende udsagn tyder på: 
”Hvis vi sidder midt i en konstruktiv diskussion til vores sygeplejekonference, og der fx 
kommer en fysioterapeut og forstyrrer, så vi hele tiden mister tråden eller må hoppe ud 
rent fysisk, så misbruger de den værdi der hedder tilgængelighed” (repr 3). 
 

Sygeplejersker er tilsyneladende mindre gode til at skabe sig tid og rum til at holde mø-

der uden afbrydelser. Tiden opfattes som noget man kan få i stedet for at tage, hvilket 

kan hænge sammen med vaner og rutiner i forhold til organisering og prioritering af 

arbejdsopgaver. Som det beskrives: 
” Vi har altid så travlt, at vi næsten aldrig mødes eller får kaffe på samme tid. Det er 
svært at få folk til at sætte sig ned og snakke. Jeg synes det er et problem, at vi ikke er 
enige om, hvad vi skal prioritere, for der er mange spildopgaver. Nogle gange tænker jeg 
- har jeg mon ikke gjort tingene godt nok siden jeg sidder her (i personalerummet) først 
igen. Hvis man spørger dem (kollegaerne) siger de ofte, der er så mange ting de lige skal 
have lavet færdig. Det er vel noget med vaner og rutiner og det der med en følelse af at 
der er rent bord inden man sætter sig” (repr 2). 
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8.5 Sammenfatning 

De fleste afbrydelser sker i form af spørgsmål eller orientering fra kollegaer og samar-

bejdspartnere. Måden hvorpå sygeplejersker afbrydes er oftest ved direkte eller indirek-

te tiltale. Afbrydelser forekommer overvejende i forbindelse med medicindosering i 

medicinrummet eller administrativt arbejde på kontoret. Afbrydelser i relation til pati-

entkontakt er bemærkelsesværdigt få, og det fremhæves, at afbrydelser i samtaler kan 

ødelægge interaktionen med patienten.  

 

Afbrydelser forstyrrer tanker og handlinger. Det er noget udefrakommende, der ikke er 

en naturlig del af sygeplejerskers arbejde, og derfor opfattes som unødvendige. Modsat 

de nødvendige som er forventelige og accepterede i fagkollektivet. At blive afbrudt er 

irriterende og respektløst. Det kan opleves som misbrug af tilgængelighed som en værdi 

i sygeplejekulturen.  

 

Rollen som altopofrende og servicemindede sygeplejersker kan have betydning for 

hvorvidt de lader sig afbryde. Omvendt er kvinder gode til at multi-taske og kan lide at 

blive afbrudt. Afbrydelser betyder konstante omprioriteringer og tab af fokus, hvilket 

kan hindre sygeplejersker i at færdiggøre arbejdsopgaverne tilfredsstilende. De taber 

overblik og mister kontrol. Afbrydelser kan medføre udmattelse, stress, vrede, uro eller 

glemsomhed. De er tidskrævende i forhold til at genvinde fatningen eller genoptage 

arbejdet. Noget tyder på, at sygeplejersker med lang anciennitet afbrydes væsentligt 

mere end sygeplejersker med kort anciennitet. 

9.0 Diskussion 
Sammenfatningen beskriver sygeplejerskers tilgængelighed som en del af adfærden i 

sygeplejekulturen. Tilgængelighed som værdi misbruges med unødige afbrydelser, 

hvilket formodes at kunne anfægte grundlæggende antagelser i sygeplejen. I det følgen-

de diskuteres afbrydelser i forhold til sygeplejekultur, arbejdsorganisering og fagidenti-

tet. 
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9.1 Tilgængelighed i sygeplejekulturen 

Tilgængelighed forbindes med gænge, gang og gå, og kan derfor sammenlignes med at 

gå til eller tilgang. I denne undersøgelse giver sygeplejersker adgang ved at være til 

rådighed. En adfærd eller opførsel der ifølge K.E. Løgstrup fordrer, at sygeplejersker 

gør, hvad der forlanges (Løgstrup 1999). Fordringen ligger i, at være personlig og faglig 

tilgængelig, så patienter kan gå til sygeplejersken eller få opmærksomhed uden at føle 

sig afvist eller til besvær…”der skal ikke være afvisning på nogen måde”…  

 

Sygeplejersker har intension om at handle på patientens præmisser men har samtidig 

brug for ”åndehuller”, fx i medicinrummet. Det kræver stor tilgængelighed og multi-

tasking at gøre hvad der forventes og samtidig tilgodese egne behov. Det er problema-

tisk, når sygeplejersker hævder at patienten skal være i centrum, men alligevel sætter 

dagsorden for hvordan og hvornår patienten får opfyldt deres behov…”det kan godt være at 

det sker i en vis rækkefølge”… 

 

Patienters behov opstår spontant. Behovstilfredsstillelse kan derfor ikke planlægges, 

hvilket legitimerer tilgængelighed hele døgnet. Afbrydelser og tilgængelighed bliver 

hinandens forudsætninger i bestræbelserne på at gøre arbejdet perfekt. Tilgængelighed 

fremhæves som en værdi, og kulturelle værdier er noget, der tages for givet (Hamran 

1994). Tilgængelighed bliver en uskreven regel, alle stiltiende anerkender og handler i 

overensstemmelse med (Bourdieu 2005). En nødvendighed for at tilgodese egne behov 

og patientbehov, men som sygeplejersker er ambivalente overfor. De vil ikke virke afvi-

sende, men undgår tilgængelighed ved at gemme sig i bagkontoret, undgå øjenkontakt, 

eller anlægge et rask trav, hvilket Ploug Hansen benævner ”galop-image”(Ploug Hansen 

1995).   

