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Prolog  

 

Vi snakker så meget om de varme hænder og de bløde værdier; Det lyder da 

også rigtig fint, men hvor skal krydset sættes for det? Vi skal ikke skrive, at vi 

brugte flere timer hos den unge pige med ondt i sjælen; At den døende, som 

ingen pårørende havde, ikke skulle ligge og dø alene; Eller at den døde skulle 

have sit eget tøj på, så de efterladte kunne få et godt minde om det sidste 

billede. 

Det er de ting, som gør, at jeg brænder for mit fag; At jeg synes, jeg gør en 

forskel for den patient og de pårørende jeg møder på min vej. Nogle kommer 

jeg i min rygsæk, andre glemmer jeg hurtigt igen. 

Det er jo ikke fordi jeg ikke synes, vi skal udvikle os, men vi skal bare huske, at 

sygeplejen er langt mere end kryds og bolle. 

 

     (uddrag af en sygeplejerskes refleksioner som svar på mit spørgsmål). 

 



Resume 

 
Dette projekt reflekterer over standardiseringens betydning i sygeplejefaget. 

Der redegøres for standardiseringens formål og gives et konkret eksempel på, hvordan det kommer 

til udtryk i praksis. Der argumenteres med udvalgte kilder for, hvordan evidensbaseret praksis kan 

true sygeplejen som humanistisk omsorgspraksis og hvad det kan betyde for patienter og 

sygeplejersker. Med sygeplejefortællinger som empiri søges svar på, om sygeplejersker oplever, at 

kunne udøve patientcentreret sygepleje i en tid med meget formaliserede krav. Gennem en tredelt 

Ricoeur-inspireret analysemetode fremkommer undersøgelsens fund i fire hovedgrupper: Der hvor 

standardiseringen imødekommes, der hvor individualiteten imødekommes, der hvor 

standardiseringen og individualiteten kan forliges og der hvor standardiseringen hindrede 

individualiteten. Disse fund diskuteres med relevant teori og der argumenteres for 

underkommunikerede kundskabsformer som ligeværdige til evidensbaseret praksis. Projektet 

vurderes egnet som oplæg til refleksion blandt kliniske sygeplejersker i forhold til hvad god 

sygepleje er. 

 

Abstract 

Title: We do more registration than nursing, but nursing is further more than noughts and crosses. 

 

This study reflects the importance of standardization in the nursing profession. It accounts for 

standardization purposes and provides a concrete example of how it is expressed in practice. It is 

argued with selected sources how evidence-based practice can threaten nursing as humanistic care 

practice, and what it might mean for patients and nurses. With nursing narratives as empirical 

research sought answers to, whether nurses experience practicing patient-centered nursing in the era 

of highly formalized requirements. Through a triple Ricoeur-inspired method of analysis, results 

from the study’s findings show into four maingroups: Where standardization is met, where 

individuality is met, where standardization and individuality can be reconciled and where 

standardization hindered the individuality. These findings are discussed with relevant theory and it 

is argued that the interacted forms of knowledge are equal to evidence-based practice. The project is 

deemed as suitable as a basis for reflection among clinical nurses in relation to, what good nursing 

is. 
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1. Indledning: 

 
Formålet med dette projekt er en kritisk, humanistisk refleksion

1
 over fremherskende tendenser i 

Sundhedsvæsenet og dermed sygeplejefaget. Jeg er drevet af et ønske om, at få debatten om, 

hvordan vi sikrer patienterne en evidensbaseret og samtidig individualiseret sygepleje ud blandt de 

kliniske sygeplejersker. Jeg er ansat som specialeansvarlig sygeplejerske og har dermed ansvar for 

kvalitetsudviklingen af sygeplejen i Intensivt afsnit, Sygehus Thy-Mors, inkl. akkreditering. Jeg 

arbejder overvejende i klinikken ude hos patienterne. 

