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1. Indledning 

Jeg har igennem flere år været interesseret i den nærmest ideologiske fremstilling af sund-

hedsfremme som synes i modsætning til den vanskelige operationalisering, som jeg har ople-

vet i den faktiske kliniske praksis. Særligt finder jeg, at sundhedsfremme i forhold til fore-

byggelige kroniske sygdomme er en udfordring for sundhedsvæsnet, hvor fx Kronisk Ob-

struktiv Lungelidelse (KOL) har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. 

1.1 Mennesket med KOL 

KOL er en fremadskridende og irreversibel tilstand, som resulterer i en progressiv obstruktion 

af luftvejene og gradvis reduktion af lungefunktionen (bl.a. Blands & Bælum 2007, Thune Ja-

cobsen 2002, Juel 2003), og hvor den voldsomme muskelnedbrydning, afmagring og knogle-

skørhed, som sygdommen medfører, påvirker prognosen i negativ retning. Sygdommens ud-

vikling medfører for den enkelte ofte tiltagende grader af isolation og øget tendens til depres-

sion (Blands & Bælum 2007, Juel & Døssing 2007, Qi & Sin 2008). Det antages, at mindst 

200.000 mennesker i Danmark har KOL, og med en prævalens omkring 10% og ca. 15.000 

indlæggelser årligt (Thuesen Pedersen 2002, Juel & Døssing 2003, 2004) er dødeligheden li-

geledes i stigning. Der findes sikker viden om sammenhæng mellem rygning og udvikling af 

KOL, og rygestop angives som den eneste evidensbaserede behandling, der mindsker pro-

gression af sygdommen (van der Meer 2001).  

1.2 Sundhedsfremme 

Sundhedsfremme er blevet et begreb, som anvendes af forskellige parter og med forskellige 

betydninger (se bl.a. Vallgårda 2008, Maben & Macleod Clark 1995, Jensen & Johnsen 2000, 

Whitehead 2003, 2005, 2007), hvor forholdet mellem sundhedsfremme som ressource eller 

sundhedsfremme som fravær af sygdom kan ses som to yderpoler (bl.a. Jensen & Johnsen 

2000, Pender et al. 2002, Green et al. 2000). Det diskuteres, om sundhedsfremme er et mål el-

ler et middel (Jensen & Johnsen 2000, Green et al. 2000, Glanz et al. 1997, Green & Kreuter 

2005, Wistoft, 2007), og at forebyggelse er en del af sundhedsfremme, men ikke omvendt 

(Green et al. 2000, Jensen & Johnsen 2000, Whitehead 2008). I en dansk sammenhæng kan 

spørgsmålet rejses, om sundhedsfremme er forbeholdt borgernes hverdag (Forebyggelses-

kommissionen 2009), eller om alle dele af samfundet har et ansvar.  

World Health Organisation (WHO) udgav i 1986 The Ottawa Charter for Health Promotion, 

hvor forskellige forudsætninger og strategier for sundhed er beskrevet. Sundhedsfremme er: 
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 ”..enabling people to increase control over, and to improve their health.. as a resource for 
everyday life, not the objective of living.. goes beyond healthy life-styles to well-being”. 

Sundhedsfremmebegrebet fordrer derfor også interventioner, som går udover de individuelt 

orienterede handlinger (Green et al. 2000) og retter sig i dokumentet mod følgende forudsæt-

ninger: ”Advocacy, Enablement og Mediation”. Advocacy drejer sig om at øge menneskets 

viden og forståelse for sundhedsfremmende faktorer, så de kan få kontrol med deres eget liv. 

Enablement kan her ses i forhold til ulighed i sundhed og kan bl.a. omfatte behovsafdækning 

for grupper og støtte til netværksdannelse. Mediating handler her om samarbejdet indenfor og 

på tværs af fagskel og sektorer og omfatter bl.a. også politisk påvirkning (Casey 2005a). Den-

ne forestilling om sundhedsfremme er af nogle forfattere blevet kaldt et nyt paradigme inden-

for sundhedsfremme (Irvine 2007, Benson & Latter 1998). Jensen og Johnsen proklamerer 

med fasthed: ”Sundhedsfremme indebærer en kamp om mål og midler” (2000, s. 8). Tydeligt 

er det under alle omstændigheder, at sundhedsfremme kræver aktiv stillingtagen hos alle (ikke 

kun fagpersoner), og handlinger, som omfatter og inddrager komplekse systemer. 

1.3 Sygeplejersken og sundhedsfremme 

Sygeplejersken bør i kraft af sit faglige virksomhedsområde naturligt spille en central rolle for 

den kliniske udmøntning af sundhedsfremme, idet sygeplejersken er den sundhedsprofessio-

nelle person, som er tættest på patienten (Whitehead 2003, Robinson & Hill 1998). Hun/han 

har med sin uddannelsesbaggrund ansvar for udvikling af kliniske retningslinjer, standarder 

og ikke mindst for operationalisering og individualisering i forhold til den enkelte patient 

(Undervisningsministeriet 1990, 2001, 2006, 2008, Sundhedsstyrelsen 2009).  

Med baggrund i ovenstående skitsering har jeg set det som en god mulighed at benytte dette 

speciale som ramme for at fordybe mig i området.  

2. Søgestrategi 

Min litteratursøgning er udført i 2008 og suppleret i 2009 og har primært fokuseret på syge-

plejerskens sundhedsfremmeinterventioner og overvejelser om sundhedsfremme og sekun-

dært på de behov, som mennesket med KOL har i forhold til sundhedsfremme. Jeg søgte i da-

tabaserne Cinahl, Cochrane og Pubmed, samt bredt på Google, Google Scholar og Biblio-

tek.dk, og gennemførte en MesH-søgning/Major Headings med følgende kombinationer: 

health promotion, health education, nursing, patient participation, competence. Den systema-

tiske søgning blev endvidere suppleret med kædesøgning og fritekstsøgning (se bilag 1). 
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2.1 Litteraturfremstilling 

Jeg har struktureret beskrivelsen af litteraturen svarende til de hovedområder, jeg fandt resul-

tater indenfor. Derudover har jeg særskilt gennemgået enkelte artikler. 

1. Sundhedsfremmende sygepleje er vanskelig at genfinde i den kliniske praksis udover som 

sundhedspædagogiske tiltag rettet mod den enkelte patient (McBride 1994, Irvine 2007, 

Whitehead 2006, Benson  &  Latter 1998, Robinson  &  Hill 1998, Berg et al. 2005, Casey 

2007a, Scriven 2005). En undersøgelse tyder på, at sundhedsfremme er en aktiv del af sy-

geplejen, men at den eksisterer som tavs viden (Høj 2007). 

Casey (2007a) har gennemført feltforskning mhp. at belyse, hvordan sygeplejersker for-

stod sundhedsfremme, og om det forekom i den kliniske praksis. Undersøgelsen afdække-

de, at sygeplejerskens sundhedsfremmende aktiviteter primært bestod i undervisning af 

patienten, hyppigt som overfladiske instruktioner. Sygeplejersken inddrog ikke patienter-

ne i problemidentifikation, målsætning eller planlægning af pleje. Casey konkluderer, at 

der er behov for et skifte hen imod et patientcentreret perspektiv, som inkluderer empo-

werment, holisme og individualiseret sygepleje. Det kræver, at sygeplejersken proaktivt 

går ind i et bredere arbejde for sundhedsfremme, som også omhandler de sociale og politi-

ske dimensioner.  

2. Sygeplejersker ser sundhedsfremme som et væsentligt element i den kliniske sygepleje 

også indenfor den akutte sygepleje (Cross 2005, Mc Bride 1994, Kelley  &  Abraham 

2007, Casey 2007).  

Kelley og Abraham (2007) gennemførte en spørgeskemaundersøgelse for at undersøge 

sundhedsfremmepraksis blandt sygeplejersker på sygehusafdelinger med patienter over 65 

år. Undersøgelsen viste, at ¾ af respondenterne fandt, at sundhedsfremme var en del af 

deres rolle, og yderligere 15% mente, at det nok var indenfor deres rolle, men at speciali-

ster med fordel kunne varetage den. 70% så positivt på integrering af sundhedsfremme. 

63% mente, at sygehuse var en velegnet ramme for sundhedsfremme, mens 15% mente, at 

patienterne var for syge. Yderligere 10% mente, at sundhedsfremme ikke var vigtigt i for-

hold til andre opgaver i sygehusvæsnet. Forfatterne konkluderer, at der i høj grad mangler 

organisatorisk fokus på sundhedsfremme.  

3. Sygeplejersker mangler træning og undervisning indenfor sundhedsfremme (McBride 

1994, Cross 2005, Irvine 2007, Whitehead 2006, Casey 2007b).  

Irvine (2007) belyser gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvordan hjemmesygeplejer-

sker forstår sundhedsfremme og anvender det i praksis. Undersøgelsen tyder på, at syge-
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plejerskerne ikke har tilstrækkeligt kendskab til det moderne sundhedsfremmebegreb, idet 

praksis viste sig rettet mod traditionel sygdomsforebyggelse uden systematisk anvendelse 

af anerkendte metoder, hvilket medfører en reaktiv praksis. Der konkluderes, at sygeple-

jerskerne mangler viden om betydning, udbredelse og metoder indenfor sundhedsfremme.  

4. Sygehusvæsnet er generelt ikke er indrettet mod et strategisk perspektiv på sundheds-

fremme (Høj 2007, Kelley  &  Abraham 2007, Whitehead 2005, Scriven 2005, Benson  &  

Latter).  

Whitehead (2005) har i et kritisk review undersøgt, hvorledes sygeplejerskens sundheds-

fremmepraksis afspejler sig i relation til konceptet Health Promoting Hospitals. Undersø-

gelsen viser, at sygeplejersken generelt kun udfører sundhedsfremmeaktiviteter, som om-

fatter undervisning og adfærdsændring af den enkelte, frem for organisatoriske og struktu-

relle reformer. Forfatteren konkluderer, at til trods for den relativt lille udbredelse af kon-

ceptet, så burde sygeplejersken være mere tydelig indenfor sundhedsfremme pga. sygeple-

jerskernes store antal og strategisk gode placering.  

5. Flere undersøgelser, som retter sig mod deltagelse og inddragelse synes at pege på, at 

mennesker med kroniske sygdomme ikke inddrages aktivt (Eldh 2006, Wilson et al 2006, 

Ashton  &  Rodgers 2003, Penney  &  Willard 2007, Florin 2005).  

Eldh et al. (2006) gennemførte et observationsstudie i en sygeplejerskeledet kardiologisk 

klinik. De afdækkede, at sygeplejersken anså deltagelse som noget, de tildelte patienterne, 

hvor patienterne så det som noget, de havde ret til. Sygeplejerskerne var ikke i aktiv dia-

log med patienterne mhp. afdækning af behov for deltagelse, hvilket medførte problemer, 

når patienterne ikke fulgte anvisningerne. Forfatterne anbefaler, at sygeplejersker syste-

matisk inddrager patientdeltagelse som et vigtigt element.  

2.2 Begrænsning i litteraturstudiet 

Jeg fandt ikke undersøgelser, som i en dansk sygehuskontekst belyser, hvordan sygeplejersker 

operationaliserer sundhedsfremme i forhold til mennesker indlagt med kronisk lungesygdom, 

men stødte på flere forfattere, som efterlyser en sådan (bl.a.Whitehead 2003, 2006, 2008, Ir-

vine 2007, Benson & Latter 1998, Robinson & Hill 1998, Maben & Macleod Clark 1995, Ca-

sey 2007a). Jeg fandt ikke undersøgelser, som afdækker sundhedsfremmebehov specifikt for 

mennesket med KOL.  
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3. Formål og afgrænsning 

På baggrund af ovenstående litteratursøgning finder jeg det relevant at belyse, hvordan syge-

plejersker på et dansk sygehus indholdslader og agerer i forhold til sundhedsfremme. Det er 

derfor væsentligt at forfølge følgende formål for undersøgelsen:  

 at belyse indhold og handlemåder for sygeplejerskers sundhedsfremmende interven-

tioner hos mennesket med KOL. 

Konkret vil følgende spørgsmål søges belyst:  

 Hvordan indholdslader sygeplejersker begrebet sundhedsfremme?  

 Hvad kendetegner sygeplejerskens sundhedsfremmende interventioner?  

 Hvilke overvejelser gør mennesket med KOL sig om sundhedsfremmende interventioner 

under indlæggelse? 

3.1 Afgrænsning  

Min undersøgelse afgrænses til to sygeplejersker indenfor det lungemedicinske speciale, samt 

to patienter indlagt med KOL. 

Indenfor sundhedsfremme som tema er det muligt at forholde sig til flere store begreber, som 

er relevante for sundhedsfremme og sygepleje, fx fagidentitet, mestring og organisationens 

betydning. De kunne have leveret interessante bidrag gennem en selvstændig udfoldelse, 

hvilket rammerne for opgaven ikke tillader.  

4. Opgavens disponering 

For at lette læserens adgang til opgaven har jeg udarbejdet en grafisk oversigt, som i skema-

tisk form viser fremdriften og de forskellige metodiske variationer, som jeg vil redegøre for i 

de relevante afsnit.  
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Spørgsmål: 
indhold og 
handlemåder for 
sundhedsfremme-
interventioner 

Metode:
Feltforskning: Et 
åbent eksplorativt
design 

Feltobservation:
Deltagende 
observation 
af to sygeplejersker
På lungemedicinsk 
afdeling

Analyse:
Interview: 
Kondensering af
meningsenheder 
og identifikation af 
domæner  

Analyse:
Feltnoter: mønstre
genfindes og 
identifikation af 
domæner  

Kvalitative forsk-
ningsinterview med 
semistruktureret
spørgeguide hos to 
sygeplejersker og
to patienter

Udledning af 
temaer på baggrund 
af identificerede
domæner i hele 
materialet 

Diskussion af
temaer   

Konklusion og 
perspektivering

 
Figur 1. Grafisk oversigt over opgavens disponering i forhold til anvendte metoder 

5. Teoriramme 

Metoden beskrives med vægt på teorirammen og den videnskabsteoretiske position, som min 

undersøgelse antager, samt overvejelser over min forforståelse. Dernæst beskriver jeg adgang 

til feltet, udvælgelse af informanter, samt etiske overvejelser, for derefter at beskrive hvorle-

des jeg har gennemført undersøgelsen.  

5.1 Videnskabsteoretisk position 

Udgangspunktet for specialet er belysning af sundhedsfremme, som det indholdssættes og 

præsenteres af sygeplejersker i et arbejdsliv på en lungemedicinsk afdeling. Min tilgang til 

fænomenet er dels inspireret af den filosofiske hermeneutik, dels af fænomenologien, hvorved 

jeg både får adgang til hvordan og hvad.  

Fænomenologien kan ses som ”opstået i protest over en positivistisk videnskabsforståelse” 

(Harder 1990) og er kendetegnet ved at gå til sagen selv, idet den anerkender de udforskedes 

subjektposition. Det betyder, at forskningen får et åbent præg, hvor forskeren stiller sig inte-

resseret i et fænomen, som det viser sig (Rosberg 2008), hvilket fordrer, at forskeren er i stand 

til at parentessætte egen forforståelse og holde sig tæt til sine data. Den fænomenologiske til-

gang er ifølge Polit og Beck særligt velegnet, når det drejer sig om fænomener, som er svagt 

belyste og afgrænsede (2006, s. 219). 

I hermeneutikken (Birkler 2003, Jensen 1990) møder den enkelte verden ud fra egen for-

forståelse, som er knyttet til og betinget af mennesket som tilhørende historien. Forforståelsen 
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kan sættes på spil, hvilket giver anledning til at sætte en ny forståelsesproces i gang. Et væ-

sentligt element i forståelse og fortolkning er, at den enkelte forholder sig ydmygt til og er 

bevidst om, at forforståelsen er uundgåelig, og, at den hænger uløseligt sammen med forståel-

se (Fredslund 2003). Som led i at kunne forstå anvendes begrebet horisontsammensmeltning 

som billede på den proces, hvor den enkelte hele tiden tester egen forforståelse og ny forståel-

se (Jensen 1990) mhp. at kunne danne mening i det, den anden siger. På den måde sættes en 

dynamisk erkendelsesproces i gang, hvor fx teori kan generere nye spørgsmål, som giver an-

ledning til nye erkendelser. 

5.2 Sygeplejefaglig teoriramme 

Det været væsentligt for mig også at kunne tage et udgangspunkt i en sygeplejefaglig ramme, 

og Benner og Wrubel har i ”Omsorgens betydning i sygepleje” (2006) beskrevet sygepleje i 

relation til sundhed og sygdom, og herunder betydningen af stress og mestring. Forfatterne 

anlægger et fænomenologisk syn på mennesket og ser omsorg som grundlæggende for ”men-

neskeligt liv og for sygepleje som fag” (Kirkevold 2006, s. 219).  