 

Undersøgelsen viser, at sygeplejersker har behov for at være tilgængelige for at bevare 

kontrol og overblik, og indtager en styrende rolle overfor patienter, kollegaer og samar-

bejdspartnere. Sygeplejersker søger afbrydelser, der kan bekræfte, at de gør tingene godt 

nok…”det var mig der trak i trådene”…”vi skal følge tingene til dørs”… Det styrker fagligheden, 

men samtidig får tilgængeligheden karakter af martyrium, der kan medføre konflikt i 

forhold til prioritering af arbejdsopgaver. Ovenstående viser, at sygeplejersker medvir-
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ker til at definere og vedligeholde forventningen om tilgængelighed. De skaber et altop-

ofrende image, der nødvendiggør stor tilgængelighed. Måske i tråd med samfundsud-

viklingen, hvor det er muligt at være on-line konstant, eller fordi de ikke kan sige fra 

(Dickson 2000) …”sygeplejersker lader sig afbryde meget, fordi de er kvinder… ”gør alt for patien-

terne og siger ikke fra”…”der er ikke mange, der tør sige fra til hvad som helst”… 

9.2 Tilgængelighed og arbejdsorganisering 

Undersøgelsen viser, at kollegaer afbryder i betydelig grad, modsat patienter og pårø-

rende. Spørgsmål er væsentligste kilde til afbrydelse, hvilket kan skyldes at sygeplejer-

sker har mange koordinerende og administrative opgaver. Endvidere kan personer i in-

troduktions – og oplæringsforløb bevirke mange spørgsmål, som sygeplejersker er nødt 

til at være tilgængelige for.  

 

Patienterne er omdrejningspunktet i sygeplejerskers arbejde, men det tyder på, at den 

direkte patientkontakt varetages af andre faggrupper. Ifølge Holm-Petersen anvendes 

kun 30 % af sygeplejerskers tid i direkte kontakt med patienterne (DSI 2006). Det er 

ikke mindre tidskrævende og kan betyde flere afbrydelser, da sygeplejersken jævnligt 

bruger tid på ”opsamling”. Få afbrydelser fra patienter og pårørende kan skyldes, at de 

ikke ønsker at være til besvær, og tilsidesætter egne behov i forhold til forventninger i 

patientrollen. Måske sygeplejersker ser fortravlede ud, ikke søger øjenkontakt eller på 

anden vis signalerer tilgængelighed. Det kan være påkrævet men stressende, da sygeple-

jersker ved de har ”overset” en kontakt.  

 

Fundene viser, at der er mange afbrydelser under medicinadministration og på kontoret. 

Ophold i disse rum kan anskues som pit - stop, hvor man kommer ind, bliver tanket op, 

og kører videre…”Når man så går ud (af medicinrummet) med et smil på læberne, har man lige over-

skud igen til at rumme andre”...  I medicinrummet står sygeplejersker stille og afsides, mod-

sat at være i bevægelse og synlig, hvilket signalerer tilgængelighed. De er måske et ”let 

bytte”, fordi de tilsyneladende ikke ”laver noget”. Det kan opfattes som overskud af tid, 

der legalisere afbrydelser.  

 

Kontoret er et ”trafikknudepunkt” hvor stemningen kan sammenlignes med en bane-

gård, hvilket Wakefield betegner en offentlig markedsplads (Wakefield 2002). Høj akti-

 38



vitet og mange mennesker på samme tid. Selvom sygeplejersker på kontoret ikke signa-

lerer tid, afbrydes de alligevel. Klokketiden styrer arbejdsopgaverne, hvilket kan give 

følelsen af tidsnød og stress, selvom sygeplejersker vant til at befinde sig i åbne rum 

med mange forstyrrelser (Just 2005).  

 

De mange koordinerende og administrative opgaver kan sidestilles med det Elgaard 

Sørensen kalder en opgaveorienteret adfærd…”det instrumentelle fylder”… Selvom begre-

bet er anvendt i ledelsespraksis, kan der trækkes paralleller til denne undersøgelse, hvor 

sygeplejersker indtager en slags leder – eller konsulentrolle som led i at få ”styr på trop-

perne”. De arbejder effektivt for at få gjort ”rent bord” i forhold til arbejdsopgaverne. 

En her-og-nu orientering der ureflekteret kan betyde, at andre sætter dagsordnen. En 

diskussion af arbejdsorganisering – og prioritering kunne måske ændre dette.  

 

Afbrydelser i form af lyd er forskellig. Det er formodentlig lettere, at ”overhøre” telefo-

nen der ringer end hjertestopalarmen, som kan få fatale følger at ”overhøre”. At det ver-

bale udtryk i langt overvejende grad anvendes, når der afbrydes kan skyldes, at ord let-

tere trænger igennem, hvis støjniveauet er højt. Det er lettere at ”overse” et blik eller 

ignorere en berøring. Når sygeplejersker er nødt til at være fysisk tilgængelige (på gan-

gen), kan de vælge om de vil være tilgængelig på det mentale plan (undgå øjenkontakt). 

Når sygeplejersker omvendt ikke behøver at være fysisk tilgængelig (i medicinrummet), 

kan de vælge stor grad af mental tilgængelighed (small-talk). Det tyder på, at sygeple-

jersker delvist selv kan styre graden af tilgængelighed, og dermed afbrydelser. 