2. Baggrund:  
 

2.1. Tilbageblik 

  
Tilbage i 2004 argumenterede Hansen

2
 for, at der er brug for et dobbeltblik i sygeplejen, eftersom 

ethvert møde mellem sygeplejerske og patient udspiller sig i spændingsfeltet mellem standardiseret 

og individualiseret sygepleje, (Hansen 2004: 99). Hansen beskrev i artiklen, at hvor der gennem de 

sidste 20 år forinden havde været en bevægelse i sygeplejefaget bort fra naturvidenskabelige og 

instrumentelle tilgange til sygepleje og hen mod humanistiske og omsorgsmæssige tilgange, var der 

nu stigende tendens til, at sygeplejen fulgte den linie, som evidensbaseret medicin havde udstukket; 

At sygeplejeforskningen lænede sig op ad den lægelige forskning og at sygeplejeprofessionen 

ønskede at komme på samme akademiske niveau som lægerne (Hansen 2004: 92).  

 Denne stræben efter evidensbasering har altså været den herskende tendens i Sundhedsvæsenet og 

sygeplejefaget gennem mange år. Ifølge Hansen skal dette ses i sammenhæng med 

sundhedspolitiske og fagpolitiske tiltag, særligt op igennem de sidste 20 år for at forbedre kvaliteten 

i Sundhedssektoren; Patienter ønsker at kunne vælge behandlingssted efter kvalitet, myndighederne 

har behov for at kunne dokumentere kvaliteten over for omverdenen, og læger og sygeplejersker vil 

sikre kvaliteten af behandling og pleje på et højt niveau. Så det overordnede budskab er, at 

                                                 
1 Begrebet refererer til Kemp, som allerede for 20 år siden problematiserede over, hvad der sker med det mellemmenneskelige, når 

den ene får rollen som den, der skal forme den anden (ekspert), og den anden reduceres til at være én, der er modtager, og hvordan 

dette kan være et etisk forhold.  Kemp hævder, at eksperten selv bør opøve en kritisk, humanistisk refleksion over dette (Kemp 

1991).  

 
2 Helle Ploug Hansen; professor, antropolog og sygeplejerske; Ansat ved Syddansk Universitet. Bl.a. forsket i patienters og 

pårørendes dagligliv i relation til behandling og rehabilitering ved kroniske og livstruende sygdomme, med særligt fokus på 

mennesker der har eller har haft kræft (www.sdu.dk). 
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kvalitetsmåling, kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol skal være en integreret del af den daglige 

kliniske virksomhed (Hansen 2004: 89). Jeg vil nu med lovgivning, etiske retningslinjer, 

bekendtgørelser og et omfattende kvalitetsudviklingsprojekt som eksempel se nærmere på, hvordan 

evidensbaseret praksis forstås og operationaliseres i sygeplejerskers hverdagspraksis. 

 

2.2. Evidensbaseret praksis: 

 

En meget anvendt definition på begrebet evidensbaseret praksis, som også er overført til sygeplejen; 

er: 

”Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence 

in making decisions about the care of individual patients. The practice of evidence based medicine 

means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence 

from systematic research.” (Sackett et al 1996:71). 

Sundhedspersonen skal altså ved inddragelse af bedst tilgængelige viden i forhold til den enkelte 

patient handle samvittighedsfuldt og velovervejet. Dette underbygges af pligten til at handle med 

omhu og samvittighedsfuldhed, som det er tydeliggjort i ”Lovgivning om autorisation af 

sundhedspersoner” (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2008, § 17). Denne har netop til 

formål at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem 

autorisation af sundhedspersoner, herunder sygeplejersker. 

Med afsæt heri vægtlægges i De Sygeplejeetiske Retningslinjer sygeplejerskens pligt til at holde sig 

ajour: Forudsætningen for, at sygeplejersken kan tage et etisk ansvar er, at hun er 

fagligt velfunderet (DSR 2004). Også i Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor fra 

2001 er der krav om, at sygeplejersken kan opsøge og inddrage ny national og international 

forskningsbaseret viden i sin profession (Undervisningsministeriet 2001,a).  