Begrebsliggørelsen af sundhedsfremme er inspireret af Antonovskys begreb Sense of Cohe-

rence (SOC), som oversættes med velbefindende. Det skal ses ud fra den enkeltes udnyttelse 

af situationsbestemte muligheder, og den enkeltes fornemmelse af tro på egne kræfter1 (2006, 

s. 187). At opnå velbefindende kræver derfor en ændring af kropslig tilstand eller tænkning, 

hvor forfatterne mener, at deres sundhedssyn giver mennesket ”adgang til en lang række mu-

lige interventionsformer” (ibid. s. 210). De pointerer, at sundhedsfremme ikke må ses ud fra 

en mangeltænkning, men ud fra mulighederne, som den enkelte forstår dem. Stress ses som en 

uundgåelig del af livet og omfatter menneskets oplevelse af forstyrrelser i hidtil ”ubesværede 

funktioner” (2006, s. 83). Således skal stress ikke forstås som fejlslagen mestring, men der-

imod som det transaktionsresultat, som fremkommer, når individet adapterer til en ny situati-

on. Da stress er uløseligt forbundet med at leve i verden, argumenterer de for, at mestring al-

drig kan blive en teknologi, som fjerner stress (ibid., s. 85).  

Sundhedsfremme må forstås ud fra den enkeltes oplevede situation og ressourcer, hvor syge-

plejersken kan hjælpe den enkelte med at ”.. udvide eller supplere de eksisterende” me-

stringsmuligheder (Kirkevold 2006, s. 227). Forfatterne beskriver i udvalgte cases, hvorledes 

 

1 Det situerede perspektiv andrager her mere end en individualistisk tilgang (2006, s. 208). 
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ekspertsygeplejersken2 konkret forholder sig i situationer med patienter, men i forhold til ope-

rationaliseringen af sundhedsfremme er det ikke helt tydeligt, hvilke mere metodiske overve-

jelser og handlinger, der anbefales. Som led i belysning af dette mener jeg, at Antonovskys 

begreb SOC kan inddrages. Han ser meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed som 

centrale præmisser for den enkeltes opnåelse af SOC (Antonovsky 1987, Jensen & Johnsen 

2000). I forhold til det omgivende samfund må Benner og Wrubels omtale af situationsbe-

stemthed også omfatte de kulturelle og sociale mønstre og rammer, som individet er under-

lagt. Forfatterne er dog ikke præcise i forhold til sociale og politiske elementers betydning og 

beskriver primært forholdet mellem ekspertsygeplejersken og den enkelte patient. 

6. Metode og materiale 

6.1 Etnografisk metode 

Mit formål for undersøgelsen søger mod indhold og handlemåder, som kan genfindes inden 

for aktørers kulturelle felt. Den etnografiske metode tilbyder en sammenhængende adgang til 

besvarelsen af et komplekst spørgsmål, hvor både informanternes handlinger, konstruktioner 

og kulturelle værktøjer indgår (Spradley 1980, Hammersley & Atkinson 2007, Polit & Beck 

2006, s.303). Ved at anvende feltforskning har jeg ønsket at tage afsæt i en forståelse af virke-

ligheden, som tillader mig at anskue verden der, hvor de udforskede aktører er. Jeg har søgt at 

opnå en forståelse og anerkendelse af de studerede fænomener, der således kan bidrage til 

meningstilskrivning af de kulturelt betingede variationer, der er i spil (Polit & Beck 2006, s. 

304). Jeg har anvendt observation, kvalitative interview og deltagerberetninger, hvilket bidra-

ger til både datakilde- og metodetriangulering (Polit & Beck 2006, s. 333).  

6.1.1 Undersøgelsens design  

Undersøgelsen var planlagt som feltforskning omfattende både interview og deltagende ob-

servation med et induktivt design. Jeg observerede sygeplejerske A og B hver for sig i en dag 

med nogle ugers mellemrum. Dagen efter interviewede jeg de deltagende sygeplejersker og to 

patienter. Jeg havde særligt fokus rettet mod de situationer, som involverede direkte kontakt-

kontakt, for at kunne belyse mine spørgsmål bedst muligt.  

 

2 Eksperten agerer på baggrund af omfattende erfaring og arbejder intuitivt ud fra en dyb forståelse af den totale situation 
(Benner, 1995, s. 44) 
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6.1.2 Materiale 

Feltnoter, 29 sider, som omfatter beskrivelser af situationer, deltagerberetninger fra både pa-

tienter og sygeplejerske, mine umiddelbare overvejelser og mine senere tilføjelser (se bilag 2). 

Observationerne er beskrevet på det deskriptive, det fokuserede og det selekterede niveau (se 

bilag 3). 

Interviewmaterialet består af fire kvalitative interviews med en semistruktureret interview-

guide, som alle blev udskrevet i fuld længde. To med de deltagende sygeplejersker og to med 

patienter, som var indlagt i afdelingen (se bilag 4 og 5). 

6.2 Forforståelse 

Min adgang til fænomenet er formet af mine hidtidige erfaringer og min viden indenfor det 

faglige felt (Fredslund 2003). Med en undersøgelse, som søger at belyse praksis indenfor sy-

geplejen, er det centralt, at min baggrund som sygeplejerske med 20 års erfaring indenfor sy-

gehusvæsnet indtænkes. Det har ikke mindst betydning, at jeg igennem de sidste mange år 

bl.a. har fungeret som supervisor for sygeplejersker, hvor mit fokus har været læring i praksis. 

Samtidig må jeg erkende, at det ikke vil være muligt til fulde at sætte parentes om min for-

forståelse, hvorfor forskeren ifølge Elgaard Sørensen skal have ”..forståelse set fra informan-

ternes perspektiver” (2007, s. 55), hvorved forskerens forsøg på at forstå et udsagn eller en 

handling fører til refleksion over forforståelsen. Jeg har forsøgt at forholde mig refleksivt i en 

konstant testning af min forforståelse, som er nødvendig for at opretholde en forskningsmæs-

sig balancering mellem yderpolerne realisme/naturalisme og positivisme (Hammersley &  

Atkinson 2007, Elgaard Sørensen 2006).  

6.3 Forskerrolle 

Som forsker indenfor eget felt har jeg dels gjort mig ovenstående overvejelser over for-

forståelse, men helt konkret har jeg også forholdt mig til etnografisk forskning i egen praksis.  

Min rolle var som deltagende observatør, hvorved jeg også tildelte mig selv både en insider- 

og outsiderrolle (Spradley 1990, s. 57), idet jeg som subjekt er en del af en situation, samtidig 

med at jeg som forsker sætter mig udenfor den og observerer. Konkret betød det bl.a., at jeg 

bar uniform under observationen, men ikke deltog i kliniske opgaver. Mhp. at fastholde mine 

observationer noterede jeg flittigt undervejs, men opdagede hurtigt, at jeg var nødt til at und-

lade at notere i patientsituationer, idet patienterne reagerede på det til trods for, at alle blev 

oplyst om, hvorfor jeg var i afdelingen.  
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6.4 Adgang til feltet 

Det var essentielt for min undersøgelse at finde en situation, som omfattede de rigtige aktører, 

den rigtige kontekst og de rigtige aktiviteter (Spradley 1980). Således søgte jeg at få adgang 

til en lungemedicinsk afdeling på et større hospital, hvor sygeplejersker har ansvar for patien-

ter også i akutte forløb. Jeg indledte min forespørgsel for næsten et år siden, idet jeg ønskede 

at foregribe evt. vanskeligheder (Hammersley & Atkinson 2007). Jeg fik dog meget hurtigt 

tilladelse til at gennemføre min undersøgelse, og oversygeplejersken på afdelingen foranledi-

gede, at jeg kunne kontakte afdelingssygeplejersken, som gav tilsagn om afdelingens delta-

gelse, hvorefter jeg kontaktede sygeplejerskerne. 

6.5 Udvælgelse af informanter 

Afdelingen er velfungerende og præget af åbenhed og ønske om udvikling, hvilket afdelings-

sygeplejersken lagde vægt på, da hun gav tilsagn om deltagelse. Afdelingen har både formali-

serede programmer for kompetenceudvikling og kliniske retningslinjer for sygeplejen inden-

for specialet. Det var vigtigt, da jeg ikke ønskede, at undersøgelsen skulle miste fokus pga. 

manglende visioner eller ressourcer. 

Sygeplejerskerne blev udvalgt ud fra en strategisk overvejelse om, hvorledes de kunne bidra-

ge til belysning af mit undersøgelsesspørgsmål. Målet for min undersøgelse er ikke generali-

sering, men nuancer og eksemplariske cases (Sandelowsky 1995, s. 180), som kan give per-

spektiver for, om noget lignende kan genfindes i en anden situation (Kvale 1997). De to syge-

plejersker blev derfor udvalgt med en variation i erfaring som sygeplejerske, hvor den ene 

havde været uddannet i to og den anden i 12 år, svarende til kompetent og ekspert (Benner 

1995). Begge har været indenfor specialet siden deres uddannelse.  

Patienterne blev udvalgt efter samråd med personalet i løbet af observationsdagen, idet krite-

rierne her dels var patienternes kognitive funktion og dels, at de skulle være heltidsindlagt i 

afdelingen. Patienterne var begge meget velorienterede i egen sygdom, og kunne nærmest ka-

rakteriseres som eksperter i egen sygdom. 

6.6 Relationer i feltet 

Jeg ankom i afdelingen om morgenen og fik en meget venlig modtagelse af sygeplejerskerne, 

hvoraf nogle vidste, at jeg kom, og andre ikke. Da jeg ikke på forhånd kendte afdelingen, spe-

cialet eller sygehuset, var det ikke vanskeligt for mig at legitimere min eksplorerende tilgang 

(Spradley 1980). 
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7. Etiske overvejelser 

Jeg har gjort mig mange overvejelser om, hvordan jeg bedst kan forvalte de særlige forpligtel-

ser, jeg har overfor informanterne. Informanterne kan føle sig i en udsat position (Sygepleje-

etisk Råd 2004), hvorfor hensynet til dem må veje højt (Spradley 1980), selvom forskningens 

kvalitet og betydning naturligvis også må overvejes (Hammersley & Atkinson 2007, s. 228). 

Derfor har jeg i udstrakt grad anonymiseret datakilderne og giver kun adgang til oplysninger, 

som er relevante for at sætte sig ind i informanterne som idealtyper. Jeg mener, det kan for-

svares med, at jeg altid kan finde tilbage til mine kilder, og at relevante data bliver præsente-

ret i opgaven. Derudover har jeg opnået tilladelse til gennemførelse af undersøgelsen hos Da-

tatilsynet (se bilag 6), og har ved henvendelse til det videnskabsetiske komitesystem fået op-

lyst, at tilladelse ikke er nødvendig (se bilag 7). Jeg har naturligvis informeret de deltagende 

sygeplejersker og patienter svarende til Datatilsynets standardvilkår både skriftligt og mundt-

ligt (se bilag 8 og 9). Jeg har endvidere aftalt med sygeplejerskerne, at de hver især modtager 

opgaven efter endt eksamen, og at jeg gerne vil gennemgå den med dem enkeltvis. Derudover 

har jeg aftalt med afdelingen, at jeg ligeledes sender opgaven til dem og gerne senere deltager 

i en drøftelse. 

8. Analyse og fund 

I dette afsnit redegør jeg for mine overvejelser over analyse af materiale udledt ved feltforsk-

ning, dvs. både i forhold til feltforskning generelt, men også i forhold til feltobservation og in-

terviews. Afsnittet leder op til en præsentation af de fund, der er resultatet af analysen.  

8.1 Metodiske overvejelser over analyse af kvalitative data 

Overordnet set bliver det empiriske materiale analyseret med toning fra den kvalitative ind-

holdsanalyse, hvor fokus er på tolkning af tekster i videste forstand, og som på baggrund af 

fortolkning af materialet skal give adgang til det fænomen, man interesserer sig for (Lundman 

& Graneheim 2008, Abraham et al. 2009, Downe-Wamboldt 1992). Med begrebet toning 

henviser jeg til Sandelowski (2000), som argumenterer for, at toninger af forskellige metoder 

kan anvendes i kvalitative design. Min tilgang til data er naturalistisk i den forståelse, at data 

ikke udgør præselekterede variable, hvorfor jeg kan gå åbent ind i materialet. Da jeg er for-

holdsvis ny inden for feltforskning, har jeg været inspireret af den meget systematiske og 

stringente metode, som Spradley (1980) anbefaler. Samtidig har jeg dog også fundet en frugt-

bar tilgang i Hammersley og Atkinson (2005), idet jeg finder, at de langt mere gennemgriben-
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de er i stand til at fremstille de dynamiske og kreative perspektiver, som er betydningsfulde i 

analysefasen.  

Da jeg har bevæget mig meget rundt i metodelitteraturen, har jeg også fået indblik i den store 

variation af begrebsdannelser, som tilsyneladende dækker over et sammenligneligt indhold. 

Det drejer sig om et utal af betegnelser for enheder, kodninger, temaer, typologier, kategorier 

osv. Derfor har jeg bestræbt mig på at beskrive og afgrænse min forståelse af de betegnelser, 

som jeg anvender i opgaven. Det betyder også, at jeg for at lette læserens forståelse af teksten 

har tilladt mig at ensrette terminologien, hvilket jeg redegør for undervejs i teksten.  

8.2 Metodiske overvejelser for de forskellige typer empiriske data 

Målet for analyse af interview og observationer er for begge at stabilisere indholdet, så det er 

muligt at reducere og komprimere mhp. at udlede fund (Elgaard Sørensen 2007). Nedenfor 

har jeg beskrevet, hvordan analyseprocessen har formet sig for henholdsvis observationer og 

interviews.  

8.2.1 Feltobservation 

Analysen omfatter følgende elementer, som gennemgås: identifikation af mønstre samt identi-

fikation af underdomæner og domæner.  

Processen blev indledt med identifikation af mønstre og sammenhænge i hele materialet 

(Hammersley & Atkinson 2005, Spradley 1980). Mønstrene er derefter samlet i underdomæ-

ner3 og domæner, som er en organisering af de meningsenheder og stabile sammenhænge, der 

kan findes i data (Spradley 1980, s. 88). Jeg har været inspireret af Spradleys anvendelse af 

sproglige operanter ”is af kind of”, ”is a way to” og ”is a part of” (Spradley 1980, s. 85ff), 

som hjalp mig til at knytte observationer sammen mhp. at etablere domænerne (bilag 10). Jeg 

har med fordel kunnet udvikle indholdet i domænerne og skærpe min opmærksomhed mod 

anderledes og nye perspektiver ved at inddrage Hammersley og Atkinson (2007, s. 169), som 

er knap så konkret anvisende. De henviser til, at forskeren skal lægge mærke til fx identifika-

tion af rutiner, ritualer, uventede resultater af handlinger og uformelle regler som baggrund 

for handlingsanvisninger og beslutninger i praksis (2007, s. 169).  

 

3 Egen oversættelse af ”subset of a domain.” (Spradley 1980, s. 132). 
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8.2.2 Interviews 

Analysen omfatter følgende elementer, som gennemgås: identifikation af perspektiver, af-

grænsning af naturlige betydningsenheder og domæneidentifikation. 

Mine valg af informanter peger på to naturlige perspektiver: patientperspektivet og sygeple-

jerskeperspektivet (Abraham et al. 2009). Dernæst blev materialet opdelt i ”naturlige betyd-

ningsenheder” (Kvale 1997, s. 192), som består i en afgrænsning af indhold, sådan som det 

præsenterer sig i de transskriberede interviews. Herefter gennemførte jeg en kondensering af 

samtlige betydningsenheder, hvorved jeg sammenfattede og reducerede lange interviewtekster 

til et kortere indhold. Indholdet blev gengivet fordomsfrit, således som jeg har forstået infor-

mantens udsagn (Kvale 1997, s. 192, Elgaard Sørensen 2002, s. 53). Dernæst identificerede 

jeg domænerne4, idet jeg så på indholdet i de kondenserede enheder og tildelte dem en beteg-

nelse på et mere abstrakt niveau (Thorén-Jönsson 2008, Lundman & Graneheim 2008) (bilag 

11). Under denne del måtte jeg flere gange overveje den kontekst, som indholdet rettede sig 

mod (Lundman & Graneheim 2008), idet, som Kvale udtrykker det: ”isolerede udskrifter er et 

forarmet fortolkningsgrundlag” (1997, s. 168).  

Den nærmere redegørelse for den analytiske metode vil herefter fremgå på et mere konkret 

niveau.  