9.3 Tilgængelighed og fagidentitet 
Faglige diskussioner er vigtige i forhold til faglig udvikling…”det betyder meget for faget at 

mødes”... Sygeplejersker udviser stor mental tilgængelighed i forhold til diskussioner, der 

kan lede til fælles holdninger. Det kræver tid og rum at mødes. Hvis sygeplejersker 

fastholder tilgængeligheden, bliver de sårbare overfor afbrydelser, der hindrer faglige 

diskussioner…”vi bliver afbrudt og får ikke diskussionen gjort færdig”… Enighed om hvad og 

hvem sygeplejersker skal være tilgængelige for og hvornår, hvordan og hvorfor de skal 

være tilgængelige er svær at opnå. Det er stressende ikke at vide hvilke aspekter af til-

gængeligheden der er værdifulde, og hvilke der anfægtes, når sygeplejersker afbrydes.  
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Der er ikke enighed om sygeplejerskers kerneydelser (Wiklund 2005), men travlhed kan 

tvinge sygeplejersker til at uddelegere formodede kerneydelser som omsorg til andre 

faggrupper. Det kan give dårlig samvittighed, der kompenseres for ved at være tilgæn-

gelig og eksponeret for flere afbrydelser. Sygeplejersker får svært ved at begrunde prio-

riteringen af arbejdsopgaver, hvis de identificerer fagligheden med en service…”vi er et 

serviceorgan, og måske dèt er vores tilgængelighed”… 
 

Undersøgelsen antyder en sammenhæng mellem afbrydelser og kompetenceniveau…”jeg 

tror ikke man kan løbe fra, at kompetencen har indflydelse”.... Sygeplejersker med lang ancienni-

tet afbrydes væsentligt mere end sygeplejersker med kort anciennitet, hvilket kan skyl-

des, at viden og erfaring…”jeg tror også, at jeg kan være udsat for nogle spørgsmål som de andre 

ikke bliver, fordi de måske ved, at jeg har svaret”. Patricia Benner beskrivelse af kompetenceni-

veauer, inddrages for at belyse en sammenhæng mellem afbrydelser og kompetence 

(Benner 1995).  

 
En avanceret nybegynder er en sygeplejerske med lav udviklet fagidentitet. Hun arbej-

der opgaveorienteret, problemløsende og kan agere i en omskiftelig hverdag, hvor god 

sygepleje betyder, at alle opgaver er løst inden man går hjem. Ydelserne hos patienten 

har karakter af servicefunktioner baseret på færdigheder og procedurer, der ikke nød-

vendigvis omfatter refleksion (Benner 1995). I denne undersøgelse tyder det på, at den 

avancerede nybegynder er sygeplejersker med kort anciennitet. De udviser nogen grad 

af tilgængelighed, men afbrydelser medfører, at de kan have svært ved at bevare over-

blikket...”mange bolde i luften så hjernen er deponeret i en seddel”…, hvilket kan skabe tvivl om 

deres egen indsats med behov for tryghed...”det giver en tryghedsfornemmelse”... De bruger 

derfor tid og ressourcer på at forvisse sig om, at de gør det godt nok og få accept i fag-

kollektivet…”det var synd at hun (kollega) ikke fik sin kaffe”… Det kan give en følelse af travl-

hed og tidsnød.  

 

Den kompetente sygeplejerske har en klar fagidentitet. Hun arbejder helhedsorienteret 

med udgangspunkt i patientens individuelle behov, og kan agere i en uforudsigelig 

hverdag. Hun handler hurtigt, koordinerende og effektivt. Udviser stort engagement, og 

løser mange sygeplejeproblemer samtidigt ud fra nuanceret teoretisk og praktisk kund-

skab. Den kompetente sygeplejerske handler rationelt på baggrund af struktur, planlæg-
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ning og kontrol. Arbejder analytisk og kan prioritere opgaverne (Benner 1995). I denne 

undersøgelse tyder det på, at kompetente sygeplejersker har middellang anciennitet. De 

udviser stor grad af tilgængelighed, kan rumme mange afbrydelser og bevare kon-

trol…”jeg var nødt til at få overblik”… På grund af stor ansvarsfølelse…”jeg stiller høje krav til 

mig selv”…, grænsende til overansvarlighed…”man skal rumme så meget, fordi vi ikke vil afvise 

folk”... kan de opleve stress eller utilstrækkelighed…”mange handlinger og refleksioner køren-

de samtidigt er stressende”... 
 

Ekspertsygeplejersken har stor erfaring og en stærk respektfuld position. Hun ”læser” 

enhver situation samt handler hurtigt, intuitivt og modigt med stor sikkerhed. Med stor 

dømmekraft, viden og færdigheder kan hun involvere sig i enhver situation uden at tage 

over eller miste faglighed. Ekspertsygeplejersken agerer i en kompleks hverdag, tilgo-

deser alle behov og bevarer helhedsoverblikket. Som patientens advokat udviser hun 

respekt, omsorg og nærvær. Hun udfører mange instrumentelle opgaver og kommunike-

rer ud fra en helhedsforståelse etiske / moralske overvejelser (Benner 1995). I denne 

undersøgelse tyder det på, at sygeplejersker med lang anciennitet kan være ekspertsyge-

plejersker. De udviser stor grad af tilgængelighed, og kan håndtere afbrydelser, der ikke 

anfægter deres praksis, men praksis er styrende for hvilke afbrydelser, de prioriterer at 

involvere sig i…”det er lidt en vurderingssag”...  

10.0 Konklusion og perspektivering 

Baggrunden for undersøgelsen var irritation og frustration over afbrydelser i klinisk 

sygeplejepraksis samt manglede forståelse af fænomenet og viden om den sygeplejefag-

lige betydning heraf. Der har ikke tidligere været forskningsmæssig fokus på afbrydel-

ser i en sygeplejefaglig kontekst. Denne undersøgelse kan derfor bidrage med ny viden 

som forudsætning for dialog om afbrydelser.  