På det operationelle plan er pligten til at sikre patienten evidensbaseret sygepleje gennem de senere 

år tydeliggjort med Den Danske Kvalitetsmodel (IKAS 2008), Projekt Patientsikkert Sygehus (PSS 

2010), standardiserede pakkeforløb og kliniske retningslinjer. Standardiseringen har høj prioritet 

overalt i Sundhedsvæsenet med det formål at sikre ensartet høj kvalitet. 

Sygehus Thy-Mors deltager under overskriften ”Helt sikkert - hver gang” sammen med fire 

andre danske sygehuse i det internationale Projekt Patientsikkert Sygehus som en ekstraordinær 

indsats for at optimere patientsikkerheden. Projektet finder sted 2010-2013 og har til formål, at 

reducere antallet af dødsfald med 15 % og utilsigtede skader med 30 % ved fx at reducere antallet af 
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hjertestop, eliminere en række hospitalsinfektioner, reducere forekomsten af tryksår og forebygge 

medicineringsfejl (PSS 2010). På Projektets hjemmeside hedder det: 

Hvert år bliver 100.000 patienter udsat for sygehusinfektioner, forkert medicin, tryksår og andre 

fejl og skader i kontakten med sundhedsvæsenet, og det er årsag til flere tusinde unødige dødsfald. 

Erfaringer fra udlandet viser, at en stor del af skaderne kan forebygges, når patientsikkerheden 

styrkes. Projektet vil vise, at tilsvarende unikke resultater kan opnås på danske sygehuse. 

Det kræver ingen ny sundhedsfaglig viden, men det kræver, at eksisterende viden tages i brug.  

(PSS 2010). 

Med disse ord peges der på vigtigheden af, at eksisterende forskningsresultater skal tages i brug for 

at komme patienterne til gode. Afledt heraf sættes en række målbare parametre (indikatorer) på 

dagsordenen som særligt vigtige både med hensyn til udførelse og dokumentation heraf. Der pågår 

et højt prioriteret implementeringsarbejde med nøglepersoner i alle afdelinger. De deltagende 

sygehuse skal implementere 12 kliniske pakker, som hver for sig bidrager til reduktion af død og 

skader. For f.eks. intensivområdet drejer det sig om: Respiratorpakken, sepsispakken, CVK-pakken 

(centralt venekateter), KAD-pakken (kateter a demeure), venflon-pakken, tryksårspakken og MAT-

pakken (mobil akut team). Hver pakke udgøres af en række elementer (indikatorer) som skal 

opfyldes. Ved at samle enkeltelementerne i én pakke, antages de at have synergieffekt, og i 

baggrundsmateriale på hjemmesiden redegøres for evidensen bag de enkelte interventioner og 

afstemningen med Den Danske Kvalitetsmodel. Som eksempel kan nævnes respiratorpakken, der 

har til formål at forebygge VAP (ventilator associated pneumonia), som er den hyppigst 

forekommende hospitalsrelaterede infektion hos respiratorbehandlede patienter. Denne pakke 

udgøres af følgende fem elementer: elevation af hovedgærde, protokolleret sedationsstrategi, daglig 

vurdering af mulighed for ekstubation, mundhygiejne med Klorhexidin og tromboseprofylakse 

(PSS 2010). 

2.3. Konsekvenser for sygeplejen: 

 

Afledt heraf udgøres sygeplejerskernes vigtige arbejdsredskab, observationsskemaet (3 fløjet 

skema, anvendt på begge sider = 6 A4 sider) i stigende grad af checklister og scoreskemaer. Denne 

tilgang kan imidlertid ses som opgavecentreret frem for patientcentreret, hvilket kan give anledning 

til frustration og skepsis hos sygeplejerskerne: Jamen, skal vi først og fremmest sætte krydser, eller 

må vi tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for Gerda?(sygeplejerske i afdelingen). Herværende 

projekts prolog er ligeledes et eksempel herpå. 