8.2.3 Kreativitet og videnskabelig disciplin 

Analysen er både en videnskabelig disciplin og en kreativ proces, hvor ideer opstår i en vek-

selvirkning med data (Spradley 1980, s. 92, Hammersley & Atkinson 2007, s. 161). Veksel-

virkningen betød fx at jeg i domæneidentifikation i nogle tilfælde lod data indgå to steder, idet 

jeg fandt, at deres underliggende forståelser mest hensigtsmæssigt kunne dækkes ind ved at 

kode dem flere steder (bilag 12). 

De betegnelser, man tildeler fx domæner, er udtryk for en kreativitet, der sigter mod at danne 

billeder hos læseren og at understøtte læserens forståelse (Polit & Beck 2006, s. 411, Sande-

lowsky 1998, Hammersley & Atkinson 2007, s. 197), hvilket jeg har forsøgt at forholde mig 

ydmygt til. Det har betydet, at jeg har været gennem flere mislykkede forsøg med ord-

konstruktioner, uden jeg dog har været rigtig tilfreds med helheden i betegnelserne, hvorfor 

jeg har holdt mig tæt til data. Desuden har jeg ladet deltagernes egne udsagn indgå som be-

tegnelser (Sandelowsky 1998, Hammersley & Atkinson 2005). 

 

4 For overblikkets skyld bruger jeg her betegnelsen domæner, selvom den korrekte betegnelse her ville være koder. 
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9. Analyse og fund 

I dette afsnit redegør jeg på et konkret niveau for analyseprocessen, så udledningen af mine 

fund bliver gennemskuelige for læseren.  

9.1 Analyse af feltobservationer mhp. domæneidentifikation 

I praksis gennemgik jeg mine feltnoter og reducerede indholdet ved hjælp af de tidligere 

nævnte relationsmarkører, hvorved følgende underdomæner fremkom:  

At skabe et overblik, at få et forum for sygeplejefaglige drøftelser, at reflektere over lokale 

vilkår for sygepleje, patientens problemer, patientens ressourcer, at få adgang til patienten, ”så 

har vi plads til en, der er mere syg”, ”det når vi altid” og strukturelle vilkår.  

For at identificere domænerne (bilag 13) gennemgik jeg atter mit materiale for at finde de un-

derliggende dimensioner (Hammersley & Atkinson 2007, s. 164, Spradley 1980, s. 117 og 

140). Da mit forskningsspørgsmål er indhold og handlemåder, afsøgte jeg materialet for at 

finde sygeplejerskens rettethed5 mod handling og indhold for sundhedsfremme. Min feltob-

servation gjorde det tydeligt, at sygeplejerskens praksis er præget af, at hun pendulerer mel-

lem de forskellige aktører og søger at balancere mellem de forskellige krav, der viser sig. Der-

for etablerede jeg de to domæner: patienten og omverdenen. Ud af mine noter sprang dog et 

tredje domæne, hvor sygeplejerskens rettethed var rettet mod hende selv.  

I tråd med mine overvejelser om at finde de rette betegnelser for domænerne har jeg valgt be-

tegnelsen rum. Rum skal derved forstås som et handlerum, et rum for eksperimenter og også 

et fysisk rum.  

Tre domæner blev identificeret 

 Sygeplejerskens rum  

 Patientens rum  

 Omverdensrum.  
 
Rummene præsenteres i det følgende på et overordnet niveau, men vil også blive udfoldet på 

det deskriptive, det fokuserede og det selekterede niveau. 

                                                 

5 Jeg er bevidst om, at anvendelsen af dette begreb kan ses som udslag af filosofiske overvejelser over intentionalitet rettet 
”i” eller ”om”, hvilket i denne sammenhæng ikke er tilsigtet. Begrebet skal forstås på et common-sense niveau og indikerer 
her udelukkende sygeplejerskens faktiske handlinger og bagvedliggende overvejelser, som jeg så og hørte det.  
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9.1.1 Sygeplejerskens rum 

Sygeplejerskens rum er karakteriseret ved ikke udelukkende at være et konkret fysisk rum, 

men snarere skal opfattes som et læringsmæssigt og udviklingsmæssigt rum, som dækker fag-

lige og personlige behov og også private behov. Således skal rum forstås i overvejende meta-

fysisk forstand og kan derved have ansatser af at være et mulighedernes rum og et eksperi-

menterende rum, men også rum for afklaring, struktur og aftaler, måske en form for ressour-

cerum.  

At skabe overblik 

A og B var under observationen i en konstant penduleren mellem patienter, øvrigt personale 

og de ikke-humane objekter, som gav adgang til oplysninger. En del af denne trafik synes ret-

tet mod en allestedsnærværende forventning om at vide og fornemme, ”Hvad foregår der?”, 

”Hvor langt er vi? ” og ”Hvad sker der?”. De ikke-humane aktører: arbejdssedlen, blodprø-

vesvarene (og øvrige undersøgelser) bidrog til at sikre og fastholde overblikket. Mine obser-

vationer i forhold til fx arbejdssedlen bidrager bl.a. med følgende feltnoter6:  

Feltnote: Tidligt den første observationsdag spurgte jeg til sedlen, da jeg kunne se, at alle 
havde fået en udleveret [undtagen jeg, og jeg bad ikke om en, da jeg ønskede at signalere, 
at jeg ikke ville involveres i selve den kliniske sygepleje]. Jeg fik at vide, at de fortrykte 
arbejdssedler bliver revideret i hver vagt og indeholder oplysninger om behandling, under-
søgelser og observationer. A: ”Nå, jamen det er jo.. nogle gange kalder vi den for vores 
hjerne.. der står alt det, vi ikke må glemme.. der står behandling, og hvad der er sket før og 
undersøgelser selvfølgelig, og hvis der skal tages blodprøver, og hvornår patienten skal 
hjem.. hvis det er planlagt til i dag fx ” 

At få et forum for sygeplejefaglige drøftelser 

Her handler det om at skabe et forum, som er rettet mod det faglige fællesskab, og som opsø-

ges flere steder. Det synes primært lokaliseret til kontoret, birum, herunder medicinrum, kaf-

fe-/frokoststue og i mindre omfang gangene. Interaktionen har en meget forskellig karakter, 

idet der kan være tale om udveksling af data, bekræftelse af aftaler eller orientering om, ”hvor 

langt er vi?” eller mere dybtgående faglige drøftelser. Sygeplejersken er indimellem meget 

målrettet i sin søgen efter rum for faglige drøftelser, mens selve drøftelsen også kan opstå 

spontant midt i en mere uformel snak, fx under frokosten. 

Følgende uddrag fra mine feltnoter beskriver en situation, hvor fællesskabets dialog bliver 

søgt:  

 

6 [ ] afgrænser indhold, som beskriver mine refleksioner i situationen, kursiv omfatter direkte tale og øvrige ind-
hold er mine beskrivelser af det sete 
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Feltnote: B og jeg har været hos patienter og er på vej til kaffestuen. I stuen sidder ca. 15 
medarbejdere, som drikker kaffe og får frugt og kage, og der tales om vidt forskellige em-
ner. B henvender sig til lederen vedrørende en mail. Leder:”.. jeg fik din mail.. ja, jeg har 
også svaret på den, og jeg har talt med xx om det.. det dur jo ikke..” B”.. Nej, jeg måtte 
bare af med det.. jeg ved godt, at det var et lidt dumt tidspunkt.. midt om natten [B havde 
haft nattevagt].. men der er jo ingen grund til, at vi aftaler, hvordan det skal gøres.. vi får 
jo ikke flere senge af, at der mangler pladser på intensiv.. vi skal jo have alle vores patien-
ter.. vi kan heller ikke bare udskrive..”. Leder ”Nu har vi lavet en aftale for, at når patien-
tens prøve xx er under værdi xx, så skal de blive på intensiv.. så skal vi ikke have dem her, 
og det er besluttet.. men det kan være, jeg også lige skal tale med læge xx om det.. eller vil 
du gerne? .. nej det må jeg nok hellere gøre..” B synes tilfreds med denne løsning og til-
slutter sig, at lederen går videre til læge xx med det endnu engang. Flere af de andre perso-
nalemedlemmer er holdt op med deres ”egne snakke” og lytter til samtalen, som giver an-
ledning til, at flere inddrages i drøftelsen af, hvornår patienterne kan visiteres til afdelin-
gen.  

At reflektere over sygeplejen og de lokale vilkår for sygepleje 

At reflektere over sygeplejen og de vilkår, der er lokalt, synes at foregå på mange forskellige 

niveauer. Den refleksion, som jeg hyppigst overværede, synes primært rettet mod den umid-

delbare og direkte kliniske sygepleje og inddrog ikke i så stort omfang de vilkår og rammer, 

som bidrog til afgrænsning af sygeplejen.  

Begge sygeplejersker og de personalemedlemmer, som jeg i øvrigt talte med, beskrev konti-

nuerligt deres overvejelser, bl.a. om hvordan spirometri skal læses og tolkes, hvilke blodprø-

ver, der skulle tages, hvilke sygdomme, hvem der kunne modtage en patient til ventrikelskyl-

ning og lignende meget væsentlige behandlingsorienterede opgaver. Der opstod dog glimtvis 

refleksioner af en noget anden karakter, idet selve grundlaget for virksomhedsudøvelsen blev 

løftet frem i lyset og problematiseret fx i forbindelse med visitation til afdelingen.  

Følgende situation udspilles, hvor vi har været hos en patient, som står overfor en udskrivelse, 

som hun (patienten) er meget usikker overfor, blandt andet på grund af en netop opstået kom-

plikation i form af forhøjede blodsukre:  

Feltnote: Efterfølgende forklarer A mig ved endnu en uformel deltagerberetning, at det er 
et problem, at hun ikke kan være sikker på, at hjemmesygeplejersken har forudsætninger 
for at kunne gå ind i specialiserede opgaver omkring sukkersyge og KOL. A understreger, 
at hun ikke på nogen måde ønsker at underkende hjemmesygeplejersken, som naturligvis 
ikke kan forventes at have specialiseret indsigt i lungesygepleje eller diabetes. A fortsætter 
med at beskrive, at hun jævnligt står i denne problemstilling, hvor hun skal udskrive pati-
enterne og egentlig synes, de skulle have mere hjælp og støtte derhjemme, end hun kan til-
byde dem. Jeg spørger derfor, hvad hun konkret kan gøre i denne sag, hvortil A siger, at 
hun egentlig ikke har andre muligheder end at udskrive patienten.  
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9.1.2 Patientens rum 

Patientens rum afgrænses af de situationer, hvor sygeplejersken har direkte kontakt med pati-

enten, men her med fokus på de observationer, jeg gjorde i forhold til sygeplejerskens adgang 

til patienten og patienternes reaktioner, behov og problemer. Rummet etableres derfor, når 

sygeplejersken og patienterne indgår i samme situation, hvor den fysiske placering primært 

var på patientstuerne og dernæst på gangene, hvor der kan skabes det bedste uforstyrrede rum 

for patienten.  

Patientproblemer 

Patienterne på deres side gav udtryk for flere forskellige typer af problemer, både klart af-

grænsede og mere latente problemstillinger. Sygeplejersken eksplorerede umiddelbart de klart 

afgrænsede problemstillinger, såsom smerter, madlede, opkastninger, dyspnoe osv., områder 

som var karakteriserede ved at være relativt klare symptomer på legemlig sygdom. Til tider 

kom patienterne med andre typer af udsagn, som sygeplejersken ikke i samme omfang syntes 

rettet mod. Det drejede sig fx om klager over manglende udrensning, manglende lyst til ud-

skrivelse eller måske uklare beskrivelser, som krævede yderligere opmærksomhed.  

Følgende situation beskriver en sådan type problemstilling:  

Feltnote: [Vi går ind til en patient, som udover sine lungeproblemer nu er indlagt også med 
opkastninger.] Efter en kort snak med patienten om lungeproblemerne siger A: ” Ja, men 
hvordan går det nu? ” Patienten: ”Ja, nu har jeg jo fået det her med maven.. og det gør det 
vanskeligt for mig..” A: ”Du har kastet op?” [A ser på sin arbejdsseddel]. Patienten fort-
sætter med at fortælle om, hvordan han skulle have været udrenset ifølge en særlig proce-
dure, og at aftenvagten ikke har gjort det svarende til denne. Dette betyder, at han ikke kan 
få lavet en særlig tarmundersøgelse, som skulle have afklaret, om det var noget ”i tarme-
ne”, som gav ham opkastninger. Patienten gentager flere gange, at man har begået en fejl. 
”Jeg har sedlen her, du kan se den.. det står her.. den har jeg fået”. [A ser på patienten 
igen, smiler, virker imødekommende] og siger: ”Ja så må vi finde en ny dag ... og den har 
jeg vist også allerede fået. Det er om 2 uger”. Patienten [virker oprørt] gentager, at han 
synes, det er for dårligt, at sygehuset kan lave den slags fejl, og at han nu skal vente to 
uger. A gentager smilende, at han nok skal udskrives i mellemtiden og komme herind til 
udrensningen, hvis han ikke kan klare den derhjemme. A går ikke yderligere ind i situatio-
nen og vender tilbage til emnet omkring opkastning og ernæring. 

Patientens ressourcer 

Patienterne gav ganske uopfordret og i et ret stort omfang adgang til et væld af oplysninger, 

som på den ene eller anden måde kunne karakteriseres som ressourcer. Det drejede sig både 

om konkrete udsagn, men også interesse for fx at vide mere om sin sygdom, medicin eller for-

tællinger om hændelser. Konkret observerede jeg situationer, hvor sygeplejersken anerkendte 
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patienternes udsagn og deres indhold, og jeg så også det modsatte, hvor sygeplejersken ikke 

gav udtryk for, at udsagnet var hørt.  

Det præsenterede sig forskelligt og kunne være meget kortfattet svarende til følgende beskri-

velse:  

Feltnote: A [stående ved sengen, smilende, let sidevendt, ser på patienten] ”Hvordan kla-
rer du dig derhjemme?” Patienten: [halvt siddende/liggende i sengen, præget af dyspnoe] 
”.. ja, nu bliver det ikke til så meget mere.. jeg kommer ikke ud.. lige nu..”  [patienten retter 
sig lidt op ]. For to år siden gik jeg 10-12 km hver dag.. men.. det gør jeg ikke mere”. A 
[let og levende intonation]”det var rigtig flot.. du har virkelig været i god form.. det er vig-
tigt, når man er lungesyg” Patienten [nu smilende, tydeligt oplivet] ”Ja, man skal jo holde 
sig i gang.. det har jeg altid sagt.” 

At få adgang til patienten 

Sygeplejerskens adgang til patientens rum syntes meget centralt, og sygeplejerskerne anvend-

te meget forskellige didaktiske virkemidler og indrettede deres kommunikation mod den en-

kelte patient. De demonstrerede, hvordan de talte til patienten, hvilke problemer de tog fat på, 

hvordan de kommunikerede nonverbalt, hvordan de placerede sig fysisk i forhold til patienten 

osv. Derfor tegnede der sig et billede af, at der var adfærd, som gav adgang til patientens rum, 

som derefter kunne udfyldes med aktiviteter, der syntes mere målrettede. 

Disse målrettede aktiviteter drejede sig meget ofte om undervisende og vejledende opgaver, 

som meget præcist så ud til at fokusere på medicinadministration, ernæring, mobilisering, 

sygdom og symptomer osv. På det generelle plan anvendte begge sygeplejersker nonverbale 

virkemidler såsom smil, øjenkontakt osv., som syntes dybt integrerede i dem. Et eksempel på 

sygeplejerskens anvendelse af både humor og relationer findes her:  

Feltnote: B hilser på 3. patient med KOL og astma, som er på vej til udskrivelse. B er kon-
taktperson for patienten, som har været indlagt mange gange i afdelingen, og som på bag-
grund af sin unge alder og svære kroniske lidelse psykisk har været meget påvirket. B: [går 
hen imod patienten og læner sig ned mod patienten – der er ikke flere ledige stole] ”Nå 
sidder du her? Jeg troede du var gået hjem”? Patienten [ligger henslængt i en lænestol 
med benene ud på gangarealet og ser halvvejs direkte på B, armene over kors, ser derefter 
lidt ud i luften]”Ja, jeg gider heller ikke være her mere.. men xx (lægen) kommer hen til 
mig.. det har jeg aftalt med hende.., men hun er lige optaget nu – men hun kommer. B 
[smilende og let drillende] ”Ja, nu må vi se om du har opført dig ordentligt.. man ved jo 
aldrig med dig” [stadig smilende]. B fortsætter med lidt småsnak med patienten, som lang-
somt begynder at vende sig direkte mod B, tage armene ned og se direkte på B. B fortsæt-
ter ”.. du skal have taget prøver i dag..” Patienten ”Nej, det vil jeg bare ikke [smilende nu] 
.. så går jeg bare, når du kommer.. det gør jeg” [griner].. B går videre til et spørgsmål om 
medicin.  
Senere: B og patienten går ind i rehabiliteringsrummet, hvor de sætter sig ved et bord. B 
har medbragt alle remedierne, og patienten siger: ”..hvor meget skal vi bruge af det her?” 