 

I det følgende konkluderes i forhold til undersøgelsens formål, der ud fra et empirisk 

grundlag indsamlet ved hjælp af deltagerobservation, deltagerberetninger og interview 

var, at beskrive fænomenet afbrydelser og sygeplejerskers oplevelse af dette samt betyd-

ningen af sygeplejerskers adfærd. Efterfølgende perspektiveres undersøgelsens fund.  
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10.1 Konklusion 

Fænomenet afbrydelser beskrives som noget udefrakommende der forstyrrer tanker og 

handlinger og ikke er en naturlig del af sygeplejerskers arbejde. De fleste afbrydelser 

sker i form af direkte spørgsmål. Det er oftest kollegaer der afbryder, og de fleste afbry-

delser finder sted i forbindelse med medicindosering i medicinrummet. Sygeplejersker 

afbrydes ofte i relation til administrative eller koordinerende opgaver og i mindre grad 

når de har direkte patientkontakt. Måske fordi sygeplejersker lader hjælpere varetage 

den direkte pleje og selv indtager en konsulentrolle eller fordi patienterne ikke vil for-

styrre. Sygeplejersker oplever, at interaktionen med patienten forstyrres og relationen er 

svær at genoptage efter en afbrydelse, hvilket kan forstærke dilemmaet mellem nærhed 

og distance i patientkontakten.  

 

Sygeplejersker skelner mellem nødvendige afbrydelser, der er accepteret i sygeplejekul-

turen og unødvendige der opfattes som respektløs misbrug af tilgængelighed. Der bru-

ges mange ressourcer på at genvinde fatningen og genoptage arbejdet efter afbrydelser, 

hvilket medfører omprioriteringer i arbejdsgange, med risiko for at miste fokus. Det 

giver anledning til irritation, vrede, udmattelse eller stress. Endvidere er afbrydelser 

kilde til glemsomhed, der kan betyde tab af kontrol og overblik. Afbrydelser i form af 

small-talk er nødvendige for sygeplejerskers mentale overskud samt fællesskabsfølelsen 

i fagkollektivet.  

 

Sygeplejerskers tilgængelighed er en værdi i sygeplejekulturen, der samtidig søges und-

gået. Der mangler en klar tilkendegivelse af, hvad sygeplejersker vil acceptere som af-

brydelser, hvilket kan skyldes manglende bevidsthed og viden om afbrydelser, eller 

manglende kendskab til hvilke konsekvenser afbrydelser kan have. Faglige diskussioner 

anses for vigtigt med henblik på fælles holdninger og erfaringsudveksling. Sygeplejer-

sker accepterer stor tilgængelighed i den forbindelse, hvorfor afbrydelser kan hindre 

faglige diskussioner. Endvidere er der et skisma mellem, at sygeplejersker har en sty-

rende rolle, og samtidig vil være servicemindede.  

 

Modstridende roller tvinger sygeplejersker til at gå på kompromis med værdier som 

tilgængelighed og formodede kerneydelser som omsorg, hvilket kan svække den faglige 
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selvforståelse. Travlhed og manglende klarhed over kulturelle værdier kan betyde, at 

sygeplejersker ureflekteret gør som de plejer, hvilket hindrer faglig udvikling. Sygeple-

jerskers kompetenceniveau har betydning for, hvor ofte sygeplejersker afbrydes, samt 

hvordan afbrydelser håndteres. Afbrydelser medvirker til at transformere nybegynderen 

til kompetent og i sidste ende ekspertsygeplejerske. En proces der udover kompetence-

udvikling kan styrke fagidentiteten.  

10.2 Perspektivering 

Undersøgelsen stiller en række spørgsmål, men har kun belyst fænomenet afbrydelser i 

en sygeplejefaglig kontekst. I forhold til hvorvidt afbrydelser påvirker sygeplejerskers 

adfærd i hverdagen, bør begrebet tilgængelighed udforskes nærmere. Enten med en me-

re omfattende interviewundersøgelse eller fokusgruppeinterview med sygeplejersker i 

klinisk sygeplejepraksis. En kulturanalyse kunne medvirke til forståelse af kulturelle 

mønstre i forhold til subkulturer og forskellige faggrupper (Hastrup og Ramløv 1989).  

 

Endvidere kan kulturanalysen bidrage med viden om organisationskulturen, i forhold til 

hvilke værdier og grundlæggende antagelser der bestemmer adfærden i en given syge-

plejekultur (Schein 1994). Det kan medvirke til tydeliggøre grundlaget for sygeplejer-

skers handlinger. Fx i forhold til hvorfor sygeplejersker går på kompromis med sikker-

heden og accepterer afbrydelser i medicinrummet, eller går på kompromis med patient-

kontakten.  

 

Forhold som fysiske rammer, arbejdsorganisering – og prioritering er forudsætninger 

for at skabe faglige rum uden afbrydelser og stress i hverdagen. Det kræver dialog om 

fysisk og psykisk arbejdsmiljø herunder økonomiske omkostninger, hvilket denne un-

dersøgelse kan inspirere til. Fx i form af mono – eller tværfaglige workshops. Undersø-

gelsen er derfor relevant for andre faggrupper, fx læger eller sekretærer, men ikke 

mindst for alle ledelsesniveauer på et sygehus. Diskussioner vedrørende hvilke arbejds-

opgaver der er ”naturlige” for sygeplejersker, kan styrke fagidentiteten. Endvidere vil 

det være et relevant bidrag til debatten om hvilke arbejdsopgaver sygeplejersker kan, 

skal og bør varetage i fremtidens sundhedsvæsen. En væsentlig diskussion i en tid hvor 

der er meget fokus på kompetenceudvikling, sygeplejerskemangel og jobglidning.  
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Resume 
Formålet med undersøgelsen er, at beskrive fænomenet afbrydelser, sygeplejerskers 

oplevelse af dette samt betydningen af sygeplejerskers adfærd.  

 

Baggrunden for undersøgelsen var frustration over afbrydelser i klinisk sygeplejepraksis 

samt manglede forståelse og viden om fænomenet og dets betydning. Der har ikke været 

forskningsmæssig fokus på afbrydelser, hvorfor denne undersøgelse kan tilføre viden og 

skabe dialog.  

