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1. Problemformulering.  

1.1. Indledning:  

Dette projekt vil undersøge patienters oplevelser af genindlæggelse med recidiv 

af atrieflimren på Kardiologisk Afdeling. Det undersøges, hvordan patienterne 

oplever at blive genindlagt, hvilke forventninger de har til genindlæggelsen, og 

hvordan disse indfries.  

1.2. Genindlæggelse med recidiv af atrieflimren – Projektets kontekst.  

Varigheden af et forløb for en patient, der genindlægges med recidiv af 

atrieflimren, kan være fra nogle få timer til to døgn. Det er en forholdsvis kort 

indlæggelsestid, set i forhold til andre patienter, der indlægges på Kardiologisk 

Afdeling. Patienter, der lider af atrieflimren, kan opleve gentagne indlæggelser i 

løbet af en uge. En patient med atrieflimren indlægges ved at henvende sig til 

vagtlægen eller direkte til Skadestuen, hvor han bliver taget imod. Herefter 

bliver der taget elektrokardiogram og optaget journal af en kardiologisk læge. 

Når patienten ankommer til Kardiologisk Afdeling fra Skadestuen tildeles han 

en plads og modtages af plejepersonalet. På et tidspunkt bliver patienten igen 

tilset af en kardiologisk læge og der tilrettelægges et forløb for patienten. 

Behandlingstilbud kan variere fra direct current (DC) - konvertering til 

medicinering eller observation. Atrieflimren skal ifølge retningslinjer for 

behandling forsøges konverteret indenfor 48 timer efter den er opstået med 

mindre patienten er i fast anti-koagulans (AK) behandling og INR niveauet 

ligger mellem to og tre, og har gjort det i de sidste fire uger. Overskrides 

tidsgrænsen på 48 timer kan der være risiko for dannelse af små embolier, der 

kan medføre risiko for apoplexia cerebri. Det har derfor stor betydning for 

patienterne, hvor hurtigt de bliver indlagt, da de ellers vil blive udskrevet med 

AK behandling i fire uger, hvor INR skal være i niveau, inden de kan forsøges 

DC- konverteret. Har patienten generende symptomer på atrieflimren kan fire 

uger være lang tid. Den relative risiko for cerebrovaskulære tromboemboliske 

komplikationer i forbindelse med atrieflimren anslås til ca. 2,5 for begge køn, ud 

fra opgørelser fra Landspatientregisteret (Brandes et al. 2003). Når en patient får 
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diagnosen atrieflimren, bliver den primært diagnosticeret som paroksystisk eller 

persisterende. Paroksystisk vil sige, at atrieflimren kommer og går uden, at 

intervention er nødvendig. Er atrieflimren persisterende betyder det, at den ikke 

konverterer spontant, men det er nødvendigt at behandle med enten medicin eller 

DC-stød. Stort set alle patienter med persisterende eller paroksystisk atrieflimren 

vil med tiden udvikle en permanent (kronisk) atrieflimren. 

Behandlingsvejledningerne beskriver, at en paroksystisk atrieflimren bør 

betragtes som en kronisk lidelse (Brandes et al. 2003). I dette projekt vil der 

primært være fokus på patienterne med paroksystisk og persisterende 

atrieflimren, da det er disse patienter, der oplever gentagne indlæggelser. De 

behandlingstiltag der tilbydes, afhænger af: det tidligere forløb, hvor længe 

patienten har haft atrieflimren og hvilke symptomer han har. Nogle patienter har 

ingen symptomer af atrieflimren, men må få påvist den ved måling af pulsen og 

elektrokardiogram. Andre kan være meget påvirket af dyspnø, træthed og 

hjertebanken, og kan derfor have et større fysisk behov for sygepleje (Brandes 

2007). Forløbene varierer således både med hensyn til symptomer, behandling, 

indlæggelsestid og antal af genindlæggelser. Det er således svært at beskrive et 

typisk forløb. 

I forbindelse med udskrivelse af en patient, der var indlagt med recidiv af 

persisterende atrieflimren, oplevede jeg, at patienten begyndte at fortælle om 

problemstillinger, som jeg ikke havde forstillet mig, at han kunne have, da jeg 

stillede ham spørgsmålet, om han var klar til at komme hjem. Han fortalte om, 

hvilken betydning det havde for ham at skulle genindlægges. Han havde svært 

ved at passe sit job, og tænkte meget over hvornår han skulle indlægges igen 

med recidiverende atrieflimren. Inden mødet med denne patient havde jeg en 

formodning om, at det ikke stillede krav om megen tid eller opmærksomhed at 

varetage sygeplejen til en patient, der genindlægges med recidiv af atrieflimren. 

Jeg havde en forventning om, at patienten måtte have kendskab til afdelingens 

rutiner og procedurer, og var ikke opmærksom på, hvilken betydning det havde 

for patienten at leve med risiko for recidiv. Ved en rundspøge blandt mine 

kollegaer kunne jeg konstatere, at de var af samme opfattelse.  Det fik mig til at 

overveje, om det i virkeligheden er så ukompliceret at modtage og pleje en 
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patient, der genindlægges med recidiv af atrieflimren, som vi som plejepersonale 

havde en forestilling om. 

Patienter med atrieflimren er en gruppe af patienter indenfor kardiologien, der 

ikke har fået den store opmærksomhed (Berg 2004) på trods af at atrieflimren er 

den hyppigste indlæggelseskrævende arytmi (Engelmann & Godtfredsen 2004) 

og på trods af, at atrieflimren efter retningslinjerne skal betragtes som en kronisk 

sygdom (Brandes et al. 2003). Atrieflimren beskrives derfor som kardiologiens 

askepot (Støier 2008). Dette giver anledning til følgende undring: Hvad er 

udfordringen i at yde sygepleje til patienter, der lider af atrieflimren? Hvordan 

opleves de gentagende indlæggelser af patienterne? Hvordan kan 

sundhedspersonale få indblik i patienternes oplevelser? Disse spørgsmål vil 

danne udgangspunkt for det kommende afsnit, der omhandler 

litteraturgennemgang.   

1.3. Litteraturgennemgang. 

Der er udført litteratursøgninger i databaserne Cinahl, PubMed samt 

www.bibliotek.dk, for at finde frem til både nationalt og internationalt litteratur 

om emnet (Bjerrum 2007). PubMed indeholder internationalt biomedicinsk 

forskning samt lægevidenskabeligt og sygeplejevidenskabeligt faglitteratur. 

Cinahl er valgt fordi 65 % af artiklerne er indekseret til at handle om sygepleje. 

Søgninger i disse databaser kan derfor give indblik i den internationale litteratur. 

Www.bibliotek.dk er en dansk artikelbase, der kan give overblik over, hvad der 

findes af dansk litteratur (Bjerrum 2007). Ved søgninger i PubMed er der 

anvendt lidt andre søgetermer, end i Cinahl, men der fremkommer ikke 

yderligere relevant litteratur. Flere hits fra Cinahl går igen i PubMed, derfor 

vælges at koncentrere søgningen om Cinahl. Øvrige hits der kommer i PubMed 

omhandler i hovedtræk medicinsk forskning. Nedenstående afsnit vil beskrive 

søgningen i Cinahl og Bibliotek.dk. 

1.3.1. Søgestrategi.   

I Cinahl er følgende ”Cinahl headings” anvendt: ”Atrial fibrillation” (4477 hits) 

og “Readmission” (1831 hits) samt “Patient experiences” (206 hits) som 

keyword.  
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Ved at kombinere ”Atrial fibrillation” (4477 hits) og “Readmission” (1831 hits) 

fremkommer fire hits. Herudaf vælges en artikel, der omhandler, hvordan 

genindlæggelser og død i forbindelse med kronisk atrieflimren kan forebygges 

(Inglis et al. 2004). De øvrige tre hits fravælges da de omhandler forslag til 

medicinske behandlingstiltag ved atrieflimren.  Kombination af ”Atrial 

fibrillation (4477 hits)” og “Patient experiences (206 hits)” giver et hit, der 

fravælges da den omhandler patienternes oplevelser af at få implanteret en 

speciel pacemaker, som behandling for atrieflimren.  

Da der kun fremkommer få hits på søgningerne, vælges at udvide søgningen 

med ”Patient admission” (4105 hits). ”Patient admission” er en Cinahl heading, 

der er overordnet ”Readmission”.  

Kombinationen ”Patient Admission” (4105 hits) og ”Atrial Fibrillation” (4477 

hits) giver ni hits. Der udvælges en artikel omhandlende effekten af at optimere 

modtagelsen af patienter, når de indlægges med atrieflimren (Jones et al. 2006). 

De øvrige hits fravælges, da de omhandler medicinske behandlingsstrategier ved 

atrieflimren.  

Da ”Patient Experiences ” er et keyword, udvides søgningen med ”Patient 

satisfaction”(14.896 hits), der er en cinahl heading, som dækker over flere 

artikler end et ”keyword” (Polit & Beck 2006). ”Patient satisfaction” (14.896 

hits) kombineret med ”Patient admission” (4105 hits) giver 116 hits. Efter 

gennemlæsning af abstracts udvælges en artikel, der omhandler patienters 

oplevelse af ventetid på en skadestue (Coughlan & Corry 2007). De øvrige hits 

fravælges, da de blandt andet omhandler andre specialer, blandt andet 

kvantitative undersøgelser af patienters oplevelse af at blive indlagt i en 

skadestue, og patienters oplevelse af at leve med andre sygdomme eksempelvis 

børn og langtidsindlagte patienter. 

Det er svært at finde frem til relevant litteratur, derfor udvides søgningen med 

”short term” (8781 hits) som keyword. Kombinationen af søgeord fremgår af 

bilag 1. Der fremkommer mellem 42 og 133 hits i søgningerne, men der er ikke 

fundet yderligere relevante artikler. De fremkomne artikler omhandler 

eksempelvis; oplevelser med kort tids anlæggelse af katheter, flere kvantitative 

undersøgelser af patienttilfredshed, ældres indlæggelse på skadestuer, prognoser 
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i forbindelse med atrieflimren samt fordele og ulemper ved medicinsk 

behandling for atrieflimren.  

Ved søgninger i den danske database www.bibliotek.dk. er der søgt på ”Patient 

oplevelser” (223 hits) og ”Atrieflimren” (64 hits) som fritekstsøgning.  

Ud fra søgeordet ”Patient oplevelser” (223 hits) vælges en rapport fra 

Ringkøbing Amt der omhandler nuancer i patienttilfredsheds undersøgelser 

(Baumgarten 2002). De øvrige hits fravælges, da de blandt andet omhandler 

landsdækkende tilfredshedsundersøgelser baseret på spørgeskemaer og patient 

oplevelser fra andre specialer i sygeplejen.  

Ud fra søgeordet ”Atrieflimren” (64 hits) udvælges en oversigtsartikel, der 

omhandler livskvalitet i forbindelse med behandlingen af atrieflimren 

(Engelmann & Godtfredsen 2004), samt et litteraturstudie fra tidsskriftet klinisk 

sygepleje, der omhandler hvilke krav der stilles i sygeplejen til patienter med 

atrieflimren (Støier 2008). De øvrige hits fravælges, da de i hovedtræk 

omhandler medicinske forskning og behandlingstiltag i forhold til atrieflimren.  

Kombinationen af ”Patient oplevelser” og ”Atrieflimren” givet et hit, der er en 

cand. cur. afhandling, der omhandler helbreds oplevelser med kronisk 

atrieflimren (Berg 2004).  

Der er i alt udvalgt fem artikler, en rapport og en cand. cur afhandling, der i det 

følgende vil blive præsenteret og diskuteret for at problematisere min undring i 

forhold til de patienter, der genindlægges med recidiverende atrieflimren.  

1.3.2 Præsentation af den udvalgte litteratur.   

 

Baumgartens (2002) bygger på kvalitative interviews med 33 patienter fra 

Ringkøbing Amt. Rapporten viser blandt andet, at patienterne holder igen med 

informationer, hvis personalet ser ud til at have travlt.  

Bergs (2004) afhandling bygger på 3 kvalitative semistruktureret interviews med 

patienter, der lider af kronisk atrieflimren. Afhandlingen har til formål at skildre, 

hvordan patienters helbredsoplevelser kan påvirkes i livet med kronisk 

atriefimren. Det påpeges, at der mangler undersøgelser af, hvad gentagende 

indlæggelser betyder for patienterne.  
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Coughlan og Corrys (2007) artikel bygger på et deskriptivt kvalitativt studie 

med 7 kvalitative interview; 4 patienter og 3 pårørende. Artiklen beskriver, 

hvilken betydning indlæggelsen på skadestuen kan have for den enkelte patient, 

samt hvordan patienternes oplevelser af tidligere indlæggelser, kan påvirke 

oplevelsen af at blive indlagt igen.  

Engelmann og Godtfredsen (2004) har udarbejdet en oversigtsartikel, der 

beskriver, hvordan der har været fokus på kvantitative målinger af patienternes 

livskvalitet i arbejdet med at finde frem til hvilken behandling, der kan anbefales 

til patienter med atrieflimren. Artiklen er en oversigtsartikel, hvilket betyder, at 

den har stor evidensstyrke, og dermed pålidelige resultater (Stoltz et al. 2007).  

Inglis et al. (2004) er et randomiseret kontrolleret prospektivt kohorte followup 

studie med 152 patienter, der belyser at genindlæggelser og død kan forebygges 

med hjemmebesøg til patienter med kroniske atrieflimren. Undersøgelsens 

resultater er ikke signifikante, da der ikke er inkluderet patienter nok (Polit & 

Beck 2006).   