 20



 

 

B siger ” Ja, nu skal jeg se, om jeg kan huske, hvordan man gør” [smilende mens hun sam-
tidig meget rutineret pakker ud og lægger tilrette]. Patienten [smiler lidt koket] ”.. hørte 
jeg, du sagde, om du kan huske, hvordan man gør?” B ”Ja, ja, og vi skal vist også have de 
store nåle frem. ”Patienten griner og lægger armen frem for at få taget blodprøver. 

9.1.3 Omverdensrum 

Som det sidste domæne findes omverdensrum, som jeg ser som det, der omgiver sygeplejer-

sken og patienten, og som sætter rammer for aktiviteterne. Rammerne kan her forstås både 

som direkte retningslinjer, men også i mere overført forstand som kulturelle normer og værdi-

er, som sætter retning og pejling på sygeplejen i hverdagen.  

”Så har vi plads til en, der er mere syg” 

Megen aktivitet retter sig under indlæggelsen mod selv udskrivelsen, idet sygeplejerskerne al-

lerede ved indlæggelsen bekymrer sig om udskrivelsen og de mål, som skal nås. Udskrivelsen 

bliver uafladeligt nævnt både mono- og tværfagligt og sammen med patienterne og er et gen-

nemgående indholdselement i samtalerne, som under min observation finder sted på forskelli-

ge tidspunkter undervejs i patienternes individuelle forløb. Det viste sig bl.a. på følgende og 

lignende måder:   

Feltnote: Næste patient [morgenrapporten afslørede mulige uafklarede sociale problemer] 
ligger relativt roligt i sengen, trækker vejret roligt og rejser sig op, da vi nærmer os. B: 
”Hvordan har du det?” Patienten, ”Jeg har det meget bedre.. men de siger også, at jeg har 
lungebetændelse.. det er særligt efter i går, jeg kan mærke, at jeg har fået det bedre”. B: 
”Du har også skiftet antibiotika til noget lidt bredere.” Patienten: ”Jeg har det også bed-
re” B: ”Hvordan kan det være, du skulle indlægges?” Patienten: Ja, jeg kunne mærke, jeg 
begyndte af hvæse, så skal jeg bare ind.” ..B: ”.. og hvad kan du så mærke nu?” Patienten 
Ja, nu er det bedre, men ikke helt som det skal være”. B: ”Så er du måske ved at være klar 
til at komme hjem? Man kan som regel selv mærke, når man har det godt nok”. Patienten: 
”Ja, om nogle dage, jeg har det meget bedre nu, men ikke helt som før”. B: ”Så kan vi tale 
videre om det senere hen?”. Patienten nikker. 

Strukturelle vilkår 

Strukturelle vilkår er her de tydelige tilkendegivelser fra omverden, som sygeplejersken mø-

der i sin dagligdag, og som på den ene eller anden måde lægger rammer for det faglige ind-

hold og resultat. Således giver skemalagte rutiner i form af ”blodprøverunder” en klar af-

grænsning af den fleksibilitet, som sygeplejersken kan tilbyde patienten. Ligeledes udgør det 

elektroniske medicinmodul både en barriere for sygeplejersken, når hun bliver bremset af de 

indbyggede tekniske spærringer, men også en fordel, når hun fx hurtigt kan printe en bruger-

venlig individuel medicinoversigt ud. 
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Feltnote: Vi står i medicinrummet, som er et stort rum (ca. 3x3 meter) med skabe og hylder 
langs alle vægge. Langs den ene langvæg og en endevæg er der hylder med medicin og 
computere, som bruges til medicinmodulet. Kl. 9.15. A logger på med adgangskode, men 
skærmen fryser. Ser undskyldende og smilende på mig ”Når det her sker, så tager det lang 
tid.. men det er meget godt.. men nu driller det selvfølgelig.” Så får sygeplejersken adgang 
til patientdata. Finder første patient og ser, at medicinudlevering, som både nattevagt og 
patient har fortalt er foregået, ikke er blevet dokumenteret ”Og nu kan jeg jo ikke rette det.. 
det er ikke altid så besværligt.. men jeg kan ikke rette tidspunktet.. kun skrive nu, at det er 
givet.. så passer det ikke helt.. men det kan ikke være anderledes”. Sygeplejersken virker 
lidt irriteret og skynder sig videre til de næste patienter.  

”Det når vi altid” 

Underdomænet ”Det når vi altid” rummer enheder, som uden tvivl er en væsentlig del af sy-

geplejerskens virksomhedsområde på en specialafdeling, og som under observationen viste 

sig som områder af mere biomedicinsk orienteret karakter. Sygeplejerskernes overblik så ud 

til i høj grad at være rettet mod at kunne nå disse opgaver. Stuegangen optrådte her som en 

særlig aktør, idet den nærmest var forudsætningen for behandling og undersøgelse i kraft af 

de nødvendige ordinationer. Derfor handler det her både om udførelse af fx undersøgelser el-

ler blodprøver, men også drøftelser mellem læger og sygeplejersker relateret til specialiseret 

behandling og sygepleje.  

Om morgenen, når gruppen er samlet, så det fx sådan ud:  

Feltnote: kl. 7.55. Under morgenrapport tæt ved afslutning, deltagere: 2 studerende, 2 sy-
geplejersker, 2 social- og sundhedsassistenter. Patienterne er blevet gennemgået hurtigt – 
gruppen svarer ”Ja.. nej.., hvad er planen.. det er planen.. jeg kender hende fra weeken-
den.. hun skal have lavet spirometri.. hvad siger blodprøverne.. hun har fået smertestillen-
de” og lignende udsagn [som giver mig indtryk af, at de kender de fleste patienter]. En 
studerende stiller et uddybende spørgsmål og får at vide [af sin vejleder] ”.. at det kan de 
snakke om.. når de går i gang.”. A, som skal gå stuegang på fire patienter, spørger, ”Hvem 
går stuegang?” En af dem rejser sig og henter en seddel i et andet lokale, hvoraf det frem-
går, at xx skal gå stuegang. ”Nå det er godt”, ”Kan jeg gå først?” ”Nej, jeg har xx, og 
derfor vil jeg gerne starte”, hvorefter man enes om, at sygeplejerske A går sidst stuegang. 

9.2 Analyse - Interview med sygeplejersker 

Interviewene med sygeplejerskerne blev gennemført dagen efter observation af den enkelte 

sygeplejerske, og fandt sted i et lokale i afdelingen, hvor vi blev afbrudt begge gange. Inter-

viewene havde en varighed af henholdsvis 55 og 45 minutter og foregik efter en semistruktu-

reret interviewguide (bilag 4), og begge blev optaget og udskrevet i deres fulde længde.  
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ag 13). 

I første omgang kodede jeg det kondenserede materiale hver for sig og dernæst som et fælles 

datamateriale7. Dernæst reducerede jeg interviewene med sygeplejerskerne til i alt 64 enhe-

der, hvilket i praksis betød, at alle meningsenhederne blev nedskrevet enkeltvis. Derefter gen-

nemlæste, samlede, organiserede og reorganiserede jeg dem og gik lejlighedsvis tilbage til 

den oprindelige interviewtekst for at sikre mig sammenhængen med den oprindelige betyd-

ning. Domænerne blev også her afsøgt med et fokus på indhold og handlemåder for sundheds-

fremme (Elgaard Sørensen 2002, s. 53), hvor domæneoverskrifterne omfatter emner, som 

begge informanter bidrog med udsagn til (bil

 

Fem domæner blev identificeret:  

 Hvordan kan patientens motivation og læringsproces understøttes? 

 Hvad er sundhedsfremme? 

 Patientforløbet hen imod udskrivelse 

 Barrierer og drivere for sundhedsfremme 

 Sygeplejerskens sundhedsfremmekompetencer 

9.2.1 Hvordan kan patientens motivation og læringsproces understøttes? 

Det fremgår af data, at begge sygeplejersker havde mange overvejelser over betydningen af 

patientens motivation for at indgå i sundhedsfremmende aktiviteter. Det blev primært knyttet 

til et videnelement i forhold til det behandlingsmæssige og tekniske område, idet patienten 

havde brug for konkret viden for at kunne handle rigtigt. Et udsagn som: ”Hvis man kan have 

nogle rigtig gode undervisningsseancer med inhalationsmedicin.. man kan se, at det styrker 

ressourcerne hos patienterne..” blev angivet som et eksempel på sundhedsfremme. I forhold 

til den motivationelle del talte de om, hvordan de kunne undgå, at patienten havde modstand 

mod budskabet. Således indgik begge i dialoger med patienterne, som forløb som en slags 

forhandling af indholdet, hvor sygeplejersken kontinuerligt forsøgte at tolke patientens signa-

ler og udtryk. Det blev opfattet som positivt, hvis patienten selv formulerede det ønskede 

sundhedsfremmende mål, ”.. for man får mange ting igennem, hvis man virker åben for deres 

forslag.. hvis man får det vendt, og det kan være motiverende i sig selv.” Sygeplejerskerne 

oplevede problemer med at finde egnede samtalelokaler, idet medpatienterne ofte også var på 

sengestuerne, hvilket besværliggjorde etablering af en tryg og tillidsfuld dialog. Ligeledes ud-

gjorde de mange akutte forløb i afdelingen også en barriere for at kunne skabe den nødvendi-

                                                 

7 Den enkeltvise kodning fandt jeg interessant, idet jeg ønskede at se, hvorvidt koderne indholdsmæssigt ville af-
vige meget fra hinanden, hvilket ikke viste sig at være tilfældet. 
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ge ro til dialog, dels som følge af en akut opstået handletvang, men dels også som en følelse 

af, at ”..det handler om at få den patient stabiliseret og ro over situationen.. når der så er ro, 

så er det overstået.”. Læringsprocesserne skulle tage udgangspunkt i patientens aktuelle si-

tuation og parathed til at modtage læring, hvilket for begge sygeplejersker i høj grad indebar 

prioritering af, hvilke fokusområder der blev sat ind overfor, idet nogle patienter afviste ryge-

stop til trods for KOL. Sygeplejerskerne fandt det vanskeligt at se på, men gav umiddelbart 

udtryk for respekt for beslutningen. De tilføjede dog, at de under alle omstændigheder skyldte 

patienten at tage det op igen, idet patienten senere hen kunne udvikle parathed. Formålet med 

vejledning og læring så ud til at være rettet mod at skabe tryghed ved fx symptomkontrol, 

særligt angst ved åndenød, og at patienten kunne opnå tillid til egne evner ”.. nogle gange er 

det bare det der med at huske folk på.. at de selv har metoder.. til at få kontrol med vejrtræk-

ningen”. 

9.2.2 Hvad er sundhedsfremme? 

Sundhedsfremme blev set som noget, der både var forskelligt fra behandling og forebyggelse, 

mens som alligevel så ud til at understøtte hinanden i praksis. Eksempelvis bidrog mobilise-

ring, ernæringstiltag og rygestop i sidste ende til sundhedsfremme. Sygeplejerskerne var ikke 

i tvivl om, at det altid var relevant at indtænke sundhedsfremme, også når det drejede sig om 

mennesker med kronisk sygdom, idet det styrker livsglæden. Der var endvidere ansatser til en 

teoretisk distinktion, som tilsyneladende ikke harmonerede med praksis, idet det det blev po-

interet, at de på sygeplejeskolen fik defineret sundhedsfremme som ”.. det er det positive man 

har fokus på.. og forebyggelse, der har man fokus på risikofaktorer.. og det negative..”. Selve 

det forhold, at noget kunne afgrænses som negativt, samtidig med at det har positive resultater 

for patienterne, affødte refleksion over, hvordan og om det hang sammen. Det blev fastholdt, 

at det var muligt at tale om sundhedsfremme som noget, der for den enkelte kunne være for-

bundet med ubehag. Sygeplejerskerne problematiserede det mulige modsætningsforhold mel-

lem sundhedsfremme ud fra patienternes perspektiv og sundhedsfremme ud fra afdelingens 

perspektiv. Der blev også reflekteret over, hvorvidt baggrunden for den vanskelige afgræns-

ning af begrebet sundhedsfremme kunne være, at begrebet primært blev aktualiseret som tavs 

kundskab, og indlejret i mere instrumentelle opgaver ”.. det er ikke så synligt for en selv, og 

jeg tænkte ikke, at det var sundhedsfremme”. 
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9.2.3 Patientforløbet hen imod udskrivelse 

Patientforløbet blev ikke beskrevet som patientens forløb, men som et effektivt indlæggelses-

forløb rettet mod udskrivelsen. Udskrivelsen blev beskrevet som et underliggende mål for alle 

patientforløb, idet man var meget bevidst om, at mange patienter havde behov for indlæggel-

se, idet”.. det er ofte målet her.. så vi har plads til en til, der er mere syg”. Begge sygeplejer-

sker havde dog mange overvejelser over genindlæggelser, som ofte blev tilskrevet, at udskri-

velsen ikke var i orden. Udskrivelsessituationen blev fremstillet ud fra et deficitfokus, hvor 

man ønskede at danne sig et overblik over, hvor mange færdigheder patienten skulle opnå in-

den udskrivelse. Samarbejdet med det kommunale sundhedsvæsen indtænktes særligt med fo-

kus på den meget specialiserede sygepleje, som sygeplejerskerne fandt, at patientgruppen ofte 

havde behov for. Der blev bl.a. henvist til et godt forløb, hvor afdelingen havde en kontakt til 

plejehjemmet, og hvor sygeplejersken følte, at personalet på plejehjemmet blev kvalificerede 

til at hjælpe patienten med åndenød i hjemmet ”.. og han kunne ikke få luft.. og han var de-

ment og.. hvordan kan de hjælpe ham med åndenøden derhjemme?”.  

9.2.4 Barrierer og drivere for sundhedsfremme 

Der viste sig flere områder, der kunne handle om kulturelle, strukturelle og/ eller organisatori-

ske forhold, som enten virkede hæmmende eller fremmende for sygeplejerskens faktiske 

sundhedsfremmeinterventioner. Særligt blev sygeplejedokumentationen fremhævet som me-

get behandlingsorienteret. Denne orientering i kombination med en meget presset tidsramme 

betød, at sygeplejerskerne fx ikke udarbejdede plejeplaner. Som led i indlæggelsesforløbet 

blev indlæggelsessamtalen set som en væsentlig anledning til dataindsamling, særligt i for-

hold til sundhedsfremme og patienternes overvejelser over et sundt liv. Men begge konstate-

rede, at ”.. den bliver ikke udfyldt”, hvilket kunne resultere i, at hjemlige problemer først blev 

opdaget ved udskrivelsen. Behandlingsorientering og manglende tid gik igen i flere af udsag-

nene, og man var meget optaget af at prioritere sin tid til de væsentlige opgaver. Det ledte til 

overvejelser om, hvordan man kunne skabe rum til at reflektere over andet end blodprøvesvar 

og resultater af undersøgelser, hvilket nærmest opfattedes som obligatoriske områder. Der ud-

tryktes bl.a. et ønske om, at fokus blev mere rettet mod at få patienternes hverdagsliv til at 

fungere frem for et smalt fokus på den akutte behandlingsindsats. Travlheden viste sig også 

ved, at sygeplejersken ikke altid fokuserede på sundhedsfremmebehovene, idet der var mange 

patienter med ofte voldsomme og akutte symptomer, som man var nødt til at prioritere først. 

”.. så går energien til nogle andre patienter.. hvor den kunne være rigtig godt givet ud på at 

få snakket med hende om, hvordan hun håndterer de høje blodsukre.. og sin astma og KOL”.  
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9.2.5 Sygeplejerskens sundhedsfremmekompetence 

Sygeplejerskerne havde mange overvejelser over de kompetencer, som aktuelt gjorde dem i 

stand til at arbejde sundhedsfremmende. Der fremkom her en variation, som kunne dække 

over sygeplejerskernes forskellige professionelle erfaringsbaggrund, idet sygeplejerske B ar-

gumenterede for, at en erfaringsbaseret tilgang gjorde hende i stand til at varetage sundheds-

fremmende sygepleje. Særligt anså hun højt udviklet menneskekundskab som en betingelse 

for skabelsen af en tillidsfuld relation til den enkelte patient. 