Dette kan ses som et udtryk for, at uanset hvilke grundlæggende værdiantagelser sygeplejersken 

måtte have, præges hun af og vil forsøge at efterkomme det, der italesættes, vægtes, prioriteres, 
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dokumenteres, måles, formidles, bedømmes og anerkendes. Er man imidlertid som Hansen af den 

opfattelse, at der er brug for et dobbeltblik (Hansen 2004: 99), så får betydningen af sygeplejerskens 

faglige ekspertise (dygtighed og dømmekraft) i mødet med patienten alt for lidt opmærksomhed 

idag. F.eks. er den kyndige sygeplejerske i stand til, at arbejde situationsorienteret og fravige brug 

af retningslinjer, når hun fornemmer, at situationen fordrer noget andet. Denne egenskab har 

imidlertid ringe prioritet, idet der som beskrevet er tungtvejende forventninger om, at 

standardiserede retningslinjer følges. Sygeplejerskers ekspertise kan ellers ses som en væsentlig 

egenskab, der sikrer, at evidensbaseret praksis ikke bliver ”kogebogs-sygepleje” (Sackett et al 1996: 

71, Dicenco 1998: 39, Pedersen 2009: 54).  

Det stigende krav om standardisering kan således udfordre sygeplejerskers grundlæggende ønske 

om, at udøve en helhedsorienteret sygepleje med afsæt i den konkrete patients liv, behov, ønsker og 

forventninger, men er dette da ikke vigtigt? Kan patienter sagtens blive raske uden nærvær og 

omsorg, hvis belønningen er færre hjertestop, infektioner og tryksår? Er det blevet umoderne at 

have den enkelte patient i centrum? Svanholm finder, at det er tydeligt i Bekendtgørelsen om 

uddannelsen til professionsbachelor fra 2001, at sygeplejerskens opgavetyper i forhold til tidligere 

er udvidet og har ændret karakter. Der er sket en opgaveforskydning for sygeplejersken i den 

kliniske praksis fra, at sygeplejeopgaverne hovedsageligt var rettet mod den enkelte patient, til nu 

også at være rettet mod patienten og sygeplejen som udviklings- og forskningsobjekt med henblik 

på at kvalitetsudvikle, bevise og legitimere den konkrete sygepleje (Svanholm 2008:74). Denne 

historiske udvikling er præcis, hvad jeg oplever i hverdagen, her eksemplificeret ved PSS. Det 

fremgår dog også af Bekendtgørelsen, at den studerende skal kunne: samarbejde med patienter og 

pårørende med respekt for menneskers forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse 

med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg 

(Undervisningsministeriet 2001,a). Der er således stadig ekspliciterede medmenneskelige krav om 

indlevelse og forståelse. Og i ”Patientens møde med Sundhedsvæsenet” finder man, at 

patientcentreret kommunikation suppleret med en socialt/ følelsesmæssigt-fokuseret tilgang, empati 

og ”partnership building er forbundet med øget patienttilfredshed og højere grad af compliance 

med behandlingen (Amtsrådsforeningen 2003: 41). Høj grad af compliance med behandlingen må 

antages at være væsentligt, både i et samfundsøkonomisk, fagpolitisk og patientperspektiv, hvorfor 

dette ses som et væsentligt argument for, at en patientcentreret tilgang stadig er vigtig, men hvad 

siger patienterne selv? 
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2.4. Patientens perspektiv: 

 

”Nordjyderne savner en mere personlig og mindre fabriksagtig behandling, når de er på 

sygehuset” kunne man læse i ”Nordjyske Stiftstidende” d. 18.5.2011 i en artikel, der kommenterede 

den da netop offentliggjorte ”Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP) 2010”
3
.  

Denne avisoverskrift kunne tyde på, at den standardiserede tilgang kan medføre patientoplevelse af 

dehumanisering, manglende nærvær og omsorg, hvilket der da også i eksisterende litteratur fra ind- 

og udland findes eksempler på (f.eks Høstrup 2008, Mc Cabe 2004). 