Jones et al ’s (2006) artikel bygger på et retrospektiv kohorte studie, der belyser 

vigtigheden af, at have fokus på den enkelte patients indlæggelsesforløb, for at 

kunne nedbringe indlæggelsestiden. Det fremgår ikke tydeligt, hvor mange 

patienter der er inkluderet i undersøgelsen, hvilket kan stille spørgsmål til 

resultaterne.   

Støiers (2008) artikel bygger på et litteraturstudie, der blandt andet viser, at 

plejen til patienter med atriflimren må udvikles til at have mere fokus på den 

enkelte patient. Det er den nyeste kilde, der er fundet på området, men den 

bygger på flere af de ovennævnte kilder.  

Den udvalgte internationale litteratur stammer fra Irland, USA og Australien. Da 

standarden i sundhedsvæsenet i disse lande ligger på højde med standarden i 

Danmark, anses det ikke som et problem at overføre resultaterne til danske 

sygehuse. Undersøgelsen fra Irland er dog fortaget i en skadestue kontekst, 

hvilket er relevant at have med i sine overvejelser, hvis resultaterne skulle 

anvendes på Kardiologisk Afdeling.  Baumgarten samt Cougland og Corrys 

studier er baseret på kvalitative metoder, hvilket betyder at resultaterne ikke kan 

generaliseres, men kan vise tendenser, der kan belyse og beskrive fænomener i 
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praksis. Anvendelsen af kvalitative data stiller krav om, at resultaterne relateres 

til den konkrete kontekst, de er indsamlet i og forholdes til den konkrete 

kontekst, hvor de skal anvendes (Polit & Beck 2006).   

Ovenstående litteratur vil nu blive diskuteret med udgangspunkt i to spørgsmål.   

1.3.4. Diskussion af udvalgte litteratur.  

Der opstilles følgende to spørgsmål:  

Hvilke udfordringer er der indeholdt i sygeplejen til patienter, der lider af 

atrieflimren? 

Hvilken viden eksisterer om patienters gentagende indlæggelser med recidiv af 

atrieflimren? 

1.3.4.1. Hvilke udfordringer er der indeholdt i sygeplejen til patienter, der 

lider af atrieflimren? 

Ifølge Bergs afhandling er sygeplejen til patienter med atrieflimren ofte 

beskrevet ud fra patienternes fysiske behov og teknisk kendskab til sygdommen, 

og ikke ud fra hvilken betydning det har for den enkelte patient at leve med den 

(2004). Berg konkluderer, at beskrivelser af helbredsoplevelser, kan være med til 

at give sygeplejersken en forståelse for, hvordan patienten oplever at leve med 

sygdommen (2004). Dette arbejde kan ses påbegyndt af Støier, idet hun 

beskriver anbefalinger for sygeplejen til patienter med kronisk atrieflimren, med 

udgangspunkt i de fund Berg er kommet frem til i afhandlingen (Støier 2008). At 

lytte til patienternes beskrivelser, som udgangspunkt for at identificere 

patientens individuelle behov, må derfor ses som en udfordring for 

sygeplejersken i samspillet med patienten, der genindlægges med recidiv af 

atrieflimren. Det er ikke umiddelbart til at se på patienten, at sygdommen fylder 

meget for ham i hverdagen. Denne udfordring kan ses i sammenhæng med at 

Coughlan og Corry beskriver, at patienterne holder tilbage med at give 

sygeplejersken informationer, hvis de fornemmer, at hun ikke har tid til at lytte 

(2007). Dette fremgår ligeledes af Baumgartens rapport (2002).  

På Kardiologisk Afdeling kan der være tendens til meget varierende opgaver, 

eksempelvis fra i det ene øjeblik at tale med en patient om medicinske 

bivirkninger til i næste øjeblik at yde avanceret genoplivning. Der er således stor 
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udfordring i at have evnen til at omstille sig til situationen, eksempelvis fra aktiv 

lytning til hurtig handling. Formår hun ikke dette, kan det se ud til, at patienterne 

holder sig tilbage (Coughlan & Corry 2007). 

1.3.4.2. Hvilken viden eksisterer om patienters gentagende indlæggelser 

med recidiv af atrieflimren? 

I litteraturen, der omhandler atrieflimren, ses der flere beskrivelser af måder 

hvorpå henholdsvis indlæggelsestiden (Jones et al. 2006) og antallet af 

genindlæggelser ved kronisk atrieflimren (Inglis et al. 2004) kan reduceres. Det 

påpeges, at forekomsten af atrieflimren er stadig stigende, og den forventes at 

stige yderligere i fremtiden (Inglis et al. 2004). 

Der findes ikke mange undersøgelser, der har fokus på hvilken betydning 

genindlæggelsen med recidiv har for patienterne. Dette kan ses i lyset af 

Engelmann og Godtfredsens artikel, som beskriver livskvalitet som noget 

subjektivt og umuligt at definere entydigt, hvilket kan være medvirkende til, at 

man inden for lægevidenskaben helt afholder sig fra at beskæftige sig med dette 

emne (2004).   

Bergs undersøgelse viser dog, at der er flere aspekter, der er værd at undersøge 

yderligere i forhold til oplevelse af livskvalitet i forbindelse med atrieflimren 

(2004). Berg beskriver eksempelvis at patienter, der lever med kronisk 

atrieflimren, kan opleve et ændret syn på egen krop, og at livet med kronisk 

atrieflimren kan give patienterne en uklarhed i forhold til deres fremtid, 

behandling og prognose (2004). Berg beskriver problematikker i livet med 

kronisk atrieflimren og nævner, at det kunne være interessant at undersøge, 

hvordan patienterne oplever det gentagne aspekt, når de lider af paroksystisk 

eller persisterende atrieflimren. Det har der ikke hidtil været megen fokus på 

(Berg 2004).  

I litteratursøgningerne er der kun fundet få beskrivelser af, hvilken betydning 

genindlæggelser kan have for patienten. Årsagen hertil kunne være, at sådanne 

beskrivelser ikke eksisterer. Coughlan og Corrys undersøgelse viser, at 

patienternes oplevelser fra tidligere indlæggelser kan påvirke dem, næste gang 

de får behov for at blive indlagt. Har patienten prøvet at blive afvist, eller ikke at 

8 
 



blive lyttet til, kan det betyde, at han venter længere tid med at henvende sig 

(Coughlan & Corry 2007).  

At der mangler patientbeskrivelser fremgår ligeledes af Baumgartens rapport, 

hvor de landsdækkende patienttilfredsheds undersøgelser problematiseres. Kan 

patienttilfredshedsundersøgelser i form af spørgeskemaer give et reelt billede af 

hvad patienterne oplever? I spørgeskemaundersøgelser er det forskeren, der 

spørger til områder, som de gerne vil høre patienternes tilfredshed med, og ikke 

patienterne selv der kommer med deres synspunkter. Der ses således behov for 

at afdække patienternes oplevelser nærmere, for at kunne se nuancer og finde 

frem til indsatsområder for forbedringer (Baumgarten 2002). Dette kan relateres 

til Kardiologisk Afdeling, ved at der scores højt i 

patienttilfredshedsundersøgelserne, men at disse undersøgelses resultater ikke 

giver direkte svar på, hvordan patienterne oplever indlæggelsen, blot at de 

overordnet er tilfredse med den behandling, de har fået (Amt 2005). Anvendelse 

af spørgeskemaer kan ifølge Baumgarten give anledning til informationsbias, 

ved at patienterne ikke nødvendigvis får lov til at fortælle, det de gerne vil, når 

de bliver bedt om at besvare et spørgeskema. Det pointeres, at supplering med 

kvalitative metoder, eksempelvis kvalitative interviews, kan give mulighed for at 

opnå forståelse for hvordan patienterne oplever landets sygehuse (Baumgarten 

2002). Dette budskab er ligeledes at finde i Coughlan og Corrys artikel (2007).  

Der er altså flere områder, der kunne være relevante at undersøge nærmere.  

I det følgende redegøres for projektets problemformulering.  

1.4. Afgrænsning af projektets problemformulering.  

I det foregående afsnit er der fremkommer flere eksempler på områder, der 

kunne undersøges nærmere. Af hensyn til dette projekts omfang og tidsforbrug 

vælges at afgrænse projektet til problematikken om, hvordan patienterne oplever 

gentagne indlæggelser med recidiverende atrieflimren. Det fremgår af 

litteraturgennemgangen at dette emne er sparsomt belyst og sammenholdt med 

egne erfaringer som er beskrevet i baggrundsafsnittet er det relevant at belyse i 

dette projekt. Desuden kunne det ud fra Coughlan og Corrys undersøgelse, 

foretaget på en irsk skadestue, tyde på, at patientens oplevelser fra tidligere 

indlæggelser kan have betydning for genindlæggelsen (2007). Der er dog ikke 
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fundet beskrivelser af, hvordan denne påvirkning giver sig til udtryk hos 

patienterne, der oplever gentagne indlæggelser på Kardiologisk Afdeling med 

recidiv af atrieflimren. Målet med dette projekt bliver; at opnå en uddybelse og 

nuancering af patienternes oplevelse af genindlæggelsen med recidiv af 

atrieflimren, og finde frem til hvad der har betydning for patienterne i 

forbindelse med en genindlæggelse med recidiverende atrieflimren. Viden 

herom kan anvendes til at sætte mere fokus på sygeplejen til patienter, der lider 

af atrieflimren, og til at belyse hvilke udfordringer patienter står overfor i 

forbindelse med at blive genindlagt. Dette ses specielt relevant at arbejde med, 

taget i betragtning af at der eksisterer en holdning på Kardiologisk Afdeling om, 

at disse patienter ikke stiller krav om tidskrævende sygepleje og at sygdommen 

ifølge retningslinjer udstedt af Dansk Cardiologisk Selskab for behandlingen, 

bør betragtes som en kronisk sygdom. Problemformuleringen for projektet bliver 

således: 

 

 

 

 

 

Hvordan oplever patienten genindlæggelser med recidiv af 

atrieflimren? Hvilke forventninger har patienten til 

genindlæggelsen, og hvordan indfries disse? 

Formålet med følgende afsnit er at beskrive og begrunde projektets 

videnskabsteoretiske og metodemæssige perspektiver. 

2. Videnskabsfilosofiske betragtninger, metode og design.  
Målet med projektet er at undersøge patientens oplevelse af og forventning til 

genindlæggelsen med recidiv af atrieflimren. At have interesse for patienters 

oplevelser afspejler et humanistisk menneskesyn (Andreasen 2006). Det er 

således dette menneskesyn, der ses som udgangspunkt for projektet.  

Der vælges en fænomenologisk- hermeneutisk tilgang. Den fænomenologiske 

tilgang har til formål at opnå beskrivelser af fænomener fra patienters 

livsverden. Beskrivelserne af oplevelserne vil senere fortolkes ud fra en 

hermeneutisk tilgang, med henblik på at opnå en dybere forståelse for 

fænomenerne. Det kvalitative fokusgruppe interview anvendes som metode.  
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I det følgende gøres kort rede for projektets referenceramme; filosofisk 

fænomenologi og den hermeneutiske forståelsesramme. Efterfølgende beskrives 

metoden, projektets konkrete design og de etiske overvejelser.  

2.1. Referenceramme – Fænomenologisk filosofi, inspireret af Kari 
Martinsen.  

Fænomenologi er en metafysik, som kan belyse livsfænomener. I 

fænomenologien ses mennesket som et bevidsthedsvæsen med egen livsverden 

og meningshorisont (Andreasen 2006). Fænomenologien er grundlagt af den 

tyske filosof Edmund Husserl (1859-1938) og har siden udbredt sig i flere 

retninger. Grundlæggende for fænomenologien er ønsket om at opnå forståelse 

for bevidsthedsfænomener, men der er forskelle i betragtningerne indenfor de 

forskellige retninger af fænomenologien. Eksempelvis betoner Husserls teori, at 

der i forståelses øjemed kan sættes parentes om egen forforståelse. Hvorimod 

Martin Heidegger, der var elev af Husserl, beskriver forforståelse som en vigtig 

forudsætning for at forstå andre mennesker (Birkler 2007). 

I dette projekt vil tilgangen til at beskrive menneskets forforståelse læne sig op 

af Heideggers udlægning, fordi forforståelsen har spillet en betydende rolle for 

at starte dette projekt og har været betydningsfuld for projektets planlægning. 

Den norske sygeplejeteoretiker og filosof Kari Martinsen, der i mange år har 

beskæftiget sig med sygeplejeteori, er valgt som referenceramme, fordi hun 

beskriver idealer for den relationelle sygepleje. Martinsen har som udgangspunkt 

for sin teori været inspireret af Heidegger, men da han ikke beskæftiger sig med 

moralen, har Martinsen hentet inspiration fra den danske teolog og filosof K.E. 

Løgstrup i sin beskrivelse af sygeplejen som en professionel omsorgs praksis. 

Løgstrup beskriver, at vi som mennesker er udleveret til hinanden, hvorfor vi i 

mødet med et andet menneske har en del af den andens liv i vores hænder. Dette 

stiller krav til det enkelte menneskes etik om at respektere og være opmærksom i 

mødet med andre mennesker. Løgstrup beskriver, at der skal tages vare på de 

suveræne og spontane livsytringer, der eksempelvis indebærer fænomenerne 

tillid, åben tale, håb og barmhjertighed (Martinsen 2005). Livsytringer er 

begreber, som er almengyldige og udspiller sig spontant mellem mennesker. Det 

kan forstås på den måde, at livsytringerne er grundlag for menneskets handlinger 
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og ageren overfor hinanden. I samspillet med patienten stilles der krav til 

sygeplejersken om at være ydmyg overfor den enkelte patient som et menneske 

med egen livsverden og bevidsthedsforståelse.  