 

Metoden var feltforskning med en fænomenologisk hermeneutisk tilgang. Det empiriske 

grundlag blev indsamlet ved deltagerobservation, deltagerberetninger og interview. Fem 

sygeplejersker medvirkede, hvoraf to deltog i interview. 72 sider ordret transskriberet 

tekstmateriale blev analyseret ved mønsteridentifikation og tematisering.  

 

Undersøgelsen viste, at afbrydelser er et udefrakommende forstyrrende element, der 

ikke er en naturlig del af sygeplejerskers arbejde. Afbrydelser relateres til kontekst, tid, 

rum og sygeplejerskers adfærd. Sygeplejerskers tilgængelighed har betydning for 

sygeplejekultur, arbejdsorganisering og fagidentitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 
How is the phenomenon interruption reflected in clinical nursing practice 

Seen from a nursing perspective 

An observation study 

 

The purpose of the present study is to describe the phenomenon interruption, the nurse's 

perception of this and its importance in nursing behaviour. 

 

The background of the study was the frustration of interruption in clinical nursing 

practice and a lack of understanding of the phenomenon and knowledge of its 

importance in nursing. No previous studies have shed light on this before, why this 

study adds knowledge and creates dialogue.  

 

The method was field observations with a phenomenological hermeneutics approach. 

The empirical data are collected by participant observation, participant reports and 

interview. Five nurses participated of whom two participated in interviews. A total of 72 

pages of material was transcribed verbatim and analysed by pattern identification and 

thematization.  

 

The study showed that interruptions are an external disturbing and unnatural part of 

nurse’s work. Interruptions are related to context, time, space and nursing behaviour. 

Nurse’s accessibility is important to nursing culture, work organization and professional 

capability.  
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Søgehistorie     
         Bilag 1 
 
Søgeordene er kombineret indenfor de forskellige blokke af søgeord. 

Tallene angiver antal træf.  

Tallet i parentes angiver antal udvalgt litteratur før eller efter kombinationssøgning. 

 
Søgerområder /  
Søgeord 

Tidsskrifter:  
Sygeplejersken 
Sykepleien 
Vård i Norden 

Biblioteker: 
Statsbiblioteket  
Bibliotek.dk 
Biblioteket JCVU 

Søgemaskiner: 
PubMed 
SveMed 
Cihnal 
Cochrane 
Google 
Socialforskningsinstituttet

Tid / Time 62 (3) 147  112.542 (8) 
    
Kultur / Culture 135 250 (1) 64.930 
Kvinder  92 240 (1)  
Kvindekultur 0 1  
    
Afbrydelser / 
Interruptions 

1 1 143.000 (2) 

Arbejdsmiljø   2 mill (50) 
Psykisk 
arbejdsmiljø 

  500.000 (5) 

    
God sygepleje 6074 (1)   
Nursing   12.629 (12) 
    
Magt / Power  14.039 (3) 852 (1) 
Adfærd / 
Behaviour 

 10.187 65 

    
Ethnology   1422 (1) 
Female Humans    2256 
Female Humans 
Ethnology 

  343 (6) 

    
    
 
 
 
 
 
 



Test forforståelse d. 14/12 2006    
              Bilag 2 
 
Spørgsmål til mig: 
1. Prøv at beskriv hvad du forstår ved afbrydelser i en sygeplejefaglig kontekst 
2. Hvordan kommer afbrydelser til udtryk? 
3. Hvilken betydning mener du afbrydelser har i en sygeplejekulturel sammenhæng? 
 
Afbrydelser: 
Noget der har betydning for vores måde at arbejde på. 
Mærket på min egen krop (mange års erfaring som sygeplejerske) 
Noget man ligger under for 
Irritationsmoment 
Forstyrrende i mit arbejde 
Jeg afbryder mig selv i mine tanker 
Noget alment accepteret 
Afbryder hinanden respektløst (indbyrdes, andre faggrupper) 
Kilde ting mange ting på uheldig vis i negativ forstand 
”Tavst kit” 
Ydre dimension (klokker, telefoner, kaldere, bippere) (relationelle forhold = andre 
mennesker: Samarbejdspartnere, pårørende; Berøring, tiltale, fagter, gestikulation, 
mimik) 
Indre dimension (afbryder sig selv, tankerækker,) 
 
Årsager: 
Kultur 
Kvindefag (bruges senere i min diskussion, perspektivering) 
Til rådighed / tilgængelighed,  
Tilfredsstille enhver i enhver situation 
Sørge for at tingene glider 
Være dem der binder sammen og koordinerer, have svarene 
Kædereaktioner: Bliver selv forstyrret, nødt til at afbryde andre for at få ro i sit eget 
hoved (ureflekteret handling) 
Afbryder for at undgå stress / stress der medfører afbrydelser? 
 
Konsekvenser:  
Påvirker kvaliteten i sygeplejen 
Det psykiske arbejdsmiljø (stress) 
Kulturen (en del af værdisættet, legaliseret adfærd, en del af det at være sygeplejerske) 
Tid (oplevelsen, til den direkte patientpleje) 
Svært ved at tydeliggøre vores faglighed 
Betydning for patientsikkerheden 
Forstyrrer relationen  
Forstyrrer den opgave sygeplejersken er i gang med  
Forstyrrer tankeprocesser  
 
 
 



 
 
     Bilag 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilag 4 

 
 
Til       
Afdelingsledelsen      
Afdeling XX  
 
 

Anmodning om tilladelse 
 

Jeg forventer at afslutte Master i Klinisk Sygepleje, Institut for Sygeplejevidenskab, 
Århus Universitet juni 2007. I den forbindelse skal jeg udarbejde et masterprojekt, og 
anmoder hermed om tilladelse til at foretage et feltstudie i Afdeling X. 
 