Heroverfor havde sygeplejerske A overvejelser over, hvorvidt sygeplejerskerne generelt har 

den fornødne viden om sundhedspædagogik. Hun efterlyste særligt motivationsteori og meto-

der til livsstilsændringer og sagde, at ”..en ting er at spørge ind til erfaringer med nogle symp-

tomer eller motion.. og en anden ting er at intervenere.. fordi ellers er det bare en dataind-

samling.. men skal også kunne gå videre og tale med patienten om det”. Til trods for den 

umiddelbare forskel havde begge sygeplejersker dog sammenlignelige overvejelser over, 

hvordan man kunne udvikle de sundhedsfremmende kompetencer, og begge pegede på under-

visning og vejledning, som inddrog den organisatoriske kontekst. Afdelingen havde temati-

mer, som var et velegnet forum, og ligeledes havde afdelingen tidligere haft stor gavn af etab-

lering af ”følordninger”. Endvidere beskrev begge sygeplejersker, hvordan man kan lære af 

patienterne. B skildrede, hvordan viden opnået fra andre patienter er meget anvendelig, idet 

hun overfor sine patienter legitimerede metoder ved at fortælle, hvad andre havde gjort. 

9.3 Analyse - interview med patienter 

Jeg gennemførte to interviews med patienter indlagt i afdelingen, og interviewene blev gen-

nemført på sengestuerne, og i begge tilfælde var en nabopatient til stede. Det generede på fo-

respørgsel ikke informanterne, som begge udtrykte stor interesse i at deltage.  

Interviewene havde en varighed af 64 og 57 minutter (bilag 5), og begge samtaler blev afbrudt 

dels af personale, som skulle til medpatienterne, og dels af blodprøvetagning hos informan-

terne. Mit indledende spørgsmål var ”Vil du fortælle lidt om, hvorfor du er her?” hvorefter 

jeg stillede et spørgsmål, som gav retning mod temaerne ”Hvordan ser du på sundhedsfrem-

me i forhold til dig selv?”. Begge patienter var meget fortællende, og de gav mig indblik i 

mange af deres overvejelser i en – i mine øjne – meget utvungen dialog.  

9.3.1 Analyse 

Interviewene med patienterne blev gennemlæst talrige gange, hvorefter jeg fandt meningsbæ-

rende enheder i teksten, som baggrund for den videre kondensering, hvilket førte til 56 kon-
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denserede enheder.. For at udlede domæner gennemgik jeg atter interviewene svarende til in-

terviewene af sygeplejerskerne og havde her de to hovedbegreber i mit forskningsspørgsmål, 

indhold og handlemåder, som fokus for at finde de underliggende dimensioner.  

Fire domæner blev identificeret 

 Hvad betyder det at være indlagt? 

 Hvad betyder det at være hjemme? 

 Hvad er sundhedsfremme? 

 Krav til personalet? 

9.3.2 Hvad betyder det at være indlagt? 

Gennemgående viste det sig, at begge patienter havde omfattende erfaring med at være ind-

lagt som følge af lungesygdommen, men også andre og konkurrerende lidelser. De havde 

begge et anstrengt forhold til indlæggelser og ville helst undgå dem. Det var dog tydeligt, at 

begge havde affundet sig med, at de indimellem havde behov for indlæggelse, som bl.a. blev 

problematiseret i forhold til at være besværlig og stille krav. Således blev behovet for indlæg-

gelse af en af patienterne set som værende en mulig modsætning til det at kunne stille krav. 

Patienten afviste det dog afslutningsvis ”.. det kan også være, jeg er lidt.. ja.. altså.. besværlig 

engang imellem.. men det vil jeg have lov at være”. Indlæggelse blev knyttet til akutte udbrud 

i den kroniske lidelse og derfor også med ubehagelig behandlinger og indgreb, og ikke mindst 

med den sårbarhed og foranderlighed, som fulgte med udviklingen i den kroniske sygdom. 

Begge beskrev frustration og desperation i relation til dette. Sundhedsvæsnets organisering 

med meget store enheder blev forbundet med fremmedgjorthed, og gav mindelser om ” fa-

brikker”, som ikke var forenelige med at kunne overskue og gennemskue, hvad der skete med 

en. Der blev talt en del om aftaler, som ikke blev overholdt, hvilket virkede irriterende dels 

pga., at den enkelte så ikke kunne planlægge sin tid, men dels også fordi fx medicin skulle gi-

ves til tiden. ”.. så får man ikke de piller man skal have.. og så får man slet ikke pillerne før 

hen ad kl. 10 eller 10.30 og igen kl. 12.. så skal jeg selv rykke dem frem, og så kommer vi så 

langt ud på aftenen, før jeg falder i søvn.., fordi jeg skal tisse hele tiden.”. Som erfarne pati-

enter var det ikke vanskeligt for dem at problematisere dokumentationssystemerne og medici-

neringsrutiner, hvor svigt i patienternes dagligdags rutiner bl.a. blev knyttet til disse systemer, 

men også til travlhed og manglende personaleressourcer. 
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9.3.3 Hvad betyder det at være hjemme? 

Livet derhjemme står på flere måder i modsætning til det at være indlagt, hvor patienterne til 

trods for forværring i sygdommen foretrak at forblive i hjemmet til trods for, at deres sygdom 

kræver indlæggelse. Det betød, at de forsøgte sig frem med deres medicin og håbede på at 

undgå indlæggelse. Begge talte om, at de havde erfaringer, hvor det lykkedes at få sympto-

merne til at svinde og begge beskrev et håb om, at symptomerne ville svinde, og som opstod, 

hver gang der kom optræk til akut forværring. At være derhjemme forbandtes for begge med 

at have kontrol over fx medicinen. ”Derhjemme bliver tider overholdt.. det gør jeg slavisk op, 

og så tager jeg mine piller kl. 8, kl. 12, kl. 18 og kl. 20.. det skal jeg, og det sker ikke her, at 

det bliver rykket”. Kontrollen var også det at klare sig selv, og at alt var kendt derhjemme, 

hvor det at fastholde en hverdag med at lave sin egen kaffe, at læse sin egen avis, at gå på ar-

bejde blev knyttet til at være ”.. ligesom almindelig”. At have kontrol var en positiv oriente-

ring, hvor en af patienterne beskrev, hvordan hun også i forbindelse med indlæggelse forsøgte 

at genvinde og fastholde en kontrol ”.. og det skal jeg tage mig selv i.. at jeg skal ligge her og 

have styr på alt.. så det er mit problem.” 

9.3.4 Hvad er sundhedsfremme? 

Patienterne havde mange overvejelser over det at have et sundt liv, og hvad det betød både for 

dem selv og for befolkningen generelt. Begge fortalte om betydningen af at spise sundt og be-

væge sig til trods for de komplikationer, som lungesygdom og anden sygdom havde medført. 

De så kost og motion som absolut sundhedsfremmende og fandt ingen modsætning mellem 

det at have en kronisk sygdom og at søge sundhedsfremme. Sundhedsfremme blev endvidere 

forbundet med ikke at skulle være indlagt så ofte, dvs. som middel til at undgå forværring af 

sygdom”.. det ville være sundhedsfremmende.. at jeg ikke kom her mere.. at jeg kunne blive 

så stabil, at jeg kunne blive hjemme.. længere end en måned..” Medicinen fremstod igen som 

et væsentligt element i sundhedsfremme, idet symptomkontrollen styrkede oplevelsen af 

sundhed. Generelt syntes sundhedsfremme på et sygehus at vanskelig, og sundhedsfremme 

også delvist blev afgrænset negativt som det det ikke var, nemlig forglemmelser, svigt i afta-

ler osv. Patienterne talte også som sundhed og sundhedsfremme i forhold til det, der forhin-

drede sygdom, og det blev forbundet med en stressfri tilværelse. En af patienterne talte meget 

om tiden før og ”.. efter jeg har ryddet op i mit liv..” og fandt tiltag som yoga fremmende for 

den enkeltes sundhed, uden at det dog blev tillagt helbredende virkning. De sundhedsfrem-

mende aktiviteter, som patienterne selv pegede på, var dog svære at gennemføre bl.a. på 
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grund af konkurrerende lidelser og funktionsindskrænkninger, og begge beskrev, hvordan de 

enkelte symptomer i praksis syntes at modarbejde det subjektive ønske om sundhedsfremme.  

9.3.5 Krav til personalet 

Patienterne havde flere krav til, hvordan personalet kunne støtte dem i sundhedsfremmende 

aktiviteter, og deres krav var bl.a. rettet mod personalets anerkendelse af patienternes egne 

kompetencer. Det blev bl.a. forklaret med, at patienterne havde en kropslig fornemmelse og 

kendte egne symptomer på baggrund af mange års erfaring med oplevelsen af sygdommen og 

stor viden om sygdommen. Det fremkom tydeligt flere gange, at personalets erfaring og ikke 

mindst kendskab til den enkelte patient blev tillagt stor betydning, hvor fx kontaktpersonerne 

netop derfor var i stand til at lytte til patienterne og stole på dem. Personalets manglende an-

erkendelse af fx den kropslige kompetence udfordrede tilsyneladende patienternes selv-

forståelse og kunne direkte nedsætte tro på egne evner. ”Det er måden, de siger tingene på.. 

og for dem, der ligger på den anden side.. man kan have det død-dårligt og bare have lyst til 

at tage hjem.. føle, at man ikke har forstand på tingene”. Patienterne forventede, at ikke kun 

deres kropslige kompetencer bliver taget seriøst, idet begge havde sat sig teoretisk ind syg-

domslære. De erfarne læger blev fremhævet som særligt gode til at anerkende patienternes hø-

je videnniveau, hvorimod det mindre erfarne personale ofte afviste denne viden. Viden, her 

både som kropslig kompetence og intellektuel kompetence8, blev tilsyneladende koblet til en 

form for kontrol, som det var væsentlig for patienterne, at personalet anerkendte og ikke un-

derkendte. ”.. man skal lære hinanden at kende.. de skal lære mig at kende.. det kan være det 

lyder forkert men jeg har kontrol over tingene.. jeg kan mærke det.. for jeg ved det”. 

10. Sammenfattende analyse af hele materialet og udledning af temaer 

På baggrund af de enkelte analyser, hvor jeg har identificeret flere centrale domæner, er den 

videre analyse rettet mod fremkomst af temaer, som ifølge Spradley er ”any principle recur-

rent in a number of domains, tacit or explicit, and serving as a relationship among sub-

systems” (1980, s. 141). 

Med udgangspunkt i Sandelowsky må forskeren beslutte, hvilken organisering der bedst tje-

ner data med henblik på en præsentation, som viser mest på den mindst komplicerede måde 

(Sandelowsky 1998). I forlængelse af dette og med baggrund i mit formål for undersøgelsen, 
 

8 I denne sammenhæng adskilles kompetence analytisk, og skal ikke ses som led i en argumentation for et dualistisk syn på 
mennesket 
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som hedder ”at belyse indhold og handlemåder for sundhedsfremmende sygeplejeinterventio-

ner”, skal temaerne afledes af spørgsmål, som afdækker et ”hvad” og et ”hvordan”. 

Jeg har i løbet af min undersøgelse fået adgang til perspektiver, som i flere sammenhænge har 

vist sig meget forskellige, men som ud fra projektets forståelse og tilgang må opfattes som 

værende lige rigtige (Sandelowsky 2000). 

Min undersøgelse og analyse har også afdækket temaer, som ville kunne bære et selvstændigt 

fokus, fx udvikling af faglige fællesskaber, kropskundskab, forholdet mellem patientens for-

løb og indlæggelsesforløbet og overblikket set i et læringsperspektiv. Det ligger udenfor 

rammerne af denne opgave at give en fyldestgørende udfoldning af disse temaer, men de vil 

naturligvis indgå i belysningen af de prioriterede temaer.  

10.1 Udledning af tema fra feltobservationen 

Fra feltobservationen var det meget tydeligt, hvordan sygeplejersken var i konstant aktivitet 

for at kunne varetage og imødekomme krav og behov, som de udspillede sig i situationer, 

hvor både sygeplejersker, patienter og organisationens rammer var til stede.  

10.2 Udledning af tema fra interviewdelen 

Fra interviewdelen blev det til gengæld klart, at både patienterne, organisationen og sygeple-

jersken har deres særlige overvejelser og forståelser af et ”hvad” og et ”hvordan” i forhold til 

den sundhedsfremmende intervention.  

10.3 Udledning af fælles tema 

For at kunne indfange og organisere mine data, så de i fællesskab giver adgang til en ordnet 

og velorganiseret tematisering, udspringer følgende temaer, som jeg finder dækkende. 

Tema 1: Sundhedsfremmende sygeplejeinterventioner i et akut sundhedsvæsen eller: ”.. 

og jeg tænkte ikke, det var sundhedsfremme..” 

Tema 2: Sundhedsfremmende sygeplejeinterventioner hos mennesker med kronisk syg-

dom eller ”.. men man kan se, at det styrker ressourcerne hos patienterne”9 

 

Temaerne bliver uddybet i det efterfølgende diskussionsafsnit. I øvrigt henviser jeg til min 

analyse, som indholdsladningen af temaerne tager afsæt i.  

                                                 

9 De kursiverede overskrifter er taget direkte fra tematiseringen af interviewene og giver læseren et billede af temaernes ind-
hold. 
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11. Diskussion 

Diskussionsafsnittet er udformet på den måde, at hvert tema behandles for sig, således at mine 

fund og mine fortolkninger sættes i spil ved inddragelse af teoretiske perspektiver. 

11.1 Tema 1: Sundhedsfremmende sygeplejeinterventioner i et akut sundhedsvæsen el-

ler: ”.. og jeg tænkte ikke, at det var sundhedsfremme..” 

Patienterne og sygeplejersker gav udtryk for, at det at være syg ikke på nogen måde udeluk-

kede tanken om sundhedsfremme, som synes i tråd med Benner og Wrubel, idet sygeplejer-

sker skal hjælpe mennesker med deres tilpasning til lidelse, det være sig kronisk eller akut 

(2006, s. 222ff). Som et gennemgående element fandt jeg, at selve begrebet sundhedsfrem-

mende interventioner var vanskelige at omsætte til en operationaliserbar størrelse for sygeple-

jerskerne, hvilket genfindes hos andre forfattere (Maben & Macleod Clark 1995, Kelley & 

Abraham 1995, Berg et al 2005). Begrebet var for sygeplejerskerne vanskeligt at afgrænse fra 

forebyggelse og behandling, og de nævnte begge både behandling og forebyggelse som ind-

lejrede i sundhedsfremme, som heller ikke kunne adskilles fra et specialeorienteret fokus. 

Derved kan man argumentere for, at de afspejler en praksis, som skal forstås kontekstuelt og 

rettet mod en helhedstilgang til patientens lidelse. Dette kan ses i forlængelse af Benner og 

Wrubels omsorgstænkning, men det kommer ikke derved tættere på en egentlig operationali-

sering10. Sygeplejerskernes fokus for sundhedsfremme var klart rettet mod forebyggelsestil-

tag, men de beskrev dog også fysisk og psykisk velbefindende som et væsentligt mål for den 

sundhedsfremmende intervention. Endvidere lagde de vægt på, at patienterne var indforståede 

med og accepterede den konkrete intervention eller målet med interventionen. I løbet af ob-

servationerne fremgik det flere gange, at sygeplejerskerne demonstrerede anerkendelse af pa-

tienten som menneske. Ligesom de søgte at sætte processer i værk, som understøttede patien-

ternes tro på egne evner og ressourcer. Herved finder jeg tilløb til en diskursiv iscenesættelse 

af den sundhedsfremmende sygepleje i Benner og Wrubels optik, idet sundhed ses som en ba-

lance mellem egne muligheder, handlinger og tro, samt følelsen af omsorg (2006, s. 187). Sy-

geplejerskens sundhedsfremmende intervention er i deres teori vanskelig at se isoleret og dre-

jer sig om, at kunne ”.. hjælpe patienten med at forme sygdomsoplevelsen ved vejledning, for-

tolkning og træning” (ibid. s. 86). Benner og Wrubel taler om en aktivitet, som inddrager hele 

mennesket og menneskets forståelser og oplevelser, hvilket til dels også genfindes i sygeple-

jerskernes beskrivelser i interviewene, men kun sporadisk i observationsperioden. Spørgsmå-
 

10 Som forfatterne i øvrigt tager afstand fra (2006, s. 26) 
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let om den vanskelige afgrænsning af sundhedsfremmebegrebet i forhold til fx behandling og 

forebyggelse kan også afspejle den megen uklarhed, som i øvrigt findes i forhold til begrebet 

(Vallgårda 2003, 2009, s. 111, Maben & Macleod Clark 1995, Pender 2002). Sygeplejersker-

ne kan således være fanget i en dobbelthed mellem sundhedsfremme forstået som ”.. faktorer, 

som befrämjar en rörelse mot den friska polen på kontinueet.” (Antonovsky 2005, s. 31), og 

sundhedsfremme som forebyggelsesstrategi (Regeringen 1999) eller som ”sundhedsrelateret 

aktivitet”, der er vanskelig at afgrænse fra forebyggelse (Sundhedsstyrelsen 2005, s. 47). Så-

ledes bliver dobbeltheden måske et spejl på den modsatrettethed, som sygeplejerskernes prak-

sis bar præg af, og som afhænger af den enkelte sygeplejerskes kompetence til tolkning af de 

konkrete muligheder (Berg et al. 2005) i en situeret praksis (Benner & Wrubel, 2006).  