Martinsen beskriver, at sygeplejersken skal se med det dobbelte øje for at se 

helheden i menneskets situation. Det dobbelte øje består af det sansende og det 

fagligt skolede øje.   Det sansende øje skal sygeplejersken anvende som 

udgangspunkt for mødet med patienten. At se med et sansende øje indebærer at 

bruge sine sanser, være åben, imødekommende og modtagelig for patientens 

følelser og udtryk. Dernæst skal hun se med et fagligt skolet øje, der indebærer 

tillært faglighed og erfaring. Anvender sygeplejersken udelukkende det fagligt 

skolede øje, kan der være risiko for at tingsliggøre patienten (Martinsen 2006). 

Sygeplejersken skal sanse som udgangspunkt for mødet for at opnå mulighed for 

at se patientens invitation til relation og appel om hjælp (Martinsen 2006). Det 

tolkes, at sygeplejersken skal være imødekommende og åben i relationen med 

patienten, men også anvende sin faglige viden og dermed blive i stand til at 

udføre handlinger til gavn for patienten ud fra hans individuelle behov.  

Martinsen beskriver sygeplejen som en omsorgspraksis, der er bundet til den 

enkelte situation (2005). Det vil sige, at en handling i sygeplejerskens 

omsorgspraksis aldrig har en entydig løsning, men det kræver et stykke 

analysearbejde at finde frem til en løsning. Martinsen beskriver dette 

analysearbejde som det sygeplejefaglige skøn (2005). Det er i dette skøn, at 

sygeplejersken skal arbejde med at se med det dobbelte øje. At udføre dette 

stykke arbejde stiller krav til sygeplejersken om at finde, bevare og eventuelt 

skabe tid og ro i situationen, og at hun indstiller sig på at ville opnå forståelse for 

patientens unikke situation, for at finde frem til hvilke behov patienten har og 

handler derefter (Martinsen 2006). Martinsen beskriver, at tiden og roen i 

sygeplejen kan have trange kår i dag, hvor sundhedsvæsenet har megen fokus på 

effektivitet og resultater (Martinsen 2007).  Har sygeplejersken for travlt, og 

ikke giver sig tid til at være til stede og være nærværende i mødet, kan det få 

konsekvenser for omsorgen. 
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Da fænomenologi ikke er en decideret forskningsmetode, men en filosofi, vil det 

i dette projekt være den hermeneutiske metode, der vil blive anvendt til 

meningsfortolkning af det transskriberede materiale. 

2.2. Hermeneutisk forståelsesramme – Inspireret af Hans-Gerog Gadamar.  

Hermeneutisk forståelsesramme beskrives her på baggrund af Hans-Georg 

Gadamars teori, der er en videreudvikling af Heideggers teori om forståelse. 

Forståelse kan opnås med udgangspunkt i det enkelte menneskes forforståelse, 

og er en cirkulær proces, hvor mennesket bevæger sig imellem selve sagen, der 

skal forstås og den enkeltes fordomme (Birkler 2007). Med andre ord en 

bevægelse mellem del og helhed af det der skal forstås. Forståelsesprocessen 

omtales som den hermeneutiske cirkel. Det enkelte menneske må således være 

bevidst om sin forforståelse og stille spørgsmål til denne for at kunne opnå 

forståelse for sagen. Opnås denne forståelse kan der blive tale om en 

horisontsammensmeltning, der kan være adgangsgivende for en udvidelse af den 

enkeltes forståelseshorisont, og dermed mulighed for at opnå ny erkendelse 

(Birkler 2007).  

Patienternes oplevelser i transskriberet form udgør teksten, der fremstår som en 

del af virkeligheden. En virkelighed forstået som den måde patienterne med 

recidiverende atrieflimren oplever den i deres kontekst. Teksten mødes med 

åbenhed for derved, gennem nærhed til teksten, at søge en bredere forståelse. 

Samtidig søges det kritiske, refleksive niveau belyst ved at forholde sig til hvad 

eget perspektiv (forforståelse) og den konkrete metodetilgang har betydet for 

teksten. I tekstfortolkningen splittes teksten op i dele, og der åbnes således for 

forskellige fortolkninger af delenes mening. I denne proces hentes uddrag frem 

af teksten, disse fortolkes og diskuteres. I diskussionen inddrages dele af 

projektets teoretiske referenceramme, samt resultater fra de i 

litteraturgennemgangen fundne forskningsresultater. Disse vil danne en ny 

helhed, en horisontsammensmeltning, der fører til ny erkendelse.  

2.3. Metode - Kvalitativt fokusgruppeinterview. 

Da dette projekt ønsker at belyse patienternes oplevelse af genindlæggelsen med 

recidiverende atrieflimren, kan det kvalitative fokusgruppe interview ses som en 

velvalgt metode, da fokusgruppeinterview er specielt velegnede til at opnå 
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forståelse for patienternes oplevelse af eksempelvis afdelingers organisering og 

struktur (Gut, Gothen & Freil 2004, Halkier 2003, Kvale & Brinkmann 2009).  

Teori om fokusgruppeinterview er inspireret af den danske lektor og ph.d. i 

kommunikation, Bente Halkier, der i sin definition af fokusgrupper er inspireret 

af David Morgans, som er den mest citerede fokusgruppeforsker, og dermed må 

forventes at være relevant at anvende i dette projekt (2003). Desuden vil den 

norske professor Steiner Kvales (1938 -2008) teori om det kvalitative interview 

inddrages, da han var en anerkendt autoritet indenfor kvalitativ forskning, idet 

han specialiserede sig i analyse og udførelsen af kvalitative interview. Kvales 

teori vil specielt blive anvendt til at belyse, hvordan analysen af det 

transskriberede materiale fra interviewene gribes an. 

2.3.1. Styrker og svagheder ved anvendelsen af fokusgruppeinterview som 

metode.  

Styrken ved fokusgruppeinterview er, at patienterne bliver konfronteret med 

hinandens synspunkter, hvilket kan øge kompleksiteten i de emner, der bliver 

diskuteret. Kunsten er at få personerne til at tale sammen. Interviewerens rolle 

vil således variere, alt efter hvem der deltager i fokusgruppen (Halkier 2003). At 

deltage i et fokusgruppeinterview kan opleves positivt for patienten, idet han kan 

opnå større selvforståelse, ved selv at fortælle og lytte til andres fortællinger. 

Dette kan igangsætte refleksion over egen situation (Halkier 2003, Kvale & 

Brinkmann 2009). Gruppedynamikken har stor betydning i et 

fokusgruppeinterview, derfor kan det også være svært at strukturere interviewet 

ved hjælp af en interviewguide. Det ses derfor hensigtsmæssigt at udvælge de 

temaer, der ønskes diskuteret i gruppen. I det aktuelle projekt blev det valgt at 

udføre semistrukturerede fokusgruppeinterview, hvilket indebar at der blev 

udarbejdet en interviewguide. Interviewguiden er at finde som bilag 2. 

Svagheden ved fokusgruppeinterview kan være, at den enkelte ikke får 

tilstrækkeligt med taletid til at forklare sine synspunkter, og modsætningsfyldte 

synspunkter kan gøre det svært at analysere og fortolke, hvad patienterne 

egentlig mener (Halkier 2003). I interviewene er disse betragtninger om 

svagheder taget med, og vil senere blive kommenteret i afsnitte vedrørende 

metodekritik.  
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2.3.2. Metode til analyse af empirisk data fra kvalitative 

fokusgruppeinterview.  

Der findes flere måder, hvorpå kvalitative data kan analyseres. I dette projekt 

ønskes at opnå forståelse for patienternes oplevelser af genindlæggelserne ud fra 

en fænomenologisk hermeneutisk forståelsesramme. Til at analysere empirien i 

dette projekt anvendes analysemetoder inspireret af Kvale. Der er som 

udgangspunkt fortaget gennemlæsning af materialet, for at opnå et 

helhedsindtryk, af den del af patienternes oplevede virkelighed som det 

transskriberede materiale repræsenterer. Herefter er der fortaget tematisk analyse 

af empirien i form af meningskondensering, hvilket har været baggrunden for at 

finde frem til centrale temaer. Af de fremkomne centrale temaer, er der udvalgt 

tre, der vil blive uddybet og diskuteret på dels kritisk commonsense og dels 

teoretisk niveau med udgangspunkt i centrale citater fra det transskriberede 

materiale. De tre udvalgte temaer er: ”Nu må de da kende mig”; ”Tid, ventetid 

og spildtid” samt ”Forskellige holdninger”. Bearbejdningen i 

diskussionsafsnittet vil bidrage til meningsfortolkning af empirien på et teoretisk 

niveau, og føre til belysning af problemformuleringen, med afsæt i hermeneutisk 

forståelsestilgang (Kvale & Brinkmann 2009). 

2.4. Design – Kvalitative fokusgruppeinterview.  

Der blev foretaget to kvalitative fokusgruppeinterview. Tilrettelæggelsen og 

gennemførslen af disse vil blive gennemgået i det følgende. Dele af projektet er 

gennemført i samarbejde med kolleger.  

2.4.1. Valg af informanter - Inklusionskriterier for undersøgelsen.  

Der er valgt følgende inklusionskriterier for projektet:  

- Patienter med recidiverende (paroksystisk eller persisterende) atrieflimren, 

der har oplevet mere end én indlæggelse. 

- Alder op til 65 år, da det ud fra diagnoselisterne kan se ud til, at det fortrinsvis 

er yngre mennesker, der oplever gentagende indlæggelser på grund af 

recidiverende atrieflimren. Når patienterne bliver ældre diagnosticeres 

sygdommen ofte til en kronisk tilstand (Brandes et al. 2003). Denne 
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- Dansktalende, da fokusgruppeinterview, stiller krav om at deltagerne kan forstå 

hinanden.    

- Mænd. Der tilstræbes en homogengruppe i et fokusgruppeinterview for at tage 

vare på gruppedynamikken (Maunsbach & Lunde 1995, Bojlén 1995). 

Desuden debuterer kvinders atrieflimren senere end mænds (Brandes et al. 

2003), hvorfor det blev forventet, at der ville være større mulighed for at finde 

mænd nok til at deltage i interviewet.  

2.4.2. Praktisk gennemførsel af de to fokusgruppe interview.   

Patienterne blev tilfældigt udvalgt fra Kardiologisk Afdelings diagnoselister fra 

perioden oktober 2007 – februar 2008. Hermed kan forventes, at patienterne har 

indlæggelsen i frisk erindring. Patienterne blev ringet op og spurgt, om de var 

interesseret i at deltage i projektet. Var de interesserede, fik de tilsendt et brev, 

hvor projektets formål og praktiske oplysninger var beskrevet i forhold til 

afholdelse af interviewet (brev til patienterne findes i bilag 3). De inkluderede 

patienter blev informeret både skriftligt og mundtligt i henhold til Helsinki 

Deklarationen (Verdenslægeforeningen 2006). Der blev inden interviewets start 

indhentet skriftligt samtykke (Samtykkeerklæring findes i bilag 4). Patienterne 

blev oplyst om, at deres deltagelse i projektet var frivillig og at de til enhver tid 

kunne melde fra. Patienterne blev i brevet og i telefonsamtalen bedt om at give 

besked, hvis de blev forhindret i at deltage i interviewet, eller ønskede at melde 

fra, da man i anvendelsen af fokusgruppeinterview er afhængig af fremmøde fra 

flere personer (Halkier 2003). Den anbefalede gruppestørrelse er 4-12 personer, 

og det anbefales at rekruttere rigeligt med personer, da der ofte forekommer stort 

frafald i fokusgruppeinterview (Bojlén 1995).  Det viste sig også at være 

tilfældet i dette projekt. Til det første interview i marts 2008 var der inviteret 

fem patienter, men kun to dukkede op. Det blev dog valgt at gennemføre 

interviewet alligevel. Efter det første interview blev det valgt at fortage endnu et 

interview, da det ikke vurderes at være muligt at opnå tilstrækkeligt med data 

ved et fokusgruppeinterview, hvor der yderligere kun var to fremmødte patienter 

(Kvale & Brinkmann 2009,Halkier 2003). I det andet interview blev der inviteret 
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femten personer hvoraf otte fremmødte. Hvert interview var af ca. en times 

varighed. Interviewene blev optaget på bånd og efterfølgende transskriberet. I alt 

udgjorde det transskriberede materiale 45 A4 sider. Hvert interview blev indledt 

med en kort præsentation af interview personerne. Det blev gjort klart, at det var 

frivilligt, hvad den enkelte ville fortælle. Formålet med denne indledning var at 

sætte gang i snakken og skabe en tryg atmosfære, der kunne få den enkelte til at 

fortælle om sine oplevelser (Halkier 2003). Interviewene blev afholdt på 

sygehuset i et mødelokale. Der var i alt fire sygeplejersker tilstede under 

interviewene. Én fungerede som primær ordstyrer én som sekundær ordstyrer, 

der kunne supplere, eksempelvis hvis samtalen skulle gå i stå. De to øvrige 

sygeplejersker havde under interviewet til opgave at observere og skrive noter, 

som kunne anvendes i den senere analyse af interviewene. Alle fire var klædt i 

privat tøj frem for uniform for at virke neutrale (Kvale & Brinkmann 2009).  