I feltstudiet vil jeg undersøge fænomenet afbrydelser. Dagligt udsætter vi hinanden og 
os selv for mange afbrydelser. Ofte en ubevidst adfærd, vi ikke kender betydningen af. 
Jeg forventer, at min undersøgelse kan medvirke til at sætte fokus på afbrydelser og 
deres betydning for sygeplejen samt starte en dialog om betydningen af disse 
afbrydelser. Desuden at tydeliggøre hvilke implikationer det kan have for kulturen i en 
afdeling og den faglige selvforståelse. Derudover at belyse hvilke konsekvenser 
afbrydelser kan have i forhold til arbejdsmiljø og stress, arbejdstilrettelæggelse og 
ressourceanvendelse patient- og medarbejdertilfredshed, patientsikkerhed samt 
kvaliteten i de sundhedsfaglige ydelser. Mit studie omfatter kun sygeplejersker, men jeg 
forventer i høj grad, at kunne overføre mine fund til andre faggrupper.  
 
Dataindsamlingen forventes at finde sted i afsnit xx mellem 18.januar og 2.februar 
2007. Det vil foregå som et observationsstudie med efterfølgende interviews med 
sygeplejersker jeg har fulgt i omtalte periode. Grundlaget for databearbejdningen vil 
være feltnoter, transskribering af interviews samt en kvantitativ registrering af bl.a. 
tidsforbruget i relation til afbrydelser.  
 
Jeg har søgt tilladelse hos Videnskabsetisk Komite i Århus Amt og Datatilsynet.  
 
Venlig hilsen 
Liselotte Brahe 
Uddannelsesansvarlig sygeplejerske 
_____________________________________________________________________ 
Med baggrund i ovenstående giver vi hermed tilladelse til, at Liselotte Brahe kan 
udarbejde sit masterprojektprojekt om afbrydelser i Afdeling X. 
 
 
Oversygeplejerske    Administrerende overlæge  
      
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



Bilag 5 
 
Til       
Afdelingssygeplejerske xx 
Afsnit xx 
 

Anmodning om tilladelse til at udføre feltstudier i xx 
 

Jeg forventer at afslutte Master i Klinisk Sygepleje, Institut for Sygeplejevidenskab, 
Århus Universitet juni 2007. I forbindelse med mit masterprojekt vil jeg hermed 
anmode om din tilladelse til, at foretage et feltstudie i Afsnit xx. 
 
I feltstudiet vil jeg undersøge fænomenet afbrydelser, og hvilken betydning det har 
blandt sygeplejersker. De mange afbrydelser vi dagligt udsætter os selv og hinanden for, 
er ofte en ubevidst adfærd, vi ikke kender betydningen af. Jeg formoder det har stor 
betydning for en række områder. Fx; patientsikkerhed, kvaliteten i de sundhedsfaglige 
ydelser, stress, den faglige selvforståelse og samarbejdet i afdelingen. Jeg formoder, at 
min undersøgelse kan skabe klarhed over hvilke konsekvenser det kan have for praksis, 
og dermed medvirke til fokus på området. Ved at se indad i egen kultur tror jeg at vi kan 
forbedre både medarbejder- og patienttilfredshed samt de ydelser vi leverer udadtil. Mit 
studie omfatter kun sygeplejersker, men jeg forventer i høj grad, at kunne overføre mine 
fund til andre faggrupper.  
 
Dataindsamlingen forventes at finde sted i afsnit xx mellem 18.januar og 2.februar 
2007. Det vil foregå som et observationsstudie med efterfølgende interviews med 
sygeplejersker jeg har fulgt i omtalte periode. Grundlaget for databearbejdningen vil 
være feltnoter, transskribering af interviews samt en kvantitativ registrering af bl.a. 
tidsforbruget i relation til afbrydelser.  
 
Med baggrund i mit forhåndskendskab til afdelingen formoder jeg, at der er gode 
muligheder for at studere fænomenet afbrydelser i xx. Jeg håber derfor vi kan etablere et 
samarbejde omkring dette. Jeg kontakter dig snarest vedrørende aftaler for og 
tilrettelæggelse af dataindsamlingsperioden. 
 
Venlig hilsen 
Liselotte Brahe 
Uddannelsesansvarlig sygeplejerske 
______________________________________________________________________
Med baggrund i ovenstående giver jeg hermed tilladelse til, at Liselotte Brahe i relation 
til sit masterprojektprojekt, kan foretage feltstudier i xx. 
 
Afdelingssygeplejerske  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



Bilag 6 
Til 

”De udvalgte”
 
 
Hvorfor 
Inden jeg forhåbentlig til juni kan sige at have en Master i Klinisk Sygepleje, skal jeg 
udarbejde et masterprojekt. I den forbindelse har jeg valgt at foretage min 
dataindsamling i xx.  
 
Hvad 
Jeg vil lave et feltstudie, hvor jeg undersøger begrebet afbrydelser, og betydningen af 
disse i praksis. De mange afbrydelser vi dagligt udsætter os selv og hinanden for, er ofte 
en ubevidst adfærd, vi ikke kender betydningen af. Jeg forventer, at min undersøgelse 
kan medvirke til dialog om emnet samt større forståelse af hvilke konsekvenser 
afbrydelser har i hverdagen. Fx i forhold til patientsikkerhed, stress og kvaliteten i de 
sundhedsfaglige ydelser.  
 
Hvordan 
Feltstudiet kommer til at foregå i perioden fra d. 18.januar til 2.februar 2007. Det vil 
foregå på den måde at jeg møder i xx kl. 7-15 på alle hverdage i denne periode. Jeg vil 
være i civilt tøj deltager ikke i nogen form for plejemæssige opgaver. Min rolle er at 
være observatør og løbende gøre notater. Jeg følger de samme sygeplejersker flere dage 
i træk. Efterfølgende laver jeg et interview med to af sygeplejerskerne.  
 