I sit kandidatspeciale når Norlyk
4
 frem til følgende pointe: Når man går til sagen med klart 

veldefinerede og forudbestemte mål, er der en potentiel risiko for, at målopfyldelse bliver til selve 

”sagen” i stedet for patienten. At patienten bliver inddraget på programmets præmisser og bliver et 

middel til at nå målet (Norlyk 2004:12). I dette speciale udtrykker flere informanter, f.eks i forhold 

til udskrivelsen, at det var programmet og de kriterier, der lå heri, der definerede 

udskrivelsestidspunktet, hvorimod patientens egne tanker og bekymringer ikke blev inddraget i 

sammenhængen (Norlyk 2004:45). Flere informanter bruger under interviewene metaforerne 

”fabriksagtigt, samlebåndsagtigt, skemalagt eller kæft, trit og retning”. Samtidig giver flere 

informanter udtryk for en effektivitet i relationerne med manglende fokus på den eksistentielle og 

erfaringsmæssige dimension ved at være syg. En af informanterne siger: ”Årh, bare I dog ville give 

jer tid til at være mennesker sammen med os i stedet for bare at være læger og sygeplejersker, være 

sygehus. Du kommer op på et samlebånd, og her er der afsat to dage, så stopper samlebåndet, for 

så skal du hjem. Jeg sidder ikke og plæderer for, de skal have tid til lange samtaler, men det er 

noget med mere menneskelig opmærksomhed, man skal også opfattes som et menneske. Jeg er et 

eksempel på, at den effektivitet har nogle store omkostninger, og så kan det jo ikke nytte noget, at 

man kommer hurtigere hjem, og får hurtigere muskelmasse. For jeg vil påstå, at man også kan blive 

syg af den manglende omsorg og forståelse, der er, når man er der”(Norlyk 2004:49). 

                                                 
3
 Tilfredshedsundersøgelser kan give et billede af, hvor udbredt patienternes tilfredshed med indlæggelsen er. Er baseret 

på strukturerede, forud-definerede svaralternativer og giver således kun svar på det, som Sundhedsvæsenet forestiller 

sig som vigtig. På PSS´s hjemmeside under fanebladet ”Patientinvolvering” ses en række kreative initiativer til at 

afdække patientperspektivet, men ud fra samme tilgang som LUPén. Giver ikke svar på, hvad der er menings- og 

betydningsfuldt for den enkelte patient.  
4
 Annelise Norlyk, cand.cur, Ph.d. Adjunkt ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Inst. for Folkesundhed, AU. 

Udforsker især patientperspektivet, og samspillet mellem evidensbaserede retningslinier og medinddragelse af den 

individuelle patient med særlig henblik på spændingsfeltet mellem standardisering og individuel tilpasning. Beskæftiger 

sig endvidere med fænomenologisk filosofi og fænomenologi som forsknings tilgang.  



 7 

Denne patient oplever tydeligvis at blive inddraget på programmets præmisser og efterlyser mere 

menneskelig opmærksomhed. Hvis vi vil imødekomme dette ønske, kræver det anerkendelse af et 

bredere evidensbegreb, hvilket også flere af de fundne studier taler for (Muntlin 2006, Scalise 2003, 

Malone 2004, Harvey 2002, Wiborg & Svendsen 2006, Neuhauser 2011). Et sådant bredere 

evidensbegreb vil nu blive præsenteret med Martinsen. 

 

2.5. Patientcentreret sygepleje– kritisk perspektiv på evidens 

 

Ifølge Martinsen
5
 er udgangspunktet for sygepleje omsorg som et moralsk, relationelt og praktisk 

begreb funderet på det sygeplejefaglige skøn og jeg vil med hende definere 2 for dette projekt 

centrale begreber: 

God sygepleje: sygepleje er omsorg i næstekærlighed for det lidende og syge menneske, hvor 

fagkundskab og menneskeligt nærvær er vævet ind i hinanden, udtrykt i agtelsens sprog (Austgard 

2004:23).  

Patientcentreret sygepleje: Ifølge Martinsen er udgangspunktet for omsorgen den enkelte patient 

og den konkrete situation. Startende med en undren, et spørgsmål eller en fornemmelse, danner 

sygeplejersken efterhånden et billede af personen og situationen i en sammenhæng og på baggrund 

af dette helhedsbillede foretager sygeplejersken sine professionelle vurderinger og handlingsvalg.  