2.4.3. Etiske overvejelser i forhold til fokusgruppeinterview.   

Fokusgruppeinterview i dette projekt er med patienter fra egen afdeling. Halkier 

anbefaler at interviewpersonerne eller intervieweren ikke kender hinanden 

(Halkier 2003). Det var derfor vigtigt at tydeliggøre hensigten med projektet 

overfor patienterne, der skulle deltage i interviewene og tydeliggøre, at deres 

deltagelse ikke vil få konsekvenser for deres eventuelt fremtidige indlæggelse på 

afdelingen. Der ses dog mulighed for, at det kan skabe tryghed for patienterne at 

de kender intervieweren, men kendskabet kan også gøre, at de ikke siger alle de 

ting de ellers ville have gjort, hvis det havde været en ukendt person de sad 

overfor. Generelt er det i rollen som interviewer vigtigt at være lyttende, ydmyg 

og åben i forhold til patientens situation, for at bevare respekten for det enkelte 

menneske. At patienterne var kendte ansigter stillede dermed øgede krav til 

rollen som interviewer. Ydmyghed er specielt vigtigt i forbindelse med 

fokusgruppeinterview, hvor hovedmålet er at få patienterne til at tale sammen, 

og dermed opnå flere nuancer i det patienterne fortæller om. Det er vigtigt, at 

patienterne får lov at fortælle det de gerne vil, og at man som interviewer ikke 

lader sin egen forforståelse farve informanternes beskrivelser, men bestræber sig 

på at være neutral og holde samtalen mellem patienterne i gang (Kvale & 

Brinkmann 2009).  
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Patienterne havde ikke mulighed for at være anonyme i selve 

interviewsituationen, hvor de andre fra fokusgruppen var til stede, men det blev 

tydeliggjort, at der blev værnet om fortroligheden og anonymitet i den videre 

bearbejdning af projektet. Desuden blev patienterne opfordret til at opretholde 

fortroligheden også efter interviewet (Kvale & Brinkmann 2009). Der blev 

indhentet godkendelse af projektet fra Datatilsynet. Desuden blev der taget 

kontakt til Videnskabs Etisk Komité for Region Nordjylland, der kunne oplyse 

om, at det ikke er nødvendigt at anmode om godkendelse derfra for at udføre en 

kvalitativ interviewundersøgelse. 

3. Analyse, fortolkning og diskussion af empiri fra to 

semistrukturerede kvalitative fokus gruppe interview. 

Ved analysen af empirien fremkom som tidligere nævnt tre centrale temaer: 1: 

”Nu må de da kende mig”, 2: Tid, ventetid og spildtid og 3: Forskellige 

holdninger. Disse temaer vil danne struktur for dette afsnit, der vil udgøre en 

diskussion af empirien, sat i spil med den teoretiske ramme samt 

forskningsresultater fremstillet i litteraturgennemgangen. Desuden vil der i punkt 

3.2. før diskussionen af andet tema ”Tid, ventetid og spildtid” inddrages en 

empirisk udlægning af tidsbegrebet, som vil indgå i diskussionen af anden og 

tredje tema. Der ønskes herved at opnå nuancering og fortolkning af de centrale 

fund dels på et commonsense og på et teoretisk niveau.   

Citatet ”Nu må de da kende mig” er valgt som overordnet centralt tema og 

overskrift for projektet, da det udtrykker patientens umiddelbare forventning til 

at blive genkendt. Dette vil blive uddybet i det følgende.   

3.1. ”Nu må de da kende mig”.   

Patienterne beskriver, at de møder med en forventning om at blive genkendt af 

personalet, når de genindlægges med recidiv af atrieflimren. Som noget af det 

første i interviewet siger en patient ”... nu må de da kende mig...”.  

Patienterne beskriver, at det har en positiv betydning at blive genkendt og 

modtaget med imødekommenhed, hvilket ser ud til at være det som patienterne 

møder når de genindlægges på afdelingen. 
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”…de kalder mig efter fornavn..” og ”Det er dejligt, når man kommer op [i 
afdelingen], ligesom at blive hilst velkommen” og ”er du her nu igen” ik’”. Det 
er da rart. Jeg prøvede, forrige sommer, hvor jeg var inde 15 gange på 2 mdr. 
Og der lærte man folk at kende”.  
I Baumgartens rapport beskrives, at det har stor betydning for patienten, at blive 

mødt med imødekommenhed og venlighed fra personalet (2002).   

I den aktuelle undersøgelse kan det se ud som om, at selve modtagelsen af 

patienterne er præget af imødekommenhed fra personalet, hvorimod det kan 

opleves svært at opretholde denne imødekommende kontakt, når patienten først 

er modtaget i afdelingen. 

”Man bliver sødt behandlet og sødt modtaget... Lige indtil der hvor man er 
kommet ind [afdelingen], så har jeg i hvert fald været udsat for, at man bliver 
lagt ind på en stue og så får man at vide, at man hører til den sygeplejerske som 
render rundt i den anden ende af gangen og så kommer man hen til en, og får at 
vide, at det altså er hende dernede du skal have fat i. Det synes jeg personligt for 
mig, at det har været træls”  
 

eller som en anden patient beskriver: 

””Goddag og det er mig der har stuen eller dig som patient”, og så ser man 
måske ikke vedkommende mere”  

 

Ud fra patienternes udtalelser om oplevelser af og forventninger til 

genindlæggelsen kan  

det altså tyde på, at sygeplejersken nedprioriterer kontakten til patienten, når han 

først er modtaget i afdelingen. Ovenstående citat bekræfter den observerede 

eksisterende holdning blandt personalet på Kardiologisk Afdeling om at 

patienten, der genindlægges med recidiverende atrieflimren ikke har behov for 

tidskrævende sygepleje. Martinsen omtaler, at mødes patienten ikke med 

imødekommenhed kan det skabe mistillid til sundhedspersonalet, hvilket kan 

betyde, at patienten lukker lidt af for kontakten for at beskytte sig selv (2005). 

Det er en yderst krævende opgave at vende mistillid tilbage til tillid, sådan at 

kontakten mellem patienten og sygeplejersken kan reetableres. 

Patienten befinder sig i en ny og uvant situation ved at være indlagt, de kan siges 

at være på udebane. Sygeplejersken er i vante rammer, arbejder ud fra fastsatte 

procedurer og ud fra hvordan hun er oplært i at tage imod denne gruppe af 

patienter.  
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Enhver situation med en patient er unik, hvorfor der kan stilles spørgsmål til at 

betragte patienterne som tilhørende en gruppe. Der vil altid være nye spørgsmål 

og nye nuancer i patientens konkrete situation. Dette kan underbygges af 

Martinsens beskrivelse af mesterskabet i at se et andet menneske i en 

omsorgspraksis, der er situationsbestemt. Det er en kunst at se noget nyt i det 

kendte. Man bliver aldrig færdig med at se det andet menneske (Martinsen 

2006). Set i lyset af Martinsens teori ses det dermed som en udfordring for 

sygeplejersken at være åben i kontakten til patienten, hver eneste gang han bliver 

indlagt, selvom det måske for sygeplejersken kan synes som et banalt stykke 

arbejde, har dette stor betydning for den enkelte patient. En patient beskriver, 

hvordan sygeplejersken kunne indbyde til kontakt:  

”Men I det øjeblik man kommer ind, så må man gerne spørge: ”Er der ellers 
noget du gerne vil spørge om”. Så kan folk selv åbne og sige, at jeg har noget 
jeg gerne lige vil spørge om. Så signalerer det også at man har tid til at høre, 
hvis nu der er et eller andet. Det har jeg aldrig hørt deroppe”.  
 

Patienten kan således se sygeplejersken signalere, at hun ikke har tid til at lytte.  

Martinsen beskriver, at det er patienten, der skal invitere til kontakten med 

sygeplejersken (2006). Men hvordan er det muligt, hvis ikke sygeplejersken er 

til stede, men er optaget af opgaver i den anden ende af afdelingen, og patienten 

har oplevet ikke at blive mødt med imødekommenhed og derfor kan have opnået 

mistillid? Som en patient beskriver:  

”Hvis jeg får at vide, hvem det er, og hun går og der så er et eller andet galt, så 
rykker jeg jo ikke bare i snoren eller går ud på gangen og siger, at jeg skal have 
noget frugt eller nu er der et eller andet jeg gerne vil spørge om”. 
 
Patienten trækker ikke bare i snoren, hvis sygeplejersken er på vej ud at døren 

eller ligefrem er gået. I Coughlan og Corrys undersøgelse beskriver patienterne, 

at de skal henvende sig til personalet, hvis de ønsker at få kontakt, og de har 

meget svært ved at bede om hjælp, hvis de kan se, at personalet har travlt. De 

ønsker ikke at være til besvær (Coughlan & Corry 2007).  

Når patienten bliver betragtet, som værende et kendt ansigt i afdelingen, får han 

en anden rolle end hvis han bliver indlagt for første gang. Patienterne beskriver, 

at de bliver mødt med forventning fra sygeplejersken om, at de kender 

proceduren, og har oplevet at hun hurtigt forlader stuen efter modtagelsen. Dette 
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kan medvirke til, at de ikke får lyst og anledning til at stille spørgsmål til 

sygeplejersken.  

” .. det kan være at sygeplejerskerne måske tænker han har prøvet det før - han 
kender ”trummerummen”, så der er ikke så meget tid til ham i dag eller noget 
på den måde,..”Nå det er dig, du kender jo proceduren” – og så ser man ikke 
mere til hende”  
 
Patienten beskriver at have fået denne opfattelse gennem sygeplejerskens 

kropssprog og valg af ord. Dette skildres ved følgende udtalelser: 

””Du kender jo proceduren”, så ved man godt at den er lukket og så er det ikke 
noget med at spørge... Det er meget den måde tingene bliver sagt på. Selve 
tonelejet om den indbyder til snak eller ej”  
og 

”Man kan mærke det på deres kropsprog. Man kan se på nogen når de kommer 
ind [på stuen]og hvis man ikke kan komme i kontakt med dem...”  
 
Martinsen nævner, at menneskets holdning kommer til udtryk i den tone, der 

tales med og den enkeltes kropsprog, hvad end det er et ønske eller ej (2006). 

Det ser ud som om, at patienterne kan fornemme at sygeplejersken har en 

forventning om, at de kender proceduren, også selvom sygeplejersken ikke 

italesætter denne holdning. At denne forventning kommer til udtryk kan betyde, 

at sygeplejersken kommer til at give patienten indtryk af, at hun ikke stiller sig 

til rådighed for samtale. Herved kan det opleves problematisk for patienten at 

opnå kontakt med personalet, udover den kontakt de får med personalet ved 

ankomsten til afdelingen. Set i forhold til Martinsens pointe i at det er patienten, 

der skal invitere sygeplejersken til kontakt, kan dette måske ikke lykkes, hvis 

sygeplejersken ikke giver sig tid til at lade patienten invitere hende (2006). Når 

det ”dobbelte øje” anvendes, tilpasser sygeplejersken tid og rummelighed til den 

konkrete situation. Patienterne udtrykker en klar forventning om at 

sygeplejersken åbner op for kontakten, men patienten oplever ikke denne 

åbenhed, hvis sygeplejersken allerede er på vej ud af døren, når hun siger 

goddag. Patienterne værdsætter at sygeplejersken virker interesseret og stiller 

dem spørgsmål, eksempelvis hvilken betydning det har for dem at blive indlagt, 

eller at være i stand til at tale om andet end sygdom. En patient fortæller: 

”En af de bedste oplevelser jeg har haft herinde... det er altså rart at der 
kommer en og sætter sig på sengekanten, og spørger ind til én. Hvad siger din 
arbejdsgiver til at du har alle de indlæggelser her, kan han acceptere og så 
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videre. Altså virker interesseret, ikke bare sådan overfladisk… At der er nogen 
der er interesseret i én. At det ikke er ren professionalisme”  
 

Sygeplejersken nedprioriterer måske indlæggelsessamtalen med patienten, hvis 

hun har en forudindtaget holdning om at patienten ved det hele i kraft af, at han 

har været indlagt før. Det kan således ses problematisk i sygeplejen, hvis ikke 

sygeplejersken formår at være nærværende og give patienten mulighed for at 

invitere hende til en relation. At indgå i relationen og opnå kontakt kan således 

ses som et samarbejde mellem patienten og sygeplejersken. Men ved at det er 

sygeplejersken, der er på hjemmebane, må hun være ekstra opmærksom på 

denne position i forhold til patienten der er indlagt og befinder sig i en uvant 

situation. Martinsen beskriver, at sygeplejersken har en etisk forpligtigelse i 

omsorgspraksis (2005). Dette kan være med til at tydeliggøre vigtigheden af, at 

sygeplejersken overvejer sine handlinger og ser det unikke i det enkelte 

menneske, og ikke kun ser ham som en patient, men også som et menneske der 

har sin individuelle kontekst og betydning i verden. 

Patienterne giver dog udtryk for, at hvis de opnår kontakt med en sygeplejerske, 

har de aldrig oplevet, at hun ikke har været nærværende. 

 ”Jeg har aldrig oplevet, når jeg først er kommet i kontakt med nogen, at de så 
viser, at de er trætte af at høre på mig. Jeg ved godt at man ikke kan sidde og 
tale i 1 time, men jeg har aldrig oplevet eller følt fra en sygeplejerske at nu gider 
de ikke mere” 
 
Noget kunne altså tyde på at sygeplejersken opretholder en holdning til at denne 

gruppe af patienter ikke har et behov for opfølgende samtale, da de mødes med 

en forventning om, at de kender proceduren på trods af, at retningslinjerne for 

behandlingen af atrieflimren påpeger at det er vigtigt at betragte atrieflimren som 

en kronisk sygdom (Brandes et al. 2003). De beskriver:  

”... jeg er aldrig blevet spurgt om noget. Måske de første par indlæggelser, men 
ikke 4. og 5. gang. Der spørger de ikke om noget om helst”.  
 
Hvilken betydning har det for patienten at opleve denne nedprioritering af 

kontakten? 

En patient udtrykker: ”..Men så ved jeg også godt, at jeg nok er en af dem, som 

har det bedst af nogen af dem som er tilstede”.  
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Dette kan tolkes som, at patienten har en forståelse for sygeplejerskens 

prioritering, men oplever det alligevel som noget, der kunne forbedres.   

Det kunne tyde på, at sygeplejerskens fravær kan udmønte sig i, at patienten 

føler sig ”glemt”, eller som andre beskriver det som ”at være sat på sidelinjen” 

eller ” være 3. mand ved vinduet”.  