Jeg håber i vil være åbne og imødekommende, så vi kan etablere et positivt samarbejde 
til gavn for mit projekt, jer selv som faggruppe og ikke mindst for patienterne. I er 
meget velkomne til at kommentere og stille spørgsmål. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Liselotte Brahe 
Uddannelsesansvarlig sygeplejerske 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kære      Bilag 7 
    
Tak fordi du har sagt ja til at høre mere om projektet med henblik på at blive er 
en af de sygeplejersker jeg følger under dataindsamlingen til mit feltstudie om 
afbrydelser. 
Undersøgelsens formål er at beskrive afbrydelser som et kendt, ukendt 
fænomenet blandt sygeplejersker. Noget vi dagligt udsætter os selv og 
hinanden for ofte ubevidst og uden at vi kender betydningen af dette. Jeg tror 
afbrydelser har stor betydning for fx patientsikkerheden, kvaliteten i de 
sundhedsfaglige ydelser, stress, den faglige selvforståelse og samarbejdet i 
afdelingen. Jeg forventer at min undersøgelse kan medvirke til at forstå disse 
afbrydelser bedre samt hvilke konsekvenser de kan have. Denne forståelse kan 
formodentlig medføre diskussioner og interventioner der kan forbedre både 
medarbejder- og patienttilfredshed samt kvaliteten i sygeplejen.  
 
Jeg regner med at følge nogle forskellige sygeplejersker i perioden d.18. januar 
til d. 2. februar 2007. Hvis du indvilliger i at være en af dem, vil jeg gerne følges 
med dig kl. 7-15 på følgende dage 
 
______________dag d._________      til     _____________dag d.  
Jeg møder i mit eget tøj med navneskilt. Jeg præsenterer mig som 
projektsygeplejerske overfor patienterne efter at du har spurgt patienterne om 
jeg må være tilstede. I hele perioden vil jeg gøre notater undervejs. Jeg deltager 
IKKE i nogle former for sygeplejeopgaver, da jeg skal være så objektiv som 
mulig. For at få mest muligt ud af dataindsamlingen er jeg nødt til at følge dig 
tæt. Erfaringer fra lignende studier viser dog, at man hurtigt ”glemmer” den lidt 
kunstige situation og i stedet har patienten i centrum. Selvfølgelig kan der være 
visse situationer hvor det er hensigtsmæssigt, at jeg ikke er tilstede af hensyn til 
patientens integritet.  
 
Som afslutning på vores dage sammen vil jeg gerne lave et interview med dig. 
Det er en samtale af ca. 1 times varighed. Samtalen foregår i afdelingen. Den 
optages på bånd, men du har desværre ikke mulighed for at se eller 
kommentere udskriften af samtalen. Projektet er udarbejdet efter gældende 
regler samt godkendt af Videnskabsetisk Komite og Datatilsynet. Du garanteres 
fuld anonymitet ved at deltage i undersøgelsen. 
 
Frivillige deltagere har stor betydning for at kunne gennemføre undersøgelsen, 
så jeg håber at du vil medvirke. Hvis du siger ja, bedes du underskrive vedlagte 
samtykkeerklæring. Du er velkommen til at kontakte mig hvis der er noget du er 
i tvivl om eller har spørgsmål. 
 
Venlig hilsen Lotte Brahe   

 
 
 
 



Bilag 8 

 
Samtykkeerklæring 

Vedrørende deltagelse i projektet  
 

”Afbrydelser i en sygeplejefaglig kontekst” 
 

 
Undertegnede er orienteret om at projektet er et 
feltstudie der finder sted på afsnit xx. Samt at projektet 
opfylder de gængse krav og regler. 
 
Jeg giver tilladelse til, at den projektansvarlige 
sygeplejerske observerer min praksis. Jeg er også 
indforstået med at deltage i et interview med henblik på 
at belyse projektets problemstilling. Interviewet optages 
på bånd og jeg accepterer at det ikke er muligt at se eller 
kommentere udskriften af dette. 
 
Endelig er jeg bekendt med at alle oplysninger 
behandles fortroligt, og at jeg garanteres fuld 
anonymitet i undersøgelsen. 
 
Jeg har gennemlæst ovenstående, og er 
indforstået med at deltage  
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 

 
 
 



Bilag 9 
   

Interviewguide 
 
1. Jeg vil først bede dig fortælle hvordan du oplevede (en given situation i forhold til 
afbrydelser). 

- Hvad skete der… 
- Hvad følte du… 
- Hvad tænkte du… 
- Hvad gjorde du… 

 
2. Prøv at fortælle hvordan du oplevede situationen ift fx: 

- Tid og rum 
- Krop  
- Roller 
- Andet 

 
3. Hvordan vil du beskrive dine oplevelser med afbrydelser generelt i dit daglige arbejde 

- Hvordan vil du beskrive en afbrydelse? 
- Hvilken betydning har afbrydelserne for dig / din adfærd? 
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Dato   År   repr.nr.   
Reg.skema 
nr. 

          
                   
          
          
Hvem afbrydes         
          
          
          
          
          
          
          
          
Hvorfor afbrydes         
          
          
          
          
          
          
          
Hvad afbrydes         
          
          
          
          
          
          
          
Hvordan afbrydes         
          
          
          
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag 12 
 
Eksempel på meningskondensering af interview  
 
Uddrag fra interview med 
repræsentant 2 
 
…”det forbistrede medicinrum. Det er 
ligesom tilladeligt, der har du hende lige, 
hun står alene, jeg spørger lige hende. 
Sekretæren hun skal bare ikke afbryde mig 
der, men hvis der står en patient i døren til 
kontoret og spørger efter mig er det svært 
at afvise vedkommende. Jeg lader mig dog 
ikke afbryde hvis det er en meget svær ting 
jeg står med, eller hvis det er ham 
(patienten) der spørger ti gange om dagen. 
Det er lidt en vurderingssag”… ”det skaber 
meget uro for patienterne, men du er jo 
vant til sådan lidt uro omkring dig, så jeg 
tænker ikke over det, men den burde da 
lukkes”… ”det er også kun de pårørende 
der accepterer at lampen (nærværslampen) 
er tændt, vi går jo ind alligevel”… ”når 
man er på det kontor så bliver du 
automatisk hvirvlet ind fordi et spørgsmål 
sådan halvvejs kan være henvendt til 
dig”… ”du bliver så tung i hovedet når du 
går derfra”… 
 