Sygeplejerskernes praksis var rettet imod at kunne overskue både afdelingen, patienterne og 

arbejdsprocessens fremdrift. I den direkte interaktion med patienterne hørte jeg ikke ordet 

sundhedsfremme brugt, ej heller blev ordet sundhed systematisk inddraget. Symptomer på 

sygdom, rekvireringssedler, print af undersøgelsesresultater, dvs. symboler og tegn på be-

handling og forebyggelse blev inddraget aktivt og fulgt op i de faglige rum, hvor sygeplejer-

sken talte om patienten. Sygeplejerskerne så tilsyneladende sig selv i et spændingsfelt, hvor 

det var lettere at tale om behandling og forebyggelse frem for den egentlige sundhedsfrem-

mende intervention. Berg et al. (2005) beskriver bl.a., hvorledes sundhedsfremme transforme-

res til et spørgsmål om patienternes behov for symptomhåndtering og forebyggelse (Kelley & 

Abraham 2005).  

Parallelt med dette ses også, at noget altid nås og andet, bl.a. sundhedsfremme kan være svært 

at nå på trods af, at man anerkender betydningen for patienterne og for personalet. Det kan ty-

de på, at sygeplejerskerne har en tendens til at se sundhedsfremme som noget ekstra (Kelley 

2005, Maben & Macleod Clark 1995, Casey 2007b) og, at sygeplejersken prioriterer den mål-

bare del af sygeplejen. Konkret blev der henvist til, at nogle patienter ikke ”fylder så meget”, 

hvorved tiden og ressourcerne går til dem, der har det umiddelbart største behov, herunder de 

patienter som har akutte og livstruende behov. Vanskelighederne ved at varetage sundheds-

fremmende opgaver i en dagligdag, som synes formet af akutte opgaver, problematiseres af 

flere med henvisning til, at sygehusvæsenet lægger op til en medicinsk forståelse af sundheds-

fremme (Willeman 2004, Naidoo & Wills 2009, Kelley 2005). 

Sundhedsfremme blev af begge sygeplejersker set som noget positivt og som noget, sygeple-

jersker skal beskæftige sig med, hvilket genfindes i flere undersøgelser (Berg et al 2005, Kel-

ley & Abraham 2007). Det kan understøtte de sundhedspolitiske bestræbelser for det sund-
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hedsfremmende arbejde, idet sygeplejerskerne dermed må forventes at være motiverede for at 

påtage sig rollen. Whitehead (2005) problematiserer, hvorfor sygeplejersken på trods af sin 

tilknytning til patienten og sin store udbredelse i sundhedsvæsnet rent faktisk ikke målrettet 

går efter at udføre den, og kæder det sammen med, at sygehusorganisationen ikke påtager sig 

ansvaret for at gå ind i det.  

Omfanget af den sundhedsfremmende intervention blev af sygeplejerskerne set som en aktivi-

tet, der foregår mellem den enkelte sygeplejerske og den enkelte patient, og således bliver 

hverken sundhedsvæsnet eller det omgivende samfund inddraget som arena for sundheds-

fremmeintervention. Benner og Wrubels teori orienterer sig på det konkrete plan primært mod 

den enkelte patient, og hvor sygeplejerskens mere udad-orienterede indsats ikke tydeliggøres 

på samme måde. Den meget individuelt orienterede indsats blev dog i praksis udvidet med et 

vist samarbejde med både hjemmesygeplejersker og pårørende, hvor sygeplejerskerne pri-

mært fremhævede manglen på specialiserede lungesygeplejersker i kommunen som et pro-

blem. Derved kunne man hævde, at den organisatoriske forståelse af sundhedsfremme i over-

ensstemmelse med konceptet Health Promoting Hospitals (WHO 1997) ikke genfindes.  

De rammer, som sygehusvæsnet tilbyder, medfører at sygeplejerskerne betragter manglende 

tid og ressourcer som væsentlige strukturelle barrierer. Sygeplejerskerne lod dog til mere at se 

rammerne som vilkår, der ikke umiddelbart stod til at ændre, fx vedrørende behov for specia-

liseret bistand i hjemmet. Sygeplejerskerne problematiserede begge, at det dokumentations-

materiale, som faktisk efterspurgte sundhedsfremme i forbindelse med indlæggelsessamtalen, 

sjældent blev udfyldt, idet fokus ofte lå på undersøgelser, blodprøver osv., hvilket også Wil-

leman (2004) har identificeret som en barriere. Det afspejles også i, at arbejdssedlen ses som 

en forudsætning for ageren og derfor bliver revideret systematisk i hver vagt. Sygeplejersker-

ne reflekterede vedvarende over fx hvem, der skulle have taget hvilke blodprøver, dvs. en re-

lativ overfladisk refleksion. Refleksionen kunne have antaget andre dimensioner og inddraget 

mere grundlæggende forståelser og overvejelser, som fx patienternes kompetencer og hvordan 

man sikrer, at patienten forstår tolkning af prøvesvar osv. Derved afskar sygeplejerskerne sig 

muligvis fra en mere kritisk stillingtagen til virksomhedsområdet frem for blot en forholden 

sig til afgrænsede regler og retningslinjer. Sygeplejerskerne undgik dermed nok, formentlig 

ubevidst, at reflektere mere kritisk mhp. at kunne træffe andre og mere omfattende beslutnin-

ger for at ændre de grundlæggende forhold (Wahlgren 2002)11.  

 

11Den type refleksion fordrer subjektiv involvering, og en vis distancering, hvilket handletvang og travlhed kan hindre 
(Wahlgren, 2002) 
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Sygeplejerskerne havde flere forslag til, hvorledes den sundhedsfremmende sygepleje kan 

kvalificeres og gøres tydeligere og pegede i denne sammenhæng på uddannelse og her særligt 

viden om sundhedsfremmestrategier og sundhedspædagogiske tiltag. Sygeplejerskeuddannel-

sen har siden 1990 haft sundhedsfremmende sygepleje som en del af formålsparagraffen (Un-

dervisningsministeriet 2001, 2008), og der er et varieret udbud af kurser og uddannelser in-

denfor sundhedsfremme over hele landet. Den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem ud-

dannelsesmuligheder og sundhedsfremmekompetencer genfindes også hos Casey (2007a) og 

Whitehead (2005). Benner og Wrubel beskriver ikke et egentligt curriculum, men da deres te-

ori inddrager ekspertkompetencer, er det oplagt at se på erfaringsbaseret kundskab og organi-

satorisk læring som en del af det læringsmæssige fundament. Sygeplejerskerne peger i denne 

sammenhæng begge på metoder, som inddrager den kliniske praksis, idet de dels taler om af-

delingsundervisning og dels om ”føl-ordninger”, dvs. metoder som lægger op til en højere 

grad af organisatorisk involvering, jævnfør også Whiteheads overvejelser (2005, 2008).  

11.2 Tema 2: Sundhedsfremmende sygeplejeinterventioner hos mennesker med kronisk 

sygdom eller ”.. men man kan se, at det styrker ressourcerne hos patienterne” 

Sygeplejerskernes faktiske handlinger i forhold til sundhedsfremmeintervention overfor men-

nesket med kronisk lungesygdom udtrykker deres besvær med at afgrænse betydningen af be-

grebet sundhedsfremme.  

Interventionerne blev hovedsageligt beskrevet i form af pædagogiske overvejelser i retning af 

forebyggelse, og begge var stærkt optagede af, at patienten skulle føle sig støttet i at træffe de 

”rigtige” valg. Sygeplejerskerne demonstrerede mange gange under observationen, hvordan 

variation i kommunikationsformer gav adgang til patienten. Indenfor sundhedspædagogik er 

der udviklet flere modeller, som med hver deres læringssyn tilbyder en systematisk tilgang til 

behovsafdækning og forslag til interventioner (se bl.a. Pender 2002, Bartholomew 2006, Jan-

wijit 2006, Green et al 2000, Glanz et al 1997, Naidoo & Wills 2009, Jensen & Johnsen 2000, 

Davies 2006). Min undersøgelse tyder dog ikke på, at anerkendte metoder bliver anvendt sy-

stematisk, idet afdækningen af den enkeltes behov nærmere handlede om en individuel for-

nemmelse af, ”hvor patienten var”.  

Sygeplejerskerne tog begge afstand fra direkte at forlange fx rygeophør, og de henviste til, at 

de under alle omstændigheder ville gentage opfordringen om rygeophør. De mente at kunne 

forsvare en gentagelse med det velvære, som patienten subjektivt ville opleve ved optimering 

af lungefunktionen knyttet til rygeophør. I forlængelse af diskussionen i tema 1 er det nærlig-

gende her atter at pege på styringsperspektivet, og begrebet governmentality kan inddrages til 
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at synliggøre forholdet mellem ”dominansteknologi og selvteknologi” (Wistoft 2008, s. 56), 

hvor magtudøvelsen består i selvstyring mod den rette sundhedsadfærd. Antonovsky pointerer 

noget lignende, idet han påpeger, at konsekvensen af et sundhedsfremmende perspektiv ”..är 

risken av en oändlig expansion av social kontroll i händerne på dem som dominerer detta sy-

stem.” (2005, s. 37), men udfolder ikke problemstillingen yderligere.  

Ved at inddrage et perspektiv på sundhedsfremme, som ikke kun involverer klassiske fore-

byggende elementer, kunne sygeplejerskerne med fordel have rettet fokus på patienternes op-

levelser i et mere holistisk perspektiv. Sygeplejerskerne efterspurgte i nogle situationer frem-

gang i forhold til ernæringsterapi o.l., hvilket kan hænge sammen med sundhedsvæsnets for-

ståelse af sundhedsfremme som rettet mod forebyggelse. Doolittle (1994) problematiserer den 

ensidige fokusering på biomedicinsk viden, som udelukker individets følelser og oplevelser i 

forbindelse med sygdom og dermed afskærer sygeplejersken for andre forståelser end organi-

sationens egne. Patienterne i min undersøgelse gav udtryk for en håndfast begrebsliggørelse 

af sundhedsfremme, idet fx det at overholde aftaler, bl.a. for medicintider, at spise sundt og 

bevæge sig blev forbundet med det at være sund, hvilket delvist ser ud til at lægge sig op ad 

sygeplejerskernes forståelser og også de officielle retningslinjer (Sundhedsstyrelsen 2007). 

Det er dog spørgsmålet, hvorvidt patienterne rent faktisk bliver udfordret til at stille krav, som 

går ud over de officielle anbefalinger og her eks. om øget deltagelse, planlægning af daglig-

dagen underlæggelsen. Eldh et al. (2006) henviser bl.a. til, at sygeplejerskerne i et studie om-

handlende patientinddragelse primært agerede ved at give standardiseret information, og at 

patienterne synes at gøre, hvad der blev forventet.  

I min undersøgelse fremstod en uoverensstemmelse mellem den betydning, som sygeplejer-

sken tillagde patientens delagtighed i fx mål for ernæring eller mobilisering og så patienternes 

faktiske inddragelse, idet jeg ikke fandt tegn på en systematisk praksis i forhold til dette. Eldh 

et al. (2006) finder ligeledes, at patienter ser deltagelse som noget, de har, hvor sygeplejersker 

ser det som noget, de skal give (2006), hvilket jeg også har fundet tegn på i min undersøgelse. 

Patienterne i min undersøgelse så tydeligvis sig selv som handlekraftige og som centrum for 

aktioner, mens sygeplejerskerne hovedsageligt talte om deres inddragelse af patienterne. An-

tonovsky, som Benner og Wrubel er inspirerede af, beskriver meningsfuldhed som en af de 

vigtigste forudsætninger for salutogenese (1987, s. 50), og som har tæt sammenhæng med 

delagtighed og medbestemmelse (1987, s. 130). I forhold til planlægning af processer, som 

inddrager et fokus på den enkelte, kan det vel analogiseres til, at delagtighed forudsætter, at 

den enkelte inddrages i både mål og resultat for interventionen, hvor Antonovsky understreger 
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betydningen af, at den enkelte opfatter sig selv som subjekt for processen og ikke reduceres til 

objekt. 

Patienterne havde mange overvejelser over deres eget behov for kontrol med hverdagen og li-

vet i al almindelighed. Dette genfindes hos Benner & Wrubel, hvor selvmonitorering og me-

dicinering ses som en del af mestringen hos mennesket med kronisk sygdom (ibid. 2006, s. 

235). Muligheden for at kunne forudsige og håndtere sin hverdag med lidelsen hænger ifølge 

Heggdal også tæt sammen med en oplevelse af tryghed, som påvirker den enkeltes sundhed 

(2008, s. 73). Antonovsky anvender begrebet begribelighed (1987, s. 44) og sætter det i for-

bindelse med forudsigelighed, dvs. at mennesket er grundigt forberedt på, hvad der kan for-

ventes (1987, s. 129), og er stærkt knyttet til en oplevelse af at kunne forstå, hvad der sker. 

Sygeplejerskerne inddrog i flere tilfælde patienterne i planlægningen på den måde, at patien-

terne kunne ”fylde hullerne” i dagsplanen, når fx stuegangen ikke kom som planlagt, hvilket 

også Casey (2007a) refererer til.  

Ud over behov for deltagelse og kontrol gav patienterne udtryk for, at anerkendelse af både 

deres teoretiske og kropslige viden angående sygdommen var central, hvorved begge i en vis 

forstand kan ses som ekspertpatienter. Sygeplejerskerne talte om at lære af patienterne, men 

talte mest om, hvordan de skulle lære patienterne at håndtere deres liv med sygdom, hvilket 

også observationerne bar præg af. Wilson et al. (2006) problematiserer, at sygeplejersker ge-

nerelt kan føle sig truet af ekspertpatienter, men ser også, at sygeplejerskens egen kompetence 

har stor betydning for hendes opfattelse af truslen. De henviser til, at specialistsygeplejersker 

ser en fordel i patienternes store viden og anvender den konstruktivt, hvilket mine informanter 

også peger på. 

Samtidig havde begge patienter dog også klart en opfattelse af, at de i de perioder, hvor de har 

det dårligt, i høj grad har brug for at modtage hjælp, hvor der også træffes beslutninger for 

dem. Denne oplevelse af, at den enkeltes tilstand kan skifte meget, og derfor stiller meget va-

rierede krav til sygeplejerskerne, genfandt jeg tydeligt i interviewene med sygeplejerskerne, 

samt i de refleksioner, som sygeplejerskerne delagtiggjorde mig i. Heggdal (2008) omtaler re-

covery som en proces, hvor mennesket med kronisk sygdom hele tiden skifter mellem forskel-

lige forståelser og oplevelser af egen krop og ser den som ”personens prosess med å utvekle 

kunnskap om hva som er helsebringende i eget liv” (Heggdal, K. 2008, s. 254). Patienterne i 

min undersøgelse gav dels udtryk for at have behov for, at deres erfaringer bliver brugt, sam-

tidig med at de har behov for at få hjælp. Dette understøttes af Delmar et al. (2006), som fin-

der, at evnen til at bede om hjælp, og det at være afhængig af andre, ikke skal opfattes som 
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gensidigt ekskluderende. Sygeplejerskerne skal ifølge Delmar være rettede mod patienternes 

bestræbelser på at mestre eget liv i perspektivet af balancering mellem afhængighed og uaf-

hængighed. Antonovsky henviser til håndterbarhed, som angiver graden af overensstemmelse 

mellem ressourcer (hos en selv og hos andre) og de udfordringer, som vedkommende står 

overfor. En veludviklet belastningsbalance, som drejer sig om individets tro på egne evner og 

ressourcer til at imødegå udfordringer og krav konstruktivt, ligger til grund for udviklingen af 

følelsen af håndterbarhed, og fordrer formentlig også evnen til at kunne modtage hjælp fra 

omgivelserne (1987, s. 130). 

12. Metodekritik 

Inden jeg går videre til at konkludere på diskussionen af mine fund, har jeg følgende overve-

jelser over undersøgelsens metoder.  