Her kan ses risiko for en selvforstærkende effekt. Hvis patienten har en følelse af 

at være glemt, kan det påvirke ham ved, at han ikke udtrykker sine behov, og det 

kan blive sværere for sygeplejersken at se disse behov. Dette kan medføre at hun 

”glemmer” eller rettere gemmer ham i forhold til andre gøremål. På denne måde 

kan der opstå en lukkethed i mødet mellem patient og sygeplejerske (Martinsen 

2006).  

At blive genindlagt og være kendt ansigt i afdelingen, kan således ses som en 

udfordring i sygeplejen. Det kan medføre risiko for at lukke af for muligheden 

for dialogen mellem patient og sygeplejerske. På den ene side ønsker patienten 

ikke at være til besvær, idet han ikke vil forstyrre sygeplejersken med eventuelle 

spørgsmål, men på den anden side har han et behov for at blive set som et 

menneske med sin egen betydningshorisont, og blive spurgt om hvordan han har 

det i den nuværende situation. Denne udfordring skildres desuden i Støiers 

studie, idet hun påpeger, at flere patienter kan opleve mistillid til systemet, og at 

det har stor betydning for relationen, at sygeplejersken respekterer patienten ved 

at forholde sig åben og være imødekommende i mødet (2008). 

Patienterne efterspørger samtale med sundhedspersonalet, der omhandler 

almenmenneskelige emner frem for at alt skal handle om sygdom. Eksempelvis 

siges der: 

”Nej altså ikke pjatte, men snakke om andet for at bryde og snakke om andet end  
sygdom. Ikke at man behøver at udlevere hele sit livsforløb, men at snakke om 
noget udenfor. Nogen pjatter mere end andre og snakker anderledes. I den dur 
der, så det ikke bliver så det ikke bliver ren sygdomssnak.. Ja. Man hører jo 
meget fra de ældre. De vil gerne tale om sygdom og kommer sygeplejersken så 
også og taler om sygdom. Så ÅH.. bare noget andet” 
 
og  
 
”Hvis man skal tage det helt bogstaveligt, så synes jeg egentlig, det er meget 
rart, at der kommer én og snakkede lidt, så man ikke føler sig ”glemt”... At man 
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ikke er glemt vel - altså fordi at man ikke skal tage det helt så bogstaveligt talt. 
Selvfølgelig er man godt klar over, at man ikke er glemt”.  
 

På denne måde kan det siges, at genindlæggelser med recidiv af atrieflimren kan 

betyde, at patienterne møder med en forventning om at blive genkendt, men 

genkendt som mennesker, der har brug for både en faglig og en almen 

menneskelig snak og brug for at blive set i den sammenhæng de indgår i. Det er 

givetvis ikke meget anderledes end det patienterne i Baumgartens rapport 

udtrykker, nemlig at det har betydning for dem at blive mødt med venlighed og 

af sundhedspersonalet, der ved hvad der skal ske og informerer dem herom 

(2002). Forventningen om at blive mødt på denne måde, ses ligeledes i 

Coughlan og Corrys artikel ved at patienterne efterspørger en guide, der kunne 

ansættes til at informere dem om, hvornår de forskellige ting skal ske, og hvor 

betydningen af at have én at stille sine spørgsmål til belyses (2007).  

3.1.1. Sammenfatning – ”Nu må de da kende mig”. 

Sammenfattende kan det siges at have stor betydning for patienterne, der oplever 

genindlæggelser med recidiv af atrieflimren, at blive genkendt og blive modtaget 

med venlighed, nærvær og imødekommenhed. Det kan se ud som om, at 

kropssprog og toneleje viser i hvor høj grad personalet er imødekommende. Det 

kommer dog frem, at det at blive genkendt ligeledes kan medføre en overfladisk 

kommunikation. At blive genkendt kan derfor opleves som et dilemma, idet det 

er positivt at blive taget godt imod ved indlæggelsen, men at patienten har svært 

ved at fastholde imødekommenhed og opnå ny kontakt med personalet 

efterfølgende. Genkendeligheden kan medføre en forventning om at patienten 

kender proceduren fra tidligere indlæggelser og ikke har nye spørgsmål. 

Patienterne efterspørger samtale med sygeplejersken, der omhandler almene 

menneskelige emner, der kan gøre, at de bliver set som mennesker samt at de 

bliver mødt med imødekommenhed i hvilken som helt situation, uden at blive 

påduttet en forventning om at de ved præcist, hvad der skal ske og derfor ikke 

har behov for samtale.  
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3.2. Om tid.  

Begrebet tid har i interviewene vist sig som et centralt tema. En empirisk 

udlægning af tidsbegrebet vil nu følge, da en sådan ikke fremgår af den 

indledende litteraturgennemgang i dette projekt.  

3.2.1. Empirisk udlægning af tid – inspireret af Karen Marie Dalgaard.  

Den empiriske udlægning af tidsbegrebet vil tage afsæt i den danske 

sygeplejerske og ph.d. Karen Marie Dalgaards ph.d. afhandling (2007). 

Dalgaards afhandling omhandler tidens betydning for omsorgsmødet med 

mennesker, der lider af uhelbredelig sygdom. Den empiriske udlægning af tid er 

baseret på den danske filosof Niels Thomassens livsfilosofiske udlægning af tid. 

At tid udlægges som et livsfilosofisk fænomen betyder, at tiden er noget, vi 

oplever, erfarer og er bevidste om. Tid er et vilkår, som vi er underlagt, det vil 

sige, at tiden går, hvad end vi ønsker det eller ej. Tid er eksistentielt funderet, 

den er knyttet til person og eksistens. Derfor oplever og forholder mennesker sig 

forskelligt til tiden. Dalgaard deler tid op i to tidsopfattelser /perspektiver: 

”Klokke tid”, der er den ydre observerbare tid, der kan deles med andre, og den 

”personlige” tid, der er subjektiv, og som kommer til udtryk af en indre strøm af 

oplevelser, hvor mennesket kan bevæge sig frit mellem fortid, nutid og fremtid 

uden ”klokke tidens” magt. Mennesket er underlagt begge former for tid, og det 

er en udfordring at skabe betingelser for vægtningen af de forskellige ”tider” for, 

at tiden i situationen kan lykkes (Dalgaard & Delmar 2009, Dalgaard 2007). 

Dalgaards udlægning af tid er fremkommet ved kvalitative studier på baggrund 

af kvalitative interviews og feltstudier med patienter, sundhedspersonale og 

pårørende, og kan være med til at se empirien i dette projekt i et bredere 

perspektiv. Desuden harmonerer en livs filosofisk udlægning af tid godt sammen 

med referencerammen for dette projekt, der er inspireret af fænomenologien. I 

forbindelse med anvendelsen af Dalgaards udlægning af tid skal der dog rettes 

opmærksomhed på, at data er indsamlet dels i hospitals og hospice kontekst, 

hvilket ikke er den samme som konteksten på en Kardiologisk Afdeling. Denne 

empiriske udlægning af tid vil blive inddraget i analyse, fortolkning og 

diskussion af de to følgende temaer.  
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3.3. Tid, ventetid og spildtid.  

Indlæggelsesproceduren fra Skadestuen til Kardiologisk Afdeling opleves som 

en lang og tung vej, og virker uforståeligt for patienterne, fordi de har været 

indlagt før. De oplever, at det er forkert at skulle vente så lang tid, fordi de godt 

ved, hvad der er galt. For eksempel fortæller en patient: 

”Jeg skulle altså via modtagelsen dernede og herop[på afdelingen]. Det virker 
sådan lidt tungt og forkert, fordi de [personalet på Kardiologisk Afdeling] ved 
præcist, hvad der er galt ... Så der er det altså deroppe, det foregår, så der synes 
jeg, at det er forkert, at man skal henvende sig i Skadestuen, når man sådan set 
er kendt på afdelingen”. 
 

En patient nævner åben indlæggelse som en ønsket mulighed for at undgå 

oplevet unødvendig ventetid, og på denne måde få hjælp med det samme. 

Patienten siger: ”Det kunne være enormt dejligt, at få en åben indlæggelse. Man 

ved jo, hvad der er galt, så man kunne ligeså godt komme direkte ind”. At 

arbejde med at indfri sådan en forventning stiller krav om en omstrukturering af 

indlæggelsesproceduren, på den måde at afdelingen bliver gearet til at modtage 

patienterne direkte. Jones et al.’s studie beskriver, at der ved at indføre en genvej 

for patienterne, der indlægges med atrieflimren, har været mulighed for at 

nedsætte indlæggelsestiden til det halve (2006). Undersøgelsen kan dermed 

belyse, at ventetiden ved genindlæggelsen også i USA kan forekomme lang. Det 

kan dermed anses at være realistisk at arbejde med at realisere patienternes 

ønske også på Kardiologisk Afdeling i Aalborg.   

Patienterne udtrykker en forventning om, at der er en vis ventetid i forbindelse 

med en indlæggelse. Der siges: ”Man ved jo, at når man kommer ind i sådan et 

system, så skal man vente mange timer...”. Men selvom de har denne 

forventning opleves tiden alligevel lang. Der siges: 

”Det er lidt mere den uvished om, hvornår kommer lægen. Det er ikke til at vide, 
om der går tre min. eller tre timer, før lægen kommer” og ”Man føler lidt, at 
man bare sidder og spilder tiden ved at sidde der”. 
 

Udtryk som: ”... uvished om... Det er ikke til at vide...” kan belyse at 

uforudsigelighed og uvished, kan forværre ventetiden på en sådan måde, at den 

opfattes som uforståelig og spild af tid. Spørgsmålet kan være, hvad der afgør, 

om ventetiden opleves uforståelig eller acceptabel. Patienten ved godt, hvad der 
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er galt, men sygeplejersken kan ikke forvente at patienten ved det hele. Men det 

stiller krav til sygeplejersken om at indgå i dialog med patienten for at opnå 

forståelse for hvad han ved og hvilke behov han har.  

Ud fra den indsamlede empiri kan det se ud som om, at personalets og 

patienternes perspektiv på tid er forskellige, når patienter bliver genindlagt med 

recidiv af atrieflimren. En af patienterne siger: ”..Deres [personalets] tid flyver 

af sted og føles måske kun som 5 min for dem..” . På denne måde kan det fra 

patienternes perspektiv se ud til, at personalets tid flyver af sted. Patienten har 

ikke mulighed for at vide, hvad sygeplejersken bruger tiden på, eksempelvis om 

hun også skal yde omsorg til en patient, der har det meget dårligt, og derfor 

kræver hendes tilstedeværelse. Virker sygeplejersken fortravlet, kan det betyde, 

at hun ikke umiddelbart kan få at vide, hvordan patienten oplever ventetiden, og 

om han har spørgsmål, han gerne vil have svar på. Som det fremgår af både 

Coughlan og Corrys artikel samt Baumgartens undersøgelse, ønsker patienten 

ikke at være til besvær og holder derfor igen med at spørge, hvis de kan se, at 

sygeplejersken virker fortravlet (Coughlan & Corry 2007, Baumgarten 2002). 

Det kan således se ud til, at travlhed i sygeplejerskens kropssprog kan have 

betydning for, at patienten oplever ventetiden som længere end sygeplejersken 

gør, og at patienten derfor ser ventetiden i et andet perspektiv end 

sygeplejersken. I sammenhæng med Dalgaards empiriske udlægning af 

tidsbegrebet kan dette have sammenhæng med, at patienten i ventetiden tænker i 

sin ”personlige tid” og sygeplejersken lader sig styre af ”klokke tiden”, når hun 

har travlt med andre arbejdsopgaver og ikke giver plads til hverken sin egen eller 

patientens ”personlige tid” (2007).  

Martinsen fremhæver, at det er vigtigt at give sig tid til at være nærværende i 

mødet med den enkelte patient og give sig tid til at være til stede og anvende 

sine sanser og dermed have mulighed for at opnå forståelse for patientens 

situation (2006). I mødet med patienten, der genindlægges med recidiv af 

atrieflimren, kan sygeplejersken herved kan få mulighed for at finde frem til, 

hvad patienten ved, og hvad der er nødvendigt at informere ham om. Herved kan 

hun arbejde med at øge hans mulighed for at se en mening i at vente og på den 

måde måske opleve ventetiden mere acceptabel.  
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Betydningen af ventetiden kan se ud til at være forskellig for patienten, alt efter 

om han oplever at behandlingen er i gang, eller han oplever uproduktiv ventetid. 

Når der siges:”... venter i 3 timer til observation om du bliver i rytmen. Den tid 

kan godt føles som lang tid indimellem. Man ligger bare og venter på at tage 

hjem”, kan det tyde på at patienten opfatter observationen af hjerterytmen efter 

DC-konvertering som uproduktiv ventetid. De tre timer kan fra 

sundhedspersonalets synspunkt, synes som en betydende del af observationen 

efter DC-konverteringen, men der kan stilles spørgsmål til, om patienten også 

har den opfattelse. Dette kan være med til at illustrere de forskellige perspektiver 

på tid, ved at sygeplejersken lader ”klokke tiden” dominere og ikke inddrager 

patientens ”personlige tid”, ved eksempelvis ikke at give sig ”personlig tid” til at 

finde frem til hvilken viden og opfattelse patienten har af situationen. Var 

patienten blevet informeret om vigtigheden af de tre timers observation, havde 

han måske nemmere ved at se mening med den og acceptere den.  Information 

kan ses som mulighed for at gøre ventetiden mere acceptabel for patienterne. 

Sygeplejersken kan ved at arbejde med informationsgivning til patienten arbejde 

med at skabe forståelse mellem hendes og patientens perspektiv på tid. Herved 

kan hun blive bedre til at skærpe opmærksomheden på at give den nødvendige 

plads til både den ”personlige tid” og ”klokke tiden” i enhver situation (Dalgaard 

& Delmar 2009).  