Hvad sygeplejersken skal gøre og hvordan hun skal gøre det, er ikke muligt at sige på forhånd 

(Austgard 2004: 25). Denne patientcentrerede tilgang er altså i modsætning til den beskrevne 

opgavecentrerede, hvor højtprioriterede, forudbestemte målbare indikatorer og retningslinjer danner 

afsæt for sygeplejepraksis. 

 

Martinsen sætter spørgsmålstegn ved videnskabens plads i den praktiske sygepleje; Der er ikke 

noget galt med en forskning som producerer evident kundskab, men det medicinske evidensbegreb 

er blevet et totaliserende, udjævnende begreb, som forenkler virkeligheden, og hvor det unikke, 

personlige og forskellige afvikles; Når man ikke spørger, hvilket kundskabsgrundlag, den 

                                                 
5 Kari Martinsen er sygeplejerske, magister i filosofi og dr.philos. i historie og har præget omsorgstænkningen i Danmark og Norge 

siden 1970’erne. I et omfattende forfatterskab har Martinsen altid lagt vægt på omsorg og moralsk praksis i sine analyser af 

sygepleje. Ud fra et kritisk fænomenologisk ståsted udfordrer Martinsen samfundet, sundhedspolitikken og professionelle 

omsorgsgivere, idet hun mener, at omsorgen har svære vilkår i et sundhedsvæsen som er præget af teknisk rationalitet 

(www.sygeplejeteori.dk). 
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evidensbaserede medicin (EBM) bygger på, for dermed at skille den ud fra andre kundskabsformer, 

så bider evidensbegrebet sig selv i halen og bliver til evidensialisme, hævder Martinsen (2009: 84).  

Afledt heraf foregår evidensbaseret sygepleje ifølge Martinsen i lægens klinik og forskningen 

presses ind i former som gælder for den EBM. Der skal ske en hurtig opdatering på 

forskningsresultater via databaser, fortrinsvist udarbejdet for EBM. Forskningen skal være (teknisk) 

anvendbar, og kundskaben skal kunne styres ind mod klinisk problemløsning, 

effektmålingsinstrumenter, procedurer, tjeklister og teknikker (Martinsen 2009: 89) 

Holdt op imod, hvad jeg oplever i hverdagen ses dette som en rammende og præcis beskrivelse af 

virkeligheden, jf. handlingsanvisende pakkeløsninger i PSS. 

Begrebet kundskabsbaseret praksis har imidlertid flere former for kundskab i sig, hvor disse må 

udfordres og vises i sin egen ret; Derfor må der anerkendes forskellige og ligeværdige 

evidensformer, hævder Martinsen og refererer her til Ricoeur
6
, som siger, at det er en dødbringende 

tanke, at der skulle eksistere en videnskab for praksis (Martinsen 2009: 96). Ricoeur taler således 

for, at man må anerkende et praktisk fornuftsbegreb; Den praktiserende sygeplejerske må opfinde 

sin egen praksis, skabe erfaringer ud fra praksis. Hun kan referere til forskning, tænke og overveje 

med forskningskundskaben i den praktiske situation, men ikke hente praktiske løsninger fra 

forskningen. For klinisk praksis er ikke anvendt forskning. Gennem kritisk refleksion er det 

praktikerens egen tænkning og dømmekraft, som afgør hvordan man skal forholde sig til 

forskningen. Praktikeren må tænke og ræsonnere selv (ibid: 97). 

At hævde at praksis skal ansvarliggøres ud fra procedurer vil derfor møde modstand, fortsætter 

Martinsen; Den kliniske praksis er ikke grundfæstet på procedurer, men på komplekse, varierede og 

mangfoldige situationer, hvor det er vigtigt at fæste lid til, hvad øjnene ser, hvad ørerne hører, 

næsen lugter og kroppene berøres af og hvor fagligheden er indskrevet i sygeplejekroppene (ibid: 

98). Så evidensialismen er ikke evident, siger Martinsen med henvisning til Ricoeur (ibid: 99); Hun 

slår altså til lyd for, at ved undrende at arbejde med det, vi i hverdagen overser, har vi mulighed for 

at udtrykke det, som i indtrykket berører os. Hvordan Martinsen mener, at sygeplejersker har 

mulighed for at arbejde med evidensspørgsmålet på andre måder vil jeg vende tilbage til i 

diskussionsafsnittet. 