Validiteten af undersøgelsen skal afspejle, hvorvidt jeg som forsker har anvendt en velegnet 

metode, hvilket jeg mener, er opfyldt, idet jeg har tilvejebragt data ved at gå til sagen selv, og 

som siger noget om indhold og handlemåder for sygeplejerskens sundhedsfremmeinterventio-

ner. For at sikre gyldighed af min konklusioner har søgt at gøre mine analytiske overvejelser 

meget tydelige for læseren. Trianguleringen peger på, at mine fund er sandsynlige, idet trian-

gulering ikke kan opfattes som parallelle metoder, men som metoder, der tilsammen skal pege 

på sandsynligheder (Hammersley & Atkinson, 2007, s. 184). Mine fund understøtter hinan-

den, men da undersøgelsen pga. rammerne for nærværende opgave har et begrænset omfang, 

kan der stilles spørgsmål ved, om mine data har været tilstrækkeligt mættede både i forhold til 

antal af informanter og tid i feltet (Polit & Beck, 2006, s. 332). Hvis undersøgelsens sigte 

havde været mere organisatorisk rettet kunne den nok med fordel have inddraget andre infor-

manter, eks. lederen på afdelingen eller andre aktører, såsom ikke-humane objekter i form af 

dokumentanalyse. Som en yderligere sikring kunne jeg have anvendt respondentvalidering, 

hvilket jeg af praktiske årsager ikke har gjort, og effekten af denne diskuteres da også (Ham-

mersley & Atkinson, 2007, s. 182). Generaliserbarhed er et vanskeligt mål for kvalitative un-

dersøgelser, og som jeg tidligere har nævnt, så kan undersøgelsen ikke forventes at kunne ge-

neraliseres i kvantitativ forstand, men det er i mine øjne sandsynligt, at lignende fund kan gø-

res i en lignende kontekst (Kvale 1997, s. 228). I denne sammenhæng kunne jeg have opnået 

større variation, hvis patienterne, som deltog, ikke begge havde været ekspertpatienter.  

I relation til den valgte sygeplejefaglige referenceramme kan det diskuteres, hvilken indfly-

delse det har haft, at teorien er begrænset i forhold til en konkret forholden sig til fagets yder-

 37



 

 

side og fagets inderside (Elgaard Sørensen, 2002, s. 17). Da teorien bygger på og beskriver 

omsorgen som central for sundhedsfremme og herunder betoner den situerede praksis, synes 

den alligevel at give perspektiver, som er relevante for formålet. Endvidere hænger den sam-

men med den videnskabsteoretiske forankring, som opgaven afspejler. Spørgsmålet er derfor, 

hvilke spørgsmål en tilgang inspireret af fx interaktionel sygeplejepraksis (Scheel, 1997) ville 

have affødt? 

13. Konklusion  

Formålet for undersøgelsen var at belyse indhold og handlemåder for sygeplejerskens sund-

hedsfremmeinterventioner. Jeg stillede tre spørgsmål, som jeg mener at kunne give en besva-

relse på, hvorfor konklusionen er struktureret svarende til mine indledende spørgsmål.  

Hvordan indholdslader sygeplejersken begrebet sundhedsfremme? 

Mine fund tyder på, at sygeplejerskerne generelt har svært ved at identificere indholdet og be-

tydningen af begrebet sundhedsfremme, hvilket også viste sig ved afgrænsning til praksistil-

knyttede begreber såsom behandling og forebyggelse. Sygeplejerskerne fandt ingen modsæt-

ning mellem sundhedsfremme og det at have en kronisk sygdom, men fandt tværtimod at det 

kunne styrke patienterne. Sygeplejerskerne fandt, at der var uddannelsesmæssige og struktu-

relle barrierer for den sundhedsfremmende sygeplejeintervention, hvorfor de til trods for sub-

jektiv motivation har vanskeligt ved at aktualisere ønsket om sundhedsfremme.  

Hvad kendetegner sygeplejerskens sundhedsfremmende interventioner? 

I praksis viste det sig, at sygeplejerskerne hovedsageligt indholdsladede begrebet med pæda-

gogiske tiltag rettet mod den enkelte patient, og de inddrog ikke i videre omfang det øvrige 

sundhedsvæsen eller samfund i deres overvejelser eller handlinger. Strukturelt syntes sygeple-

jerskens praksis at være rettet mod driftsorientering, hvor sundhedsfremme tendentielt frem-

stod som noget ”ekstra”. Desuden fandt jeg ikke tegn på, at sygeplejerskernes tiltag fremstod 

hverken systematiske eller fulgte anerkendte metoder, hvor fx den nødvendige behovsafdæk-

ning syntes meget afhængig af den enkelte sygeplejerskes relationer til den enkelte patient. 

Sygeplejerskerne var meget indstillet på at arbejde sundhedsfremmende og reflekterede meget 

over, hvorvidt det lykkes i praksis, men de gennemførte i løbet af observationen ikke systema-

tiske vurderinger af resultaterne.  

Hvilke overvejelser gør mennesket med KOL sig om sundhedsfremmende interventio-

ner?  

 38



 

 

Sygeplejerskernes forståelse af sundhedsfremme står derved til en vis grad i modsætning til 

patienternes oplevelser, idet patienterne i højere grad så sig selv som aktive og agerende, hvor 

sygeplejerskernes praksis tydede på, at sundhedsfremme var noget, de skulle give til patien-

terne. Patienterne beskrev sundhedsfremmende tiltag som det at overholde aftaler, at få frugt 

og motion, også under indlæggelse, og at kunne opretholde en kontrol med hverdagen. Endvi-

dere lagde patienterne meget vægt på deres erfaring og viden om det at leve med en kronisk 

sygdom, hvilket sygeplejerskerne til en vis grad var åbne overfor. Patienterne beskrev meget 

klart, hvorledes faglig erfaring og personligt kendskab til dem som mennesker var centrale 

elementer for at nå et positivt resultat af interventionen.  

14. Perspektivering 

Konklusionen på min undersøgelse rejser flere spørgsmål, og jeg mener, at man bør overveje, 

hvorvidt en ideologisk præget fremstilling af sundhedsfremme er velegnet til udmøntning i 

den kliniske praksis. Sundhedsfremme kan derved komme til at fremstå med en meget uafkla-

ret dobbelthed, som i den situationsbestemte praksis bliver udmøntet afhængigt af de mulig-

heder, som byder sig. Mine fund og min undersøgelse kunne være anledning til, at man i et 

mere omfattende design søger yderligere belysning af den sundhedsfremmende sygepleje til 

mennesket med KOL. Herunder betydningen af særlige betydningsfulde kompetencer mhp. en 

egentlig teoridannelse på et mere operationelt niveau, jævnfør fx Rydahl-Hansens overvejel-

ser (2007). I denne sammenhæng finder jeg, at inddragelse af et fokus på patienternes egne 

kompetencer ville være interessant i forhold til sygeplejerskens rolle indenfor sundhedsfrem-

me.  

Dernæst kunne man på et konkret politisk og ledelsesmæssigt niveau med fordel arbejde med 

betydningen af sygeplejerskers muligheder for et virke indenfor sundhedsfremme set i forhold 

til de kolossale udfordringer, som findes, ikke kun i Danmark men på globalt plan. I denne 

undersøgelse har jeg ikke konkret beskæftiget mig med organisationens betydning, men finder 

bestemt, at man med fordel kunne udvide perspektivet på sundhedsfremme til også at omfatte 

organisationsudvikling eks. i overensstemmelse med konceptet Health Promoting Hospitals 

(WHO 1997).  

15. Resumé  

Undersøgelsens fokus er indhold og handlemåder for sygeplejerskens sundhedsfremmeinter-

ventioner rettet mod mennesket med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse under indlæggelse.  
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Baggrunden for undersøgelsen er den ideologiske fremstilling af sundhedsfremme, som findes 

i modsætning til sygeplejerskens operationalisering i den kliniske praksis.  

Undersøgelsen blev gennemført som feltforskning med en fænomenologisk og hermeneutisk 

orientering og omfattede observation af to sygeplejersker, deltagerberetninger og interview 

med to indlagte patienter og de involverede sygeplejersker.  

Undersøgelsen tyder på, at sundhedsfremme for sygeplejerskerne er vanskeligt at operationa-

lisere udover klassiske forebyggelsestiltag, og at de i deres praksis tendentielt ser sundheds-

fremme som noget ekstra. Fundene relateres til manglende indsigt i sundhedsfremme som 

koncept og sundhedsfremmende interventioner hos den enkelte sygeplejerske. Desuden tyder 

det på manglende organisatorisk engagement i udviklingen af sygehusvæsenet som arena for 

sundhedsfremme.  

15.1 Engelsk resumé 

An illustration of content and practices of nurses’ health promotion interventions - an obser-

vational study 

 

The focus of the study is the content and practices of nurses’ health promotion interventions 

aimed at people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease during hospitalization. The 

background for the investigation is the ideological exposition of health promotion which 

seems to stand in contrast to the actual performance in clinical practice.  

The study was conducted as an ethnographic research with a phenomenological and herme-

neutical orientation and included the observation of two nurses, participant reports and inter-

views with two patients and the nurses involved. 

The study suggests that nurses find it difficult to perform health promotion beyond traditional 

health prevention actions, and that their practices tend to reflect health promotion as some-

thing extra. Findings relate to a lack of understanding of health promotion as a concept and 

health promotion interventions in the individual nurse. Furthermore, it points to a lack of or-

ganizational commitment to the development of hospital care as an arena for health promo-

tion. 
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Bilag 1: Eksempel på søgehistorie 
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Bilag 2. Feltnoter i kolonner 

 
Transskriberede observati-
oner 

Umiddelbare overvejel-
ser/refleksioner  

Senere refleksion 

Kl. 11.30 på kontoret stue-
gang – lægen sidder for en-
den af bordet – B går lidt 
frem og tilbage – bestiller 
blodprøver, checker resulta-
ter – går til et andet bord i 
lokalet og begynder at do-
kumentere i plejeplanen ”jeg 
kan godt lide at der er orden 
i papirerne… det her er da 
noget rod” vi kigger i pleje-
planerne og sygeplejerske B 
fortæller mig, at de bygget op 
så man kan se problemer og 
behov og man kan lave sine 
egne plejeplaner, eks. hvis 
man er kontaktperson. Efter 
fem minutter går sygeplejer-
ske B hen til lægen igen og 
de konfererer om nogle prø-
ver. Kort efter går lægen ud 
af kontoret og sygeplejerske 
B vil notere noget på sin sed-
del, som hun ikke kan finde i 
sin lomme. Sygeplejerske B 
ser lidt forbavset ud og kig-
ger sig omkring og spørger 
sekretæren og mig om vi har 
set hende seddel, hvilket vi 
ikke har. Efter en kortvarig 
roden rundt, hvor hun siger 
”det er da mærkeligt” et par 
gange,  finder hun den på det 
bord, hvor hun tidligere sad 
med sygeplejedokumentatio-
nen ”nå, heldigvis…den er 
ikke til at undvære”. 
 
 

Optræk til lidt ”panikagtig” stem-
ning, når sedlen er væk.  
 
 
 
 
B. deltager kun i dele af stuegan-
gen – hvorfor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemorienteret sygeplejedo-
kumentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I forhold til B´s meget rolige atti-
tude er det lidt overraskende, at 
hun reagerer på denne måde.  
 
 
 
 

Sedlen repræsenterer vigtige op-
lysninger, som efterspørges. Må-
ske de vigtigste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilken rolle spiller arbejdssed-
len i dokumentationssystemet?  
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Bilag 3. Observationsniveauer – deskriptivt-, fokuseret-, og selekteret niveau 

 

 

 

De forskellige typer af observationer fortsætter i løbet af hele undersøgelsen, hvor der vil væ-

re en bevægelse mellem niveauerne, som afhænger af analysens afdækning af nye situationer, 

sammenhænge og forskelle.  

 

Deskriptive 
observationer.  
Handler om at se 
”alt”, hvad der 
foregår og lægge 
mærke til 
situationer. Fx 
2aktivitet på
gangene, mange 
personer går 
rundt. 
Madvognen står 
klar.2 
Fortsætter 
gennem hele 
undersøgelsen

Fokuserede 
observationer.  
Handler om at finde 
kulturelle arenaer. 
Særlige kendetegn ved 
situationerne. Fx ”Der 
er dag-patienter på
gangene, som venter 
på deres 
kontaktsygeplejerske.”
Fortsætter gennem 
hele undersøgelsen

Selekterede observationer.  
Handler om at se ”alt”, hvad 
der foregår, og at lægge 
mærke til forskelligheder 
indenfor de enkelte 
kulturelle arenaer.
Fx ”Patient og B taler om 
blodprøver, der ikke er 
blevet taget….”
Fortsætter gennem hele 
undersøgelsen

Analyse af data m.h.p. identifikation af domæner
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Bilag 4. Semistruktureret interviewguide, sygeplejersker 

 

Interviewguide deltagende sygeplejersker 

 Indledningsvis beskrivelse af, at interviewet skal ses i sammenhæng med den foregå-

ende observationsdag, og at det ikke drejer sig om en overhøring i sundhedsfremme 

 Gentagelse af tilladelse til at optage interviewet på bånd 

 Afklaring af rammer for interview. 

 

 

Spørgsmål Underspørgsmål Overvejelser 

Kan du sige noget om, hvad 

sundhedsfremme er for dig i 

dit arbejde her på afdelin-

gen? 

Hvilken sammenhæng er der 

i din praksis mellem sund-

hedsfremme, forebyggelse og 

behandling? 

 

Åbent spørgsmål, som lægger 

op til, at deltageren præsente-

rer egne overvejelser over be-

grebet. 

Hvilke overvejelser gjorde 

du dig i går ved situationen, 

hvor XXX …. 

 

Hvilken betydning har det i 

din praksis, at sundheds-

fremme er rettet mod menne-

sket med KOL? 

 

Metodisk lægger jeg her op til, 

at interview og observation 

skal ses sammenhængende. 

Hvordan identificerer du 

behov for sundhedsfremme?  

 

 

Og kan du give et eksempel? Giver indblik i de metoder og 

systematikker, som sygeple-

jersken kender og kobler det 

til praksis 
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Bilag 5. Semistruktureret interviewguide, patienter  

 

 

Interviewguide deltagende patienter 

 Indledningsvis gennemgang af accept til deltagelse med fokus på fortsat mulighed for at 

trække tilladelse tilbage 

 Vigtigt at gøre opmærksom på, at både sygeplejersker og patienter anonymiseres 

 Gentagelse af tilladelse til at optage interviewet på bånd 

 Afklaring af rammer for interview. 

 

 

Spørgsmål Underspørgsmål Overvejelser 

Vil du fortælle lidt om, 

hvorfor du er her?  

Hverdagslivet med sygdom, 

netværk og familie. 

Åben indledning for at delta-

geren kan præsentere sig, som 

vedkommende har lyst til. Gi-

ver indblik i patientens viden 

om og forståelse for egen syg-

dom og livet med en kronisk 

sygdom. 

Hvordan ser du på sund-

hedsfremme i forhold til dig 

selv?  

 

Hvad gør du selv for sund-

hedsfremme? 

Er det noget, som du kan gøre 

herinde? 

Giver indblik i patienternes 

egne overvejelser over hand-

ling eller afståelse af handling 

Hvordan finder sygeplejer-

skerne ud af, hvad du har 

behov for i forhold til sund-

hedsfremme? 

 

 

Og kan du give et eksempel? Giver indblik i, hvorvidt pati-

enterne oplever, at de behov 

for sundhedsfremme, som de 

har, bliver imødekommet af 

sygeplejersken 
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Bilag 6. Tilladelse fra Datatilsynet 
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Bilag 7. Svar fra de videnskabsetiske kommiteer for Region Hovedstaden 

 

----- Original Message -----  

From: Kristine Nordkvist  

To: xxxxxxx 

Sent: Wednesday, October 15, 2008 9:32 AM 

Subject: SV: Forespørgsel om anmeldelse af projekt 

 

Kære Anne Kjærgaard Danielsen 

  

Ud fra din beskrivelse skal dit studie ikke anmeldes til Videnskabsetiske Komiteer, idet der er tale om 

observation og ikke et direkte biomedicinsk forskningsprojekt. 

  

Med venlig hilsen 

  

Kristine Nordkvist  
cand.jur 

  

Direkte: 48 20 57 25 
Mail: kristine.nordkvist@regionh.dk 

  

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden 
Regionsgården 
Koncern Sekretariatet 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 

  

Tlf: 48  20 50 00 
Web:www.regionh.dk 

  

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modta-

ger den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig 

bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 
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Bilag 8. Informationsmateriale til sygeplejersker 

 

Information til deltagende sygeplejerske 

 

 

Kære  

Mit navn er Anne Kjærgaard Danielsen. Jeg er ved at lave mit afsluttende speciale i forbindel-
se med Masterstudiet i Klinisk Sygepleje ved Aarhus Universitet.  