I Baumgartens rapport beskrives kommunikationen som det største problem i 

sundhedsvæsenet (2002). De små misforståelser, som patienterne ikke får 

verificeret af personalet, kan give anledning til utryghed.  Disse kan opstå, når 

sygeplejersken fremtræder med et fortravlet kropssprog. Dette kan gøre, at 

patienten ikke stiller spørgsmål til det, som han ikke helt har forstået, fordi han 

ikke ønsker at være til besvær (Baumgarten 2002).  I Dalgaards terminologi kan 

dette som før omtalt betyde, at sygeplejersken lader ”klokke tiden” styre 

situationen, når hun virker fortravlet i sit kropssprog, og ikke lader patientens 

”personlige tid” få plads i mødet (Dalgaard & Delmar 2009).    

Patienterne beskriver, at ventetiden kan opleves som belastende. Der siges 

eksempelvis: 

”Men altså det uvisse, det ubekendte, det der med når der er sagt kl. 13, eller 
lige der omkring og så ligger man både 4 og 5 timer, det er altså belastende”.  
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Det uvisse, det ubekendte kan påvirke patienten psykisk og beskrives som 

værende ”belastende”. Det belastende kan bestå i ikke at kende sin fremtid, 

også selvom det eksempelvis kun er to timer frem. Uvisheden kan således 

formodes at forværre patientens oplevelse af ventetiden. I Baumgartens rapport 

fremhæves, at patienterne kan opleve sig selv som en ”belastning i systemet”, 

når de mødes med en ligegyldig holdning fra personalet, og når de ikke bliver 

informeret om, hvad der skal ske (2002). I Coughlan og Corrys artikel beskrives 

et ønske fra patienterne om, at der kunne være en person ansat til at tale med 

dem i ventetiden, og dermed give anledning til mere forudsigelighed eller i det 

mindste at give mulighed for at stille spørgsmål i ventetiden (2007). Dette kan 

belyse, at patienterne efterspørger information.  

Patienterne i Baumgartens rapport beskriver oplevelser af, at sundhedspersonalet 

anvender travlhed som et virkemiddel. Det beskrives i rapporten som: ”De er så 

søde, men de har så travlt”. Ifølge Martinsens teori kan denne anvendelse af 

travlhed og en ligegyldig holdning afspejles, hvis sygeplejersken udelukkende 

anvender sit fagligt skolede øje, når hun ser på patienten, og dermed ikke opnår 

mulighed for at se patientens unikke situation som menneske (2006). Dalgaard 

fremhæver ligeledes denne anvendelse af travlhed om virkemiddel til at opnå 

distance. Hvis ”klokke tiden” får lov til at være styrende i situationen, kan det 

betyde, at patientens behov for sygepleje kan overses (Dalgaard 2007). 

Udover de omtalte psykiske aspekter i oplevelsen af ventetid beskriver 

patienterne også, at ventetiden kan være forbundet med fysiske aspekter. 

Eksempelvis giver patienterne udtryk for, at de har oplevet at faste i lang tid 

inden en DC-konvertering. En patient fortæller:  

”Ja, man har det ikke godt, man har ikke fået noget at spise i forfærdelig lang 
tid, og det er ikke altid, at sygeplejersken lige husker, at man lige skal have 
noget i drop, altså vand”.  
 

Det kunne tyde på, at basale behov for væske og mad kan være med til at 

forstærke irritationen i oplevelsen af ventetid. I ovenstående citat næver 

patienten, at sygeplejersken  
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måske ikke husker, at han skal have noget væske, når han ligger og faster i lang 

tid. Dette kan belyse at tiden måske opleves længere for patienten end for 

sygeplejersken. 

Spørgsmålet kan være, om patienten vil spørge sygeplejersken om at få sat 

væske op, når han ligger længe og faster og ikke oplever, at sygeplejersken gør 

det af sig selv.  

Udfra føromtalte eksempler fra Couglan og Corrys studie kunne svaret være 

”nej”, fordi patienterne udtrykker ønske om ikke at være i vejen og ønsker ikke 

at forstyrre sygeplejersken, når hun virker til at have travlt (2007). Dette fremgår 

ligeledes af Dalgaards afhandling, hvor patienterne fortæller, at de holder tilbage 

med at spørge, hvis sygeplejersken ikke ser ud til at have tid til at lytte (2007). 

Patienterne pointerer desuden, at oplevelsen af at ligge alene og ikke at vide 

hvornår tingene skal ske, kan skærpe opmærksomheden på og forværre 

oplevelsen af ventetiden. Der siges: 

”...kl. 14 kom hun og sagde, at hun var nødt til at køre mig ind på den der 
operationsstue...og kl. 20.00 der blev jeg stødt. Det var sådan lidt lang tid at 
ligge alene i det rum, med et fjernsyn der ikke virkede”. 
 

Det kan altså tyde på, at der er et socialt aspekt i problematikken omkring 

ventetid.   

På spørgsmålet om hvad det betyder for patienten at have en at snakke med 

svares der:  

”Det betyder meget, når man skal ligge der og kukkelure i flere timer… Så er 
man måske heldig at komme på en firemandsstue, hvor man kan tale med 
sidemanden. Nogen gange ligger der unge mennesker, som man snakker godt 
med”. 
 
Ifølge Martinsens teori er vi som mennesker sociale væsner, der er afhængige af 

hinanden (2006), hvilket måske kan belyse, at manglende social kontakt kan 

forstærke oplevelsen af ventetiden.  

Ventetiden kan således se ud til at påvirke patienten både på det psykiske, 

fysiske og sociale plan, hvilket kan siges at have sammenhæng med et 

humanistisk menneskesyn, hvor mennesket ses som et bevidsthedsvæsen, der 

oplever verden med udgangspunkt i sin egen forståelseshorisont (Andreasen 

2006).  
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Det er muligt, at personalet ikke opfatter patienternes personlige perspektiv på 

tid, fordi de er fyldt af ”klokke tid” i deres arbejde og kan udfylde ventetiden 

med andre arbejdsopgaver. Det tyder på, at patienterne er opmærksomme på 

denne forskel i perspektivet på tid. Hvordan kan sygeplejersken få sin 

”personlige tid” frem i arbejdet på afdelingen? Det kan Dalgaards empiriske 

udlægning af tid være med til at forklare. I enhver situation er både ”klokke 

tiden” og den ”personlige tid” vilkår. Lader sygeplejersken ”klokke tiden” være 

den alt dominerende i situationen, kan det betyde, at hun kommer til at virke 

fortravlet i sit kropssprog, og ikke formår at være nærværende, med andre ord 

lader ikke sin ”personlige tid” få plads i situationen. Dalgaard læner sig op ad 

Martinsens teori, når hun taler om, at anvendelsen af det sygeplejefaglige skøn 

kan hjælpe sygeplejersken til at prioritere sin ”personlige tid” og patientens 

”personlige tid” og ikke udelukkende lade ”klokke tiden” være den afgørende 

(Martinsen 2005, Dalgaard 2007). Det kan således ses som en udfordring at opnå 

forståelse for patientens perspektiv. Martinsen belyser denne udfordring ved, at 

der stilles krav til sygeplejersken om at være åben og ydmyg som 

udgangspunktet for anvendelsen af det sygeplejefaglige skøn i mødet med 

patienten. Derudover bør hun være nærværende og vise, at hun har tid og er 

interesseret. Dermed kan hun give patienten mulighed for at fortælle, hvordan 

han oplever situationen (Martinsen 2006). I relation til patienten, der oplever 

gentagne indlæggelser, kan dette betyde, at sygeplejersken tager sig tid til at 

opnå forståelse for, hvilke erfaringer og oplevelser patienten har fra tidligere 

indlæggelser, og hvilke behov han har for information i forbindelse med den 

aktuelle indlæggelse.  

Ved at udføre dette stykke arbejde kan sygeplejersken anskueliggøre, at 

helheden i patientens situation har betydning og at ”klokke tiden” og konteksten 

på sygehuset ikke udelukkende bliver overskyggende i sygeplejerskens arbejde. 

Der findes forskellige perspektiver på tid, hvilket ligeledes kan ses i Støiers 

litteraturstudie, hvor betydningen af at patienten og sygeplejersken har et fælles 

ståsted betones (2008). Det er altså vigtigt, at patient og sygeplejerske har et 

samarbejde, hvor patienten kan opnå information og viden om forløbet, der kan 
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hjælpe ham til at se mening med ventetiden, sådan at den bliver mere acceptabel 

frem for at den opleves som spild af tid.  

3.3.1. Sammenfatning – Tid, ventetid og spid tid.   

Sammenfattende kan derfor siges, at tiden er en betydningsfuld faktor i 

forbindelse med patienternes oplevelse af gentagne indlæggelser grundet recidiv 

af atrieflimren. Ventetid kan påvirke patienten både socialt, psykisk og fysisk, 

opleves som lang og tung og er noget de gerne vil være foruden. Der ses et 

dilemma mellem at patienterne har en forståelse for ventetid, men samtidig 

opfatter den som spild af tid. Der kan være forskellige perspektiver på 

oplevelsen af tid, for såvel patienten som personalet. Kendskab til forskellige 

perspektiver kan være en betydende faktor i mødet med patienten, der 

genindlægges med recidiv af atrieflimren. Et øget informationsniveau og et 

arbejde med at opnå forståelse for den enkelte patients situation kan muliggøre 

at patienten i højere grad accepterer ventetiden og skabe mere fokus på at 

nedsætte unødvendig ventetid. En åben indlæggelse gives som bud på, hvordan 

ventetiden kan reduceres.  

3.4. Forskellige holdninger.  

Fra patienternes synspunkt kan det se ud til, at de ved indlæggelse bliver en del 

af et system med mange forskellige holdninger. Eksempelvis fortæller en 

patient: 

”Jeg oplever bare at den ene gang, så er der en der siger et, og den næste gang 
er der en der siger noget andet... det er sådan set det værste, når man kommer 
ind, for der er forskellige meninger og holdninger fra sygeplejerskernes og 
lægernes side...” og ”Bare det er det samme i stedet for at det vakler sådan i 
geleddet”. 
 
Patienterne giver udtryk for, at de gør sig mange tanker, når de får recidiv af 

atrieflimren og sidder derhjemme med informationerne fra sidste indlæggelse. 

Alle de forskellige oplysninger kan få dem til at overveje, om de bliver en 

belastning i systemet, når de henvender sig på sygehuset. En patient siger: 

”Skal jeg nu tage derind? Jeg har det ikke så godt, så jeg må hellere tage 
derind, men ligeså snart man kommer derud og kommer gennem modtagelsen, 
så føler jeg ikke, at jeg er en belastning i systemet, men det er lige det øjeblik 
man sidder derhjemme, og man har alle de informationer fra udskrivelsen”.  
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De forskellige holdninger fra personalet ser ud til at skabe frustration og 

uforudsigelighed for patienterne. Det opleves, som ”det værste” og kan tolkes 

som en belastning, de ville ønske at være foruden. Dette kan relateres til 

Baumgartens rapport, hvor det nævnes, at patienternes oplevelse af 

forskelligheder i den givne information kan øge nervøsiteten og medføre, at de 

har svært ved at finde ud af, hvad de kan forholde sig til (2002). Ligeledes 

efterspørger patienterne i Coughlan og Corrys undersøgelse forudsigelighed for, 

at de ikke skal føle sig som en belastning i systemet (2007).  

Patienterne beskriver, at det kan opleves som om, at plejepersonalet ikke taler 

sammen om den individuelle plan for patienten og giver udtryk for, at det 

opleves som: ”… det vakler sådan i geleddet..”. Yderligere beskriver 

patienterne: 

” …så kom der en læge, som jeg ikke havde set før… han kom med en tredje 
forklaring. Jeg mener godt, at de kunne have talt sammen, så de har den samme 
holdning”. 
 

Denne mangel på konsensus hos personalet kan som sagt skabe stor 

uforudsigelighed for patienterne og kan måske give patienterne en dårlig 

oplevelse af kontakten til personalet. 

Tendensen til manglende forudsigelighed kan også ses i Baumgartens rapport, 

hvor det beskrives, at patienterne kan opleve udskrivelsesforløb præget af 

tilfældigheder, der kan gøre dem utrygge (2002). Som det beskrives af en 

patient, har forskelligheden i den givne information ligefrem givet anledning til 

et skænderi i telefonen mellem patient og sygeplejerske, da patienten ringer ind 

for at melde sin ankomst og får at vide, at han skal stille i Skadestuen.”..og så 

kom jeg op at skændes med en sygeplejerske, for sådan er proceduren ikke på 

Aalborg sygehus”. Patienter i Coughlan og Corrys undersøgelse beskriver, at en 

dårlig eller traumatisk oplevelse i forbindelse med en indlæggelse kan bevirke, 

at patienterne ikke har lyst til at vende tilbage (Coughlan & Corry 2007). 

Ligeledes i Baumgartens rapport formodes det, at oplevelser fra tidligere 

indlæggelser kan have betydning for en ny indlæggelse (2002). Spørgsmålet er, 

om en oplevelse af en dårlig kontakt med plejepersonalet kan øge patientens 

frustrationer og give yderligere anledning til tvivl vedrørende, hvornår han skal 
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henvende sig ved recidiv af atrieflimren. Berg beskriver, at livet med kronisk 

atrieflimren ikke opleves som en håbløs situation men som en uklarhed i forhold 

til behandling og diagnose (2004). Patienterne er indstillet på at følge 

sundhedseksperternes råd, på en måde så det passer ind i den enkeltes liv (Berg 

& Pedersen 2006). Patienternes efterspørger ensrettede retningslinjer:  

”…hvis man nu fik at vide at efter det antal timer, så kommer du ind. Så er det 
legalt at komme. Jeg tror ikke på, at det er sådan, men det kan man godt føle i 
det øjeblik den ene siger et og den anden noget andet. Nu er man i vejen igen”. 
 