 

 

                                                 
6
 Paul Ricoeur (1913-2005) var fransk filosof. Han er bedst kendt for sit forsøg på at kombinere fænomenologisk beskrivelse 

med hermeneutisk fortolkning. Ricoeur argumenterer for, at begrebet praktisk fornuft indeholder træk, som ikke kan reduceres til den 

tekniske-videnskabelige rationalitet (Pedersen 1999: 81). Han henviser til Arisoteles´begreb phronesis, der bygger på livserfaring og 

menneskekundskab. Ligeledes antages den praktiske fornuft at kunne sidestilles med Martinsens faglige skøn.  

http://da.wikipedia.org/wiki/1913
http://da.wikipedia.org/wiki/2005
http://da.wikipedia.org/wiki/Frankrig
http://da.wikipedia.org/wiki/Filosof
http://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6nomenologi
http://da.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik
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2.6. Filosofiske betragtninger på standardisering: 

 

Også flere filosoffer har blandet sig i debatten; Et eksempel herpå er Wackerhausen
7
, som tilbage i 

2002 hævdede, at patienten risikerer, at komme i den ”autistiske sygdomsbehandlers” varetægt: 

dvs. den fagligt højt kompetente sundhedsprofessionelle, i hvis faglige kompetence og praksis, der 

ikke indgår eller er brug for kendskab til viden om patientens livsverden, kultur, eksistentielle vilkår 

osv. Ligesom der er mekanikere, der foretrækker førerløse biler i deres værksted, er der også 

sundhedsprofessionelle, der foretrækker den hovedløse patient i hospitalssengen (Wackerhausen 

2002:41).  Det kan illustreres således og er ikke en fuldstændig forfejlet analyse af virkeligheden: 

 

 

 

 

Samstemmende hermed stiller Hansen
8
, der i de seneste år har arbejdet med praksisfænomenologi i 

sygeplejen, spørgsmålstegn ved, om standardiseringen kan medføre en regelstyret tænke- og 

handleform i omsorgsarbejdet, som kan resultere i fremkomsten af en ”stivhed” i 

handlekompetencen og en slags åndelig sløvhed i sygeplejerskens evne til at være til stede i 

                                                 
7 Steen Wackerhausen  ph.d. og lektor på Institut for Filosofi, Århus Universitet, med filosofi og psykologi som uddannelsesmæssig 

baggrund. Kendt for at opfordre til en fortløbende refleksion og tilpasning til menneskets aktuelle livsforhold og vilkår. Indenfor 

Sundhedsvæsenet bl.a.med spørgsmål som: Hvordan uddanner eller danner vi humane eller humanistisk orienterede professionelle 

inden for det sundhedsfaglige område?  
8 Finn Thorbjørn Hansen, universitetslektor, DPU, Aarhus Universitet. Ph.d i pædagogisk filosofi og Cand.mag. i Idéhistorie og 

Æstetisk Kulturarbejde. Inspireret af Løgstrups og Martinsens fænomenologiske opfattelse, og vejleder i, hvordan fænomenologi kan 

praktiseres i f. eks sygeplejen (www.detfilosofiskeliv.dk). 

http://www.det/
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patientrelationen. Om den kyndige sygeplejerske med tiden risikerer at gå hen og få det blaserede 

og ”døde blik”(Hansen 2010a: 11)
9
. 

Evidensbaseret praksis i traditionel forstand, som har sine rødder i naturvidenskaben, truer altså 

ifølge Norlyk, Martinsen, Wackerhausen og Hansen sygeplejen som humanistisk omsorgspraksis, 

hvor sygeplejersker har en central rolle i at sikre, at enhver patient behandles som et levende, 

engageret og situeret menneske, hvor kendskab til hans daglige tilværelse, livssituation og historie 

er sagen vedkommende, og ikke som en hovedløs patient, der behandles udelukkende ud fra 

kendskabet til den givne patientkategori (Wackerhausen 2002: S.41).  