Jeg er sygeplejerske og også uddannet cand.pæd.pæd. og har været ansat mange forskellige 
steder og på mange forskellige niveauer i sygehusvæsnet, siden jeg blev uddannet i 1987. På 
nuværende tidspunkt er jeg ansat i Dansk Sygeplejeråd, hvilket dog ikke har indflydelse på 
min undersøgelse.  

Jeg skal til at gennemføre en undersøgelse om sundhedsfremmende sygepleje, idet jeg er inte-
resseret i at se på, hvordan sygeplejersken inddrager sundhedsfremmende interventioner i den 
kliniske sygepleje, og om hun imødekommer patientens behov for sundhedsfremme. 

Formålet for mit projekt er:  

 At undersøge og belyse indhold og handlemåder for sundhedsfremmende sygepleje. 

o På hvilken måde finder sygeplejersken frem til patientens behov? 

Baggrund for undersøgelsen: 

Jeg har gennem min erfaring som sygeplejerske samt litteraturstudier fundet det interessant at 
belyse forholdet mellem patienternes forventninger og behov om sundhedsfremmende syge-
pleje og sygeplejerskens interventioner.  

Sundhedsfremme bliver italesat politisk som en løsning på snart sagt hvilket som helst sund-
hedsproblem, og jeg mener, at sygeplejersken er en helt central aktør i forhold til dette. Sam-
tidig er der tegn på, at sygeplejersker ikke inddrager patienterne i tilstrækkelig grad, mens an-
dre undersøgelser peger på, at sygeplejersker finder, at sundhedsfremme er et væsentligt ele-
ment af den daglige sygepleje til patienterne.  

Derfor vil jeg gerne inddrage både de syges og de professionelles perspektiv.  

Jeg vil gerne følge dig gennem to arbejdsdage i forhold til alle dine professionelle opgaver og 
funktioner rettet mod de patienter, som du har ansvaret for. I løbet af dagene vil jeg desuden 
stille dig nogle uddybende spørgsmål af afklarende karakter. Selve udførelsen af den kliniske 
sygepleje deltager jeg ikke i.  

Som afslutning på 2. dagen vil jeg gerne bede dig afsætte ca. 1½ time til interview, som har 
fokus på dine overvejelser og refleksioner i forhold til sundhedsfremmende sygepleje.  

Da udgangspunktet for min undersøgelse er de situationer, hvor du interagerer med patienten, 
så vil jeg ikke følge dig, når du har aktiviteter væk fra patienten. På de tidspunkter vil jeg bru-
ge lejligheden til at tale med dine patienter.  

For at kunne huske alt, hvad jeg ser og hører, vil jeg endvidere gøre notater undervejs. Inter-
viewet, som foregår anden dag, vil jeg gerne optage på bånd mhp. senere udskrift.  
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Når jeg skal skrive min opgave, vil mine observationer og interview danne basis for en analy-
se, hvor jeg søger at uddrage begreber, som belyser mit undersøgelsesspørgsmål.  

Din deltagelse er naturligvis fuldstændig frivillig, og du kan til enhver tid trække dit tilsagn 
om deltagelse tilbage. Hvis du afslår deltagelse eller på et senere tidspunkt fortryder det, så 
sker det uden krav om at komme med nærmere forklaring herpå.  

De oplysninger, som du har givet mig, og alle data i øvrigt vil blive behandlet fortroligt, og 
jeg giver ikke dine kolleger, din arbejdsgiver eller patienten indsigt i oplysningerne.  

I forbindelse med udarbejdelse af specialet, vil du fremstå anonym.  

Du vil naturligvis få tilsendt specialet efter bestået eksamen, og jeg vil også meget gerne gen-
nemgå det med dig, hvis du ønsker det.  

Hvis du ønsker at deltage i min undersøgelse, vil jeg bede dig om at underskrive nedenstående 
skema og returnere det til mig.  

Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger på telefon: xxxxxx el-
ler mail: privat: xxxxxxx arbejde xxxxxxxx 
Venlig hilsen 
 
Anne Kjærgaard Danielsen 
Sygeplejerske, Cand. Pæd. Pæd. og masterstuderende 
Kamstrupvej 125 b 
2610 Rødovre 

 

Klip her: 

 

Jeg bekræfter at have modtaget ovenstående information skriftligt og mundtligt, og jeg ønsker 
at deltage i undersøgelsen. Jeg er informeret om, at undersøgelsen er frivillig og, at jeg når 
som helst kan trække mit tilsagn tilbage. 

Jeg ønsker at deltage 

Dato: __________               

 

Underskrift:  _____________________________________________________ 
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Bilag 9. Informationsmateriale til patienter 

 

 

 

 

Information til deltagende patient 

 
Mit navn er Anne Kjærgaard Danielsen. Jeg er ved at lave mit afsluttende speci-
ale i forbindelse med Masterstudiet i Klinisk Sygepleje ved Aarhus Universitet.  
Jeg er sygeplejerske og har været ansat mange forskellige steder og i forskellige 
stillingstyper i sygehusvæsnet, siden jeg blev uddannet sygeplejerske i 1987.  
 
Baggrund for undersøgelsen 
Jeg har gennem flere år fundet det interessant at belyse forholdet mellem patien-
ternes forventninger og behov om sundhedsfremmende sygepleje og sygeplejer-
skens handlinger.  
 
Sundhedsfremmende sygeplejehandlinger kan bl.a. være vejledning om ernæ-
ring udfra det behov, den enkelte har for vejledning. Det kan også dreje sig om 
inddragelse af den enkeltes ønsker i forhold til motion osv. Dvs. det drejer sig 
sygepleje, som tilpasses den enkeltes liv og hverdag, ikke kun for at dæmpe 
symptomer, men også for at øge livskvaliteten.  
 
Jeg følger en af de sygeplejersker i afdelingen, som også har ansvaret for syge-
plejen til dig, og derfor vil jeg meget gerne have lov til at tale lidt med dig om 
dine forventninger til f.eks. at blive inddraget i sygepleje og behandling. Desu-
den vil jeg gerne høre din vurdering af, hvorvidt dine behov er blevet imøde-
kommet.  
 
Din deltagelse er naturligvis fuldstændig frivillig, og du kan til enhver tid trække 
dit tilsagn om deltagelse tilbage, og det vil ikke have nogen som helst indflydel-
se på din behandling og sygepleje.  
 
De oplysninger, som du har givet mig, og alle data i øvrigt vil blive behandlet 
fortroligt, og jeg giver dem ikke videre til plejepersonalet. I forbindelse med ud-
arbejdelse af specialet, vil du fremstå anonym.  
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Hvis du ønsker at deltage i min undersøgelse, vil jeg bede dig om at underskrive 
nedenstående skema.  
 
Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere oplysninger på tele-
fon: xxxxxxx eller mail: privat: xxxx  arbejde: xxxx 
 
Venlig hilsen 
Anne Kjærgaard Danielsen 
Sygeplejerske, cand.pæd.pæd. og masterstuderende 
 
Kamstrupvej 125 b 
2610 Rødovre 
 
 
Jeg bekræfter at have modtaget ovenstående information skriftligt og mundtligt, 
og jeg ønsker at deltage i undersøgelsen. Jeg er informeret om, at undersøgelsen 
er frivillig, og at jeg når som helst kan trække mit tilsagn tilbage, uden at det vil 
påvirke min nuværende eller fremtidige sygepleje og behandling.  
 
Jeg ønsker at deltage 
 
Dato: __________               
 
Underskrift:  
_____________________________________________________ 
 
Underskrift (evt. ægtefælle): ________________________________________ 
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Bilag 10. Eksempel på analytisk sammenhæng ved identifikation af domæner ved 

feltnoter 

 

Mindre kategorier (included 
term) 

Semantisk markør 
for sammenhæng 
(semantic rela-
tionship) 

Underdomæne Domæne (co-
ver term) 

 
 
 
At gå runde 
At checke blodprøveresultater/ 
undersøgelsesresultater 
At checke status på stuegang 
At checke, hvor langt patientmad 
er 
At holde morgenrapport 
At gå stuegang 
At checke med arbejdsseddel 
At dokumentere på arbejdssed-
del 
At bestille blodprøver / undersø-
gelser 
At holde kaffepause 
At holde frokost 
Medicindokumentation 
At gå med personsøger i lommen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er en måde – 
is a way to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
At skabe overblik 

At holde kaffepause 
At spise frokost 
At holde morgenrapport 
At tale sammen på gangen (per-
sonale) 
At tale sammen i medicinrum 
 

 
 
 
Er en måde – 
is a way to 

 
 
 
Få er forum for syge-
plejefaglige drøftelser 

At italesætte strukturelle pro-
blemer 
At problematisere patienters ind-
læggelse i afdelingen 
 

 
Er en måde – 
is a way to 

 
Reflektere over loka-
le vilkår for sygepleje 

 
 
 

 
S 
Y 
G 
E 
P 
L 
E 
R 
S 
K 
E 
R 
N 
E 
S 
 

R 
U 
M 
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Bilag 11. Eksempel på analytisk sammenhæng mellem naturlige betydningsenhe-

der, kondenserede enheder og domæner 

 

Sygeplejerskeperspektiv 

Naturlige betydningsenheder 
 

Kondenserede enhe-
der 

Domæne 

 
 
Nogen der ryger… Ja, jeg synes, der er man-
ge der siger … at altså hvor de har haft alle 
de her overvejelser… og man kan snakke med 
dem om det … men samtidig til stuegang … 
at de har sagt, at de stadig ryger… at de har 
den der … altså ikke skam … for dem der har 
det sådan, de står ved det. Men samtidig … 
men det er nok vores holdning eller lægens 
holdning… at det er forkert der påvirker dem 
… det er smadderforkert i forhold til deres 
sygdom. Men hvis de har valgt det … og så 
må man respektere det. Man kan jo sige, at 
det er noget, man vil bringe op igen og igen… 
og spørge, om det er ok at gøre det. Det kan 
være, folk er klar til at slippe det senere … el-
ler der sker noget, der gør, at de vil holde op 
med at ryge. Det afhænger af, hvor patienten 
er henne i forhold til, hvordan sygdommen 
påvirker deres hverdag. Det er dem, der er 
meget påvirkede af deres KOL. De er måske 
lidt mere åbne for at lave ændringer … og 
samtidig har de svært ved at samle ressour-
cerne til det. Fordi de er så prægede af deres 
sygdom… og rigtig mange har problemer 
med, at de har røget, og det er de blevet syge 
af … og en eller anden skyld… Der har vi en 
opgave om ikke at tage den skamfølelse. No-
gen gange så kommer den der finger frem … 
hvorfor er du ikke holdt op med at ryge 
før?Nogen siger…. Nå, nu har jeg valgt det, 
og jeg vælger det helt …..eller sådan…. An-
dre har det svært med at skulle leve med det 
…..og det kan måske bremse dem i at se an-
dre muligheder ….  

 
 
Det er væsentligt at re-
spektere patientens øn-
ske og ikke bidrage 
yderligere til, at patien-
ten føler skyld ved egen 
sygdom. Selvom pati-
enten afviser fx ryge-
stop, så kan vi tage det 
spørgsmål op igen. Det 
kan også tænkes, at pa-
tienten er mere motive-
ret senere hen.  

 
 
Hvordan kan pati-
entens motivation 
og læringsproces 
understøttes? 
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Bilag 12. Eksempel på dobbeltkodning  

 
Jeg har som nævnt ladet nogle af de mindre kategorier gå igen i to underdomæner (fx figur 1 
+ figur 2), og nedenfor illustreres dobbeltkodningen (markeret med fed), hvor de mindre ka-
tegorier at holde frokostpause, at holde frokost, at afholde morgenrapport både kan henføres 
til domænet ”at skabe overblik” og til ”at få et forum for sygeplejefaglige drøftelser”. 
 
Mindre kategorier (included term)  Semantisk markør for 

sammenhæng (seman-
tic relationship) 

Underdomæne (co-
ver term) 

 
 
At gå runde 
At checke blodprøveresultater/ undersøgel-
sesresultater 
At checke status på stuegang 
At checke, hvor langt patientmad er 
At holde morgenrapport 
At gå stuegang 
At checke med arbejdsseddel 
At dokumentere på arbejdsseddel 
At bestille blodprøver / undersøgelser 
At holde kaffepause 
At holde frokost 
Medicindokumentation 
At gå med personsøger i lommen 

 
 
Is a way to  
– er en måde at 

 
 
At skabe et overblik 

Figur 1 
 
Mindre kategorier (included term) Semantisk markør for 

sammenhæng (seman-
tic relationship) 

Domæne (cover 
term) 

 
 
At holde kaffepause 
At holde frokost 
At holde morgenrapport 
At holde teammøde 
At tale sammen i medicinrum 
At mødes på gangen 

 
 
Is af part of  
- er en del af 

 
 
At få et forum for sy-
geplejefaglige drøf-
telser 

Figur 2 

 67



 

 

 68

Bilag 13. Oversigt over identifikation af domæner for begge interview med syge-

plejersker  

 
  
Naturlige be-
tydningsenheder 

Kondenserede meningsenhe-
der (tallene henviser til en 
fortløbende nummerering) 
 
31, 34, 33, 14, 32, 25, 26 
 
 
24, 23, 22, 21, 18, 19, 17, 30, 
20 

 

 
29, 28, 27, 12, 13 

 
8, 5, 2, 3, 4, 15, 16, 35, 10, 9 

 
 
 
 
 
Interview syge-
plejerske A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11, 7, 6 
 
2, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 
10, 9 

8, 7, 6 

29, 28, 27 

24, 23, 22, 18, 26, 25 

 
 
 
 
 
Interview syge-
plejerske B 
 
 
 
 
 

21, 5, 4, 3, 1 

Domæner 

Hvordan kan patientens motiva-

tion og læringsproces understøt-

Hvad er sundhedsfremme? 

Patientforløbet hen imod udskri-

velse 

Barrierer og drivere for sund-

hedsfremme 

Sygeplejerskens sundhedsfrem-

mekompetencer 

 

 

 


	1. Indledning
	1.1 Mennesket med KOL
	1.2 Sundhedsfremme
	1.3 Sygeplejersken og sundhedsfremme

	2. Søgestrategi
	2.1 Litteraturfremstilling
	2.2 Begrænsning i litteraturstudiet

	3. Formål og afgrænsning
	3.1 Afgrænsning 

	4. Opgavens disponering
	5. Teoriramme
	5.1 Videnskabsteoretisk position
	5.2 Sygeplejefaglig teoriramme

	6. Metode og materiale
	6.1 Etnografisk metode
	6.1.1 Undersøgelsens design 
	6.1.2 Materiale

	6.2 Forforståelse
	6.3 Forskerrolle
	6.4 Adgang til feltet
	6.5 Udvælgelse af informanter
	6.6 Relationer i feltet

	7. Etiske overvejelser
	8. Analyse og fund
	8.1 Metodiske overvejelser over analyse af kvalitative data
	8.2 Metodiske overvejelser for de forskellige typer empiriske data
	8.2.1 Feltobservation
	8.2.2 Interviews
	8.2.3 Kreativitet og videnskabelig disciplin


	9. Analyse og fund
	9.1 Analyse af feltobservationer mhp. domæneidentifikation
	9.1.1 Sygeplejerskens rum
	9.1.2 Patientens rum
	9.1.3 Omverdensrum

	9.2 Analyse - Interview med sygeplejersker
	9.2.1 Hvordan kan patientens motivation og læringsproces understøttes?
	9.2.2 Hvad er sundhedsfremme?
	9.2.3 Patientforløbet hen imod udskrivelse
	9.2.4 Barrierer og drivere for sundhedsfremme
	9.2.5 Sygeplejerskens sundhedsfremmekompetence

	9.3 Analyse - interview med patienter
	9.3.1 Analyse
	9.3.2 Hvad betyder det at være indlagt?
	9.3.3 Hvad betyder det at være hjemme?
	9.3.4 Hvad er sundhedsfremme?
	9.3.5 Krav til personalet


	10. Sammenfattende analyse af hele materialet og udledning af temaer
	10.1 Udledning af tema fra feltobservationen
	10.2 Udledning af tema fra interviewdelen
	10.3 Udledning af fælles tema

	11. Diskussion
	11.1 Tema 1: Sundhedsfremmende sygeplejeinterventioner i et akut sundhedsvæsen eller: ”.. og jeg tænkte ikke, at det var sundhedsfremme..”
	11.2 Tema 2: Sundhedsfremmende sygeplejeinterventioner hos mennesker med kronisk sygdom eller ”.. men man kan se, at det styrker ressourcerne hos patienterne”

	12. Metodekritik
	13. Konklusion 
	14. Perspektivering
	15. Resumé 
	15.1 Engelsk resumé

	16. Referencer
	17. Bilagsfortegnelse