Det kan derfor tolkes, at der eftersøges en konkret procedure, der kan legalisere, 

hvornår man skal henvende sig for at blive indlagt med recidiv af atrieflimren.   

At kunne stole på hvad man får at vide belyses i Martinsens udlægning af 

tillidsbegrebet (2005). Mennesket er født med tillid til verden, idet tillid er en af 

menneskets suveræne livsytringer. Vi er som mennesker forpligtet til at tage 

vare om livsytringerne i mødet med et andet menneske. Svigtes tilliden kan det 

føre til mistillid, som er svær at vende til tillid igen (Martinsen 2005). 

Sygeplejersken er på denne måde etisk forpligtet til at tage vare på tilliden, og at 

give patienten en troværdig og ensrettet information han kan stole på, og dermed 

give ham holdepunkter for hvordan han skal forholde sig ved recidiv, hvilket kan 

være medvirkende til at minimere tvivlen.  

Patienterne beskriver, at de ønsker, at der ved udskrivelsen ses en rød tråd i den 

plan, der bliver lagt, hvilket tolkes som, at den enkelte patient kan se en mening 

med, hvordan han skal forholde sig ved recidiv. Det beskrives således:  

”... Men den der udskrivningssamtale, bare der var en rød tråd der. At det er 
den samme retningslinje, som du skal rette dig efter, så ikke noget med at køre 
udenom. Det gælder både sygeplejerske og læge”.  
 

Det tolkes, at patienterne stiller krav til personalet om at give ensrettede 

informationer ud fra retningslinjer frem for at informeret ud fra personlige 

holdninger. Forskellige holdninger kan resultere i tvivl hos patienten, hvorfor 

han selv træffer beslutninger ud fra, hvad han synes, er det mest rigtige.  Dette 

udtrykkes ved: 

”Nogen gange fortæller de jo også, og så var det ikke det, jeg fik at vide sidste 
gang, men det siger man selvfølgelig ikke. Men så retter man sig faktisk efter 
det, man fik at vide første gang, for det passer meget bedre” og ”... og så har jeg 
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nogle gange prøvet at spørge sygeplejersken der sender mig hjem og så er det en 
anden måde det bliver sagt på, og jeg skal vente 4, 6 eller op til 12 timer”.  
 

På denne måde kan det ses at patienten overvejer, hvad de vil spørge om, og 

bliver der sagt for mange forskellige ting, kan det betyde, at han undlader at 

konfrontere sundhedspersonalet med tvetydigheden i den givne information, og 

selv træffer et valg. For som det beskrives: ”… jeg tænker, at jeg nok bliver 

indlagt en gang mere” og ”…det kan jo være at de sætter stolen for døren”.  Det 

kan se ud som om, at patienterne frygter, at de ikke får den optimale behandling 

ved næste indlæggelse, hvis de stiller spørgsmål til tvetydigheden i 

informationerne, og derved kan være bange for at blive opfattet som for 

spørgende og til besvær. På denne måde kan tvetydighed i informationen give 

konsekvenser for mødet mellem patienten og sygeplejersken.  

Men hvor er fagligheden i alle de forskellige holdninger, der udtrykkes og 

hvorfor findes der ikke en gængs retningslinje og procedure for forløbene? Der 

findes behandlingsvejledninger og anbefalinger, som også i stor udstrækning 

følges (Brandes et al. 2003). Problemet kan dog være, at patienterne ikke har 

kendskab til argumenterne, der ligger til grund for de forskellige beslutninger og 

anbefalinger, hvorfor anbefalingerne kan virke tilfældige. Fokus på 

dokumentation og tydeliggørelse af argumenterne for patientens individuelle 

forløb, kan ses som en måde hvorpå, der kan arbejdes med at indfri patienternes 

forventning om en mere ensrettet information. Det kan blandt andet være at 

dokumentere argumenterne for den plan, der er lagt med patienten. I 

Baumgartens rapport efterspørger patienten kontinuitet og et højere 

informationsniveau, som handlinger der kan være med til at forebygge, at de 

føler sig til besvær (2002). En tilstrækkelig information kan formodes at give 

patienten en større oplevelse af kontinuitet, forståelse og mening med forløbet. 

Patienterne, der genindlægges med recidiv af atrieflimren, kan opleve en kort 

indlæggelse og have forholdsvis få fysiske symptomer, set i forhold til andre 

patienter der indlægges på Kardiologisk Afdeling, selvom deres symptomer kan 

have betydning for deres livskvalitet (Berg 2004, Støier 2008). Sygeplejerskens 

arbejde på Kardiologisk Afdeling kan variere fra i det ene øjeblik at være til 

stede og lytte til en patient, der indlægges akut med recidiv af atrieflimren til i 
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næste øjeblik at skulle yde avanceret genoplivning. I varetagelsen af sygeplejen 

til den ”kort tids indlagte” og forholdsvis selvhjulpne patient kan det siges, at der 

stilles krav til sygeplejersken om at kunne omstille sig til den konkrete situation 

(Martinsen 2006). Klarer hun ikke denne omstilling, kan hun komme til at 

påføre patienten yderligere lidelse, ved at hun ikke kan geare ned og være til 

stede i situationen. Hun risikerer at blive blind overfor patientens appel og 

lidelse (Martinsen 2006). Denne udfordring belyses ligeledes i Dalgaards 

afhandling ved, at sygeplejersken skal være i stand til at geare ned i situationen, 

sådan at ”klokke tiden” ikke dominerer, sådan at der ikke bliver plads til den 

”personlige tid” (2007). Udfordringen i sygeplejen til patienten, der 

genindlægges med recidiv af atrieflimren, kan derfor være at imødekomme 

patientens behov for information, så han kan få mulighed for at se mening med 

anbefalinger og retningslinjer og blive imødekommet med sine spørgsmål. Dette 

kan være med til at minimere patientens tvivl om, hvordan de skal forholde sig 

ved recidiv. Dette stiller krav til sygeplejersken om at delagtiggøre sig i 

patientens forløb, som Martinsen siger, at sygeplejersken stiller sig åben for at 

lade patienten invitere til mødet og tilpasse tiden til den enkelte situation (2006). 

Hermed kan der være mulighed for, at sygeplejersken kan indgå i samarbejde 

med patienten, og at de i fællesskab kan arbejde for at give både ”klokke tiden” 

og den ”personlige tid” plads i situationen.  

3.4.1. Sammenfatning – Forskellige holdninger.  

I forbindelse med genindlæggelsen oplever patienterne et system fyldt med 

forskellige holdninger, der kan skabe uforudsigelighed. Dette stemmer dårligt 

overens med patientens behov for ensrettet information, og det kan få dem til at 

føle sig som en belastning i systemet. Uforudsigeligheden kan betyde, at 

patienterne har svært ved at finde ud af, hvornår de skal henvende sig ved 

recidiv. Tvivlen, og det at patienterne har en forventning om at blive genindlagt, 

kan medføre, at de ikke delagtiggør plejepersonalet i den tvetydige information, 

de modtager, hvilket kan få den enkelte til selv at træffe beslutninger om, hvad 

der er bedst. En ensrettet information kan være med til at få patienten til at føle, 

at det er legalt at henvende sig. 
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4. Konklusion.  
 
I det følgende vil projektets problemformulering blive besvaret ud fra 

bearbejdningen af projektet. Problemformuleringen lyder:  

Hvordan oplever patienten genindlæggelser med recidiv af atrieflimren?  

Hvilke forventninger har patienten til genindlæggelsen, og hvordan indfries 

disse?  

Fundene i projektet tyder på, at patienterne oplever, at gentagne indlæggelser 

medfører at være et kendt ansigt i afdelingen, hvilket kan opleves positivt men 

også problematisk. Patienterne møder med en forventning om, at personalet er 

åbne for at tale med dem og lytte til, hvilke spørgsmål de måtte have. De ønsker 

at blive mødt med imødekommenhed, åbenhed og nærvær, også anden, tredje 

eller fjerde gang de bliver indlagt, og de ønsker, at sygeplejersken også taler med 

dem om almene menneskelige emner.  

Det at være et kendt ansigt i afdelingen kan medvirke at personalet ikke 

”inviterer” patienten til at spørge om forskellige ting, idet personalet tager det 

for givet at patienterne kender til alle procedurer og det kan medføre at 

patienterne kan have svært ved at få kontakt til personalet.  

Patienterne oplever megen ventetid i forbindelse med en genindlæggelse. En 

ventetid de gerne vil være foruden, og som kan opfattes som spild af tid. 

Ventetiden påvirker patienterne både fysisk, psykisk og socialt, og kan 

forværres, hvis ikke der bliver taget hensyn til, at patienten og personalet oplever 

tiden i forskellige perspektiver. Forståelse for forskellige perspektiver på tid 

samt information kan være afgørende for, om patienterne kan se mening og 

dermed acceptere ventetiden bedre. Patienterne efterspørger mulighed for at 

blive indlagt direkte i afdelingen og dermed reducere den spildtid, de ofte 

oplever når de, som proceduren foreskriver, indlægges via Skadestuen. 

Patienterne oplever mange forskellige holdninger fra personalet, når de 

henvender sig med spørgsmål. Denne forskellighed kan give anledning til tvivl 

og frustrationer, når de får recidiv af atrieflimren, og selv skal finde ud af, 

hvornår de skal henvende sig i Skadestuen eller til vagtlægen. Der eftersøges en 

ensrettet information, der kan legalisere at patienterne henvender sig, og dermed 

forebygger unødige bekymringer. Oplever patienterne ikke en ensrettet 
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information, kan det resultere i, at de ikke delagtiggør personalet i den tvetydige 

information, men danner egne holdninger, som de retter sig efter.  

En samlet konklusion må være, at personalet på Kardiologisk Afdeling skal være 

mere opmærksom på, at patienter der indlægges gentagne gange, kan have lige 

så mange spørgsmål som patienter, der er indlagt for første gang i deres liv. 

Spørgsmålene kan have en anden karakter, men det gør dem ikke mindre 

væsentlige for patientens livssituation. 

I det følgende afsnit vil begreberne reliabilitet, validitet og generalisering blive 

behandlet i forhold til projektets metode. 

5. Metodekritik.   

Begrebet reliabilitet i kvalitative data indebærer, om resultaterne er konsistente 

og gennemskuelige, for dem der læser projektet (Halkier 2003, Kvale & 

Brinkmann 2009). Validitet i kvalitative data knytter sig til, om resultaterne 

belyser formålet med projektet (Kvale 2009). Reliabilitet er fundamentet for 

validitet, hvorfor dette begreb behandles som det første (Polit & Beck 2006). 

I kvalitative studier tager vurderingen af reliabilitet udgangspunkt i projektets 

fortolkningsprocesser. Der er to fortolkningsprocesser, der er specielt vigtige; 

processen hvor forskeren interviewer interviewpersonerne, og processen hvor 

forskeren fortolker datamaterialet (Kvale & Brinkmann 2009). I forhold til dette 

projekt er der arbejdet med at tydeliggøre processen i udvælgelsen af 

interviewpersoner og omstændighederne omkring interviewene, hvilket kan øge 

relaibiliteten. I interviewsituationen var der fokus på ikke at stille ledende 

spørgsmål, men være åben og klar til at følge eventuelle modsigelser i 

pateinternes udtalelser, og opnå nuancering og beskrivelser af disse.  

Selve fortolkningsprocessen er fortaget ud fra hermeneutisk fortolkningsmetode, 

hvor der er gjort bestræbelser på at møde det transskriberede materiale med 

åbenhed.  Desuden har interviewguiden været med i analyse og 

fortolkningsprocessen af det transskriberede materiale for at skærpe 

opmærksomheden på, at der ikke blev draget fortolkninger udelukkende ud fra 

den måde, der blev spurgt på eller forforståeslsen for patienternes oplevelser. 

Der er arbejdet med dele af det transskriberede materiale og tilstræbt, at 
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konklusioner er sluttet ud fra det transskriberede materiale som en helhed. På 

denne måde har hermeneutiskforståelse bidraget til bevægelsen mellem del og 

helhed, der har ført til ny erkendelse om patienternes oplevelser.  

Der var en produktiv gruppedynamik i interveiwene, der bidrog til nuancering af 

patienternes beskrivelser. Gruppedynamikken kan betyde, at forskellige syn og 

holdninger kan blive afprøvet mellem gruppens medlemmer og dermed øge 

reliabiliteten i patienternes udtalelser (Halkier 2003). En svaghed ved 

fokusgruppeinterview kan dog være, at gruppedynamikken kan løbe af med 

deltagerne (Halkier 2003). Denne svaghed er forsøgt imødekommet i 

interviewene, ved at intervieweren fungerede som ordstyrer, sådan at den enkelte 

patient kunne få lejlighed til at tale færdig, inden den næste patient 

kommenterede. Desuden kan det analyserede materiale udleveres til patienterne, 

så de kan gennemlæse det og verificere, at der ikke er draget forkerte 

konklusioner.  

Ordstyreren havde en vigtig rolle i interviewene, da der kunne ses tendens til, at 

patienterne talte udenom de opstillede temaer, hvis ikke ordstyreren rettede 

samtalen på sporet igen. Eksempelvis kan nævnes, at patienterne på et tidspunkt 

begyndte at tale og diskutere forskellige behandlingstilbud, som nogen af dem 

ikke havde hørt om før, og derfor var interesseret i at høre mere om.  