 

Meningskondensering               
 
Afbrydelser er tilladelige i  
medicinrummet 
 
Vurderer hvem der må afbryde 
 
Åbne døre skaber uro 
 
Lukkede døre respekteres ikke 
 
Kontoret er et turbulent sted 
 
Indirekte spørgsmål 
 
Tung i hovedet 

Fælles 
 
 
 
 
 
 
 

Uddrag fra interview med 
repræsentant 3 
 
…”der foregår mange afbrydelser i 
medicinrummet vi er slemme til det 
(griner). Man kommer lige ind, så skal man 
lige, så står man lidt tæt og så skal man 
lige snakke”… ”nogle gange tror jeg godt 
man kan finde på at undgå øjenkontakt på 
gangen, hvis man har rigtig travlt og bare 
ikke kan rumme mere, ellers putter jeg mig 
lidt inde i kontoret ved siden af, det er 
vigtigt at finde en lille niche hvor man kan 
være sig selv og samle tankerne ”… ”i 
forkontoret der hvor tingene foregår skal 
man passe på med at sætte sig, der tager 
alle fat i dig”… ”nogle gange hvis jeg har 
meget i hovedet kan det være svært hvis 
jeg er på vej et sted hen og der er en der 
stopper mig eller at jeg skal ind på en stue 
og hjælpe, så kan jeg lige pludselig ikke 
huske hvad det var jeg gik efter og så er det 
at jeg skal til at rekonstruerer. Det er en 
stressfaktor der gør en helt udmattet i 

Meningskondensering  
 
Mange afbrydelser i 
medicinrummet 
 
Medicinrummet opfordrer til 
afbrydelser 
 
Undgå øjenkontakt på gangen 
 
Gør sig fysisk mindre synlig 
 
Afbrydelser forstyrrer tankerne 
 
Blækspruttefunktion 
 
Afbrydelser medfører behov 
for at rekonstruerer tanker og 
handlinger 
 
Udmattende og stressende 

 
 
Direkte og 
indirekte  
 
 
Forstyrrende, 
stressende, 
udmattende 
 
 
Blækspruttefun
ktion 
 
 
Rekonstruerer  
Tanker og 
handlinger 
 
Åbne og 
lukkede døre 
 
 



hovedet, hvad jeg vil kalde en hård eller 
krævende afbrydelse”… ”jeg har faktisk 
ikke tænkt over at vi lader døren stå når vi 
er hos patienterne, jeg tror ikke det er for at 
vise åbenhed, men det er simpelthen ens 
hjem det her og så bliver det min gang og 
mine rum (griner)”…  
 
 

 
Sygeplejersker ejer rummene 
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Domæner /mønster              Foreløbige temaer 
  
Afbrydelser i medicinrummet 
Minder om 
Et socialt åndehul 

 
Afbrydelser i tid og rum 
 

Legalt at stå stille 
Et let bytte 
Sparring 
Erfaringsudveksling 
Private samtaler 
Kollegialt samvær 
Læring 

Risiko for afbrydelser 
Involvering i mange ting  
Tilgængelighed 
Uhensigtsmæssige arbejdsgange 
Effektivitet - ineffektivitet 
Nærhed - distance 

 
 
 
Sygeplejerskens hverdag 
Minder om 
Allestedsnærværende 

Sygeplejerskens adfærd i forbindelse 
med afbrydelser 

Styr på det 
Kontrol 
Overblik 
Mange opgaver samtidigt 
Omskiftelighed 
Uforudsigelighed 
Kompleksitet 
Travlhed 
Servicerende 

Få dagen til at glide 
Kontrol og overblik 
Koordinerende  
Styrende 
Tænker højt 
Mange beskeder 
Multi-tasking 

 
 
 
Afbrydelsernes indhold og udtryk 
Minder om  
Dobbelthed 

 
Fænomenet afbrydelser 

Direkte – indirekte 
Nødvendige – unødvendige 
Undgåelige – uundgåelige 
Forventelige – uventede 
Positive - negative 

Noget udefrakommende 
Noget selvforskyldt 
Noget man kan styre 
Noget man ikke kan styre 
Noget bevidst 
Noget ubevidst 
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Eksempel på tematisering 
 
Mønster / Foreløbigt tema: 
 
Afbrydelser i tid og rum 
Risiko for afbrydelser 
Involvering i mange ting  
Tilgængelighed 
Uhensigtsmæssige arbejdsgange 
Effektivitet - ineffektivitet 
Nærhed - distance 
 
 
 
Meningskondensering: 
 
Rum 
Afbrydelser er tilladelige i medicinrummet 
Vurderer hvem der må afbryde 
Åbne døre skaber uro 
Lukkede døre respekteres ikke 
Kontoret er et turbulent sted 
Indirekte spørgsmål 
Tung i hovedet Mange afbrydelser i medicinrummet 
Medicinrummet 
Undgå øjenkontakt på gangen 
Gør sig fysisk mindre synlig 
Afbrydelser forstyrrer tankerne 
Blækspruttefunktion 
Afbrydelser medfører behov for at rekonstruerer tanker og handlinger 
Udmattende og stressende 
Sygeplejersker ejer rummene 
 
 
 
Overordnet tema: 
 
Rummenes indvirkning på afbrydelser 
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