Projektets resultater vurderes som valide, da de belyser projektets formål, som er 

patienternes oplevelser af og forventninger til genindlæggelsen med 

recidiverende atrieflimren. Der kan dog altid stilles spørgsmål til, om kvalitative 

data er fyldestgørende. I denne sammenhæng må formålet med kvalitative data 

tages med. Formålet med kvalitative data er at belyse tendenser, ikke at 

fremkomme med endegyldige sandheder (Polit & Beck 2006). I projektet blev 

der udført to fokusgruppeinterview. Flere centrale temaer gik igen i de to 

interviews. Det kan være interessant at udføre endnu et fokusgruppeinterview 

med samme interviewguide, for at belyse om der ville komme andre centrale 

temaer frem vedrørende oplevelsen af genindlæggelsen. Denne proces er 

fravalgt, da det vil ligge udenfor den tid og de ressourcer, der er afsat til dette 

masterprojekt.  
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Kvalitative data kan ikke generaliseres i klassisk forstand, men skal altid ses i 

sammenhæng med den kontekst, hvor de er indsamlet (Polit & Beck 2006). 

Resultaterne fra dette projekt kan således ikke generaliseres, men kan vise 

tendenser til, hvordan patienterne oplever gentagne indlæggelser med 

recidiverende atrieflimren. Resultaterne er dermed ikke endegyldige sandheder, 

men kan betragtes som vigtig viden til sygeplejersker eller andet 

sundhedspersonale, når de står overfor en patient, der genindlægges med 

recidiverende atrieflimren.  

 

6. Perspektivering.  

Bearbejdning af projekt har været med til at belyse patienternes oplevelser af 

genindlæggelser med recidiverende atrieflimren, og har belyst, hvilke 

udfordringer patienter kan stå overfor i den forbindelse. Der vil nu blive 

perspektiveret i forhold til resultaternes betydning for den fremtidige praksis og 

hvilke vinkler, der kunne vælges for fremtidige projekter.   

At blive modtaget med nærvær og imødekommenhed og få en ensrettet og 

troværdig information kan ses som havende betydning for det enkelte 

menneskets livskvalitet, når der opleves genindlæggelser med recidiverende 

atrieflimren. Det kan give anledning til forundring, at patienterne ikke oplever 

nærvær og imødekommenhed i mødet med plejepersonalet, da disse fænomener 

er grundlæggende for sygeplejerskens arbejde. Der arbejdes til stadighed med 

værdier i sygeplejen eksempelvis udformning af værdigrundlag, og der er 

skrevet megen teori om, hvordan sygepleje bør være. Men ud fra resultaterne i 

dette projekt kan det tyde på, at det kan være svært at leve op til disse værdier i 

praksis. Det kan se ud til at være forskel mellem, det sygeplejersker gerne vil 

vise (værdier i sygeplejen), og det som de reelt viser i deres kropssprog 

(handlinger). Det kan være interessant at undersøge disse aspekter i et nyt 

projekt.   

Atrieflimren bør betragtes som en kronisk sygdom og forventes at forekomme 

hyppigere i fremtiden (Brandes et al. 2003). At forbedre og optimere 

patienternes forløb kan komme dels patienterne og dels samfundsøkonomien til 
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gode i forhold til at reducere ”spildtid”.  Pateintens mulighed for at mestre 

sygdommen og situationen, når de får recidiv af atrieflimren, kan forbedres, ved 

at patienten oplever at blive mødt med åbenhed, nærvær, imødekommenhed og 

en ensrettet information. Et enkelt telefonopkald eller kortvarig henvendelse til 

Kardiologisk Afdeling kan måske forebygge en indlæggelse, og dermed spare 

ressourcer og tid for både patienten og personalet. Desuden kan det opleves 

positivt for patientens livskvalitet at være i stand til at mestre sin sygdom, og 

dermed blive bedre til at leve med den. Implementering af projektets resultater i 

praksis kan derfor gavne patienter såvel som samfundsøkonomien.  

Empirien, der er anvendt i projektet, er indhentet for ca. et år siden. I den 

mellemliggende tid har der på afdelingen været opmærksomhed på, at dette 

projekt har været i gang. Den øgede fokus på problematikken har betydet, at der 

allerede er sket ændringer i måden, hvorpå patienterne modtages i afdelingen. 

Den rettede opmærksomhed på praksis sammen med omstruktureringstanker fra 

afdelingsledelsen har ført til, at der på afdelingen, nu er fastsat to daglige tider 

for DC-konvertering, hvilket medfører et konkret tidspunkt at forholde sig til. 

Den nye omstrukturering har desuden betydet, at nogle patienter kan tage hjem 

for at overnatte, hvilket kan medføre nedsat indlæggelsestid. Implementering af 

projektets resultater indebærer et fortsat arbejde med en holdningsændring 

blandt personalet på Kardiologisk Afdeling. En holdningsændring er en 

kompleks proces, da personalets holdninger er indlejret i kulturen på afdelingen 

som en uskreven og ikke italesat grundlæggende antagelse. En vellykket 

implementering af holdningsændring stiller derfor store krav til organisationen 

(Kotter 2008, Schein 1994). 

Der er udarbejdet en kvalitetsmålsætning for Aalborg sygehus, hvor det blandt 

andet vægtes at tilrettelægge optimale patientforløb på tværs af afdelinger, 

sygehuse og primær sektor samt forbedre mødet med sundhedsvæsenet (Aalborg 

Sygehus 2004). Resultatet af dette projekt kan være med til at konkretisere 

denne målsætning i Kardiologisk Afdeling, og kan belyse, hvilke tiltag der kan 

igangsættes og arbejdes med for at forbedre disse patienters forløb.  

I dette projekt er problemstillingen vedrørende genindlæggelser undersøgt fra 

patienternes perspektiv. Det kunne også være relevant at undersøge 
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problemstillingen fra sundhedspersonalets perspektiv, eksempelvis ved at 

fortage fokusgruppeinterview med sygeplejersker, der varetager plejen til 

patienterne, som genindlægges med recidiverende atrieflimren.  

En anden relevant undersøgelse kan være at udføre eksempelvis 

deltagerobservationer eller feltstudie af patienternes indlæggelsesforløb. Herved 

kan der være mulighed for at belyse betydningsfulde strukturer, der har 

betydning for forløbene, men som ikke er tydelige for sundhedspersonalet, der 

arbejder med forløbene til dagligt.  

Desuden kan det være interessant at undersøge, hvordan andre kardiologiske 

afdelinger nationalt og internationalt takler problematikken med de gentagne 

indlæggelser, og om der arbejdes med at nedsætte den uproduktive ventetid for 

patienterne.  
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7. Resumé.  
 

7.1 Resumé på dansk:  

 
 
 
 
”Nu må de da kende mig!” 

 

- Patienters oplevelser af og forventninger til genindlæggelsen med 

recidiverende atrieflimren.  

Patienter med atrieflimren er en gruppe af patienter indenfor kardiologien, der 

ikke har fået stor opmærksomhed, på trods af at atrieflimren er den hyppigste 

indlæggelseskrævende arytmi og på trods af at atrieflimren efter retningslinjerne 

skal betragtes som en kronisk lidelse. Dette masterspeciale har derfor til hensigt 

at undersøge patienternes oplevelse af genindlæggelsen med recidiverende 

atrieflimren, hvilke forventninger de har, og hvordan disse kan indfries. 

Den anvendte metode er kvalitativ, og der er anvendt fænomenologisk – 

hermeneutisk forståelsesramme. Empirien udgøres af to kvalitative 

fokusgruppeinterviews, hvor ialt ti patienter deltog.  

Patienterne beskriver, at ventetiden kan påvirke dem fysisk, psykisk og socialt, 

og kan opfattes som spild af tid. De kan have svært ved at opnå kontakt med 

personalet ved genindlæggelsen og mødes med forskellige holdninger, der kan 

medføre tvivl, om hvordan de skal forholde sig ved nyt recidiv. Patienternes 

oplevelser kan forbedres ved at de bliver mødt med nærvær og 

imødekommenhed og får en ensrettet information.  

 

Dansk resumé: 1198 typeenheder incl. mellemrum.  
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7.2 Resumé på engelsk.  

 

”Now, they should know me!” 

 

- Patients Experiences of and Expectations to Readmission with Atrial 

Fibrillation.  

 
 

Patients with Atrial Fibrillation (AF) is a group of patients in cardiology, which 

hasn’t received much attention, despite the fact that AF is the most frequent 

hospitalization and intensive arrhythmia, and in spite of that AF, when following 

guidelines, should be regarded as a chronic condition. This master thesis 

investigates patients' experience of readmission with recurrent AF, what 

expectations they have and how to comply with these.  

A qualitative method, and a Phenomenological – Hermeneutical understanding 

framework were used. Empiricism consists of two focus group interviews, where 

a total of ten patients participated.  

Patients describe that they experiences a lot of waiting time that may affect them 

physically, mentally and socially, and can be seen as a waste of time. They may 

have difficulty in gaining contact with the staff when they readmit to hospital. 

They face with many different attitudes, which might lead to doubts about how 

to proceed when new relapse of AF. To improve patient experience of 

readmission, the patients should be met with concern and kindness.   

 

Engelsk resumé: 1197 typeenheder incl. mellemrum. 
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Bilag 2.  

Interviewguide for fokusgruppeinterview. 
 
Tema: Patienternes oplevelse af genindlæggelsen.  
 
Fokuseret spørgsmål:  
Hvordan oplever patienten genindlæggelsen med recidiv af atrieflimren?  
 
Konkrete interviewspørgsmål:  
Diskuter hvad det betyder for jer at blive genindlagt.  
Fortæl om en oplevelse i relation til en genindlæggelse.  
Hvad er godt?  
Hvad er dårligt? 
 
Tema: Patienternes oplevelse af mødet med plejepersonalet.  
 
Fokuseret spørgsmål: Hvordan oplever patienten mødet med plejepersonalet? 

 
Konkrete interviewspørgsmål:  
Diskuter hvordan I bliver mødt af personalet i forbindelse med en 
genindlæggelse.  
Hvad sagde sygeplejersken til dig? 
Fik du mulighed for at stille spørgsmål? 
 
Tema: Patienternes forventninger.  
 
Fokuseret spørgsmål: Hvilke forventninger har patienterne til 
genindlæggelsen? Hvilke forventninger har patienterne til mødet med 
plejepersonalet? 
 
Konkrete interviewspørgsmål:  
Diskuter hvad I forventer af en genindlæggelse.  
Diskuter hvad I forventer af personalet.  

 
Tema: Indfrielse af forventninger.  
 
Fokuseret spørgsmål: Hvordan kan patienternes forventninger indfries? 
 
Konkret interviewspørgsmål:  
Diskuter om jeres forventninger bliver imødekommet i forbindelse med en 
genindlæggelse.  
Hvad er godt? 
Hvad er dårligt? – hvordan kunne det gøres bedre? 
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Bilag 3. 
 

Aalborg d.  

Indledningsvis vil jeg takke dig for, at du vil deltage i fokusgruppeinterviewet.  
Som aftalt sendes hermed et informationsbrev.   
Interviewet vil finde sted på XX Sygehus.  
Du bedes møde:  

Dato, tid og sted.     
 
Interviewet vil vare ca. 1½ time. Der vil blive sørget for kaffe og te.  
 
På Kardiologisk Afdeling er vi i færd med at udarbejde et projekt med det 
formål, at undersøge patienters oplevelse af genindlæggelsen på grund af 
forkammer flimren.  
Projektet er en del af et fælles sygeplejeforskningsprojekt ”Omsorgsetik i klinisk 
sygepleje – Den gode, kloge og rigtige sygepleje”, der forløber i tidsrummet 
2005 -2010 på Aalborg Sygehus, og er led i min uddannelse til Master i Klinisk 
Sygepleje. 
 
Formålet med fokusgruppeinterview er at skabe åben og afslappet dialog, hvor 
dine oplevelser kan komme frem. Vi håber, at jeres udsagn kan bidrage til 
udvikling af sygeplejerskens praksis og komme patienter til gode i fremtiden.   
 
Der er altså tale om et interview, hvor der vil være 5-6 patienter tilstede og blive 
interviewet på samme tid. Der vil være fire sygeplejersker til stede under 
interviewet: to som interviewere og to som observatører. Samtalen vil blive 
optaget på bånd og vil efterfølgende blive transskriberet.  
Temaer for interviewet vil være: Din oplevelse af genindlæggelsen, dit møde 
med plejepersonalet og dine forventninger til genindlæggelsesforløbet.   
Vi har tavshedspligt, og alle udtalelser vil blive anonymiseret.  
Det er frivilligt at deltage i dette interview, og du kan til enhver tid afbryde 
samarbejdet.  
Skulle du blive forhindret i at deltage i interviewet, vil jeg gerne kontaktes på XX 
tlf. nr.   
Afslutningsvis vil jeg anføre at deltagelse eller afbrydelse af samarbejdet ikke vil 
få konsekvenser for eventuelt senere indlæggelser på afdelingen.  

Vi glæder os til at se dig, og høre om dine erfaringer.   
 

På forhånd tak for hjælpen. 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Sygeplejerske og stud. MKS 

Vibeke Høgh.  
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Bilag 4.  

 
Aalborg d.   

 
 
 

Samtykkeerklæring. 
 
 
NAVN:  
 
En undersøgelse af patienters oplevelse af indlæggelsen med akut recidiv af 
atrieflimren, sygeplejerske og stud. MKS Vibeke Høgh.  
  
Jeg bekræfter hermed, at jeg efter at have modtaget både skriftlig og mundtlig 
information om ovenstående projekt, indvilger i at deltage i projektet.  
 
Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som helst kan 
udgå af projektet, uden at det vil påvirke min pleje og behandling på Aalborg 
Sygehus.  
 
Jeg er informeret om, at jeg vil blive anonymiseret i forbindelse med projektet.  
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