Disse forfatteres argumentation ses som en kærkommen tematisering af sygeplejen som 

medmenneskelig, situationsorienteret, omsorgsfuld praksis og modvægt til standardiseringen. 

Ærindet med herværende projekt er, at se nærmere på sygeplejerskens rolle i udøvelsen af 

evidensbaseret sygepleje. Ifølge Sacketts definition drejer det sig om, at integrere individuel klinisk 

ekspertise med den bedst tilgængelige eksterne evidens fra systematisk forskning. Individual 

clinical expertise defineres som: the proficiency and judgment that individual clinicians acquire 

through clinical experience and clinical practice (Sackett et al 1996:71). Jeg er nysgerrig efter at 

udforske, på hvilken måde sygeplejerskerne oplever dette muligt. 

 

2.7. Sammenfatning: 

 

Kvalitet efterspørges af patienter, myndigheder, læger og sygeplejersker, så der er vægtige 

sundhedspolitiske og fagpolitiske grunde til, at standardisering og evidensbaseret praksis har høj 

prioritet overalt i Sundhedsvæsenet med det formål at sikre ensartet høj kvalitet. Projekt 

Patientsikkert Sygehus eksemplificerer her i projektet, hvordan dette operationaliseres på 

sygehusniveau. Evidensbaseret praksis, som har sine rødder i naturvidenskaben, truer imidlertid 

ifølge Martinsen, Norlyk, Wackerhausen og Hansen sygeplejen som humanistisk omsorgspraksis. 

For patienterne medfører det risiko for oplevelse af dehumanisering, manglende nærvær og omsorg. 

Dette udfordrer sygeplejerskens ønske om og forpligtelse til, på baggrund af sin ekspertise at sikre 

patienten en evidensbaseret og individualiseret sygepleje, hvor bedst foreliggende evidens altid 

underordnes, hvad den konkrete situation fordrer. Projektets ærinde er, at undersøge på hvilken 

måde sygeplejerskerne oplever dette muligt. 

                                                 
9 Hansen er her inspireret af, i en kantine-kø at overhøre 2 kliniske sygeplejersker, der taler om deres erfaringer med 

akkrediteringsarbejde og deres bekymring for, hvad de mange standarder, tjeklister og krav om kontrol og dokumentation betyder for 

sygeplejen. Begrebet ”Det døde blik” bruger Hansen med reference til Meløe (Hansen 2010a :11). 
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3. Problemstilling: 
 

Hvordan oplever sygeplejersker, at de har mulighed for at udøve 

patientcentreret sygepleje i en tid med meget formaliserede krav? 

  

4. Metode: 
 

4.1. Litteratursøgning og præsentation af litteratur. 

  
Som det fremgår, relaterer emnet for dette projekt sig ikke til en specifik, klinisk problemstilling, 

hvilket gør den fokuserede, strukturerede litteratursøgning vanskelig. Jeg har således i min søgning 

efter eksisterende litteratur på området afgrænset til inklusionskriteriet: standardiseringens 

konsekvenser for patientoplevelse
10

. Jeg har hentet inspiration i andres videnskabelige arbejder på 

området og anvendt kædesøgning. Jeg var bekendt med Norlyks forskning på området (Norlyk 

2004) og via indekseringen af Norlyk i databasen Cinahl hentede jeg inspiration i præciseringen af 

søgeord.  

Der er således søgt i databaserne Cinahl og Pubmed med søgeordene: Standardization, Quality, 

Improvement, Qualitative studies, Accreditation, patient attitudes, lifeworld experience, life 

experiences i forskellige kombinationer og afgrænset til efter år 2000, udgivet på engelsk, dansk, 

norsk eller svensk og omhandlende voksne patienter (Se søgehistorik, bilag 1).  

Dette gav henholdsvis 34 og 24 hits som er gennemgået manuelt, og enkelte er fundet relevante til 

at kaste lys over problemstillingen, og derfor inddraget i baggrundsafsnittet:( Muntlin, Gunningberg 

& Carlson 2006, Scalise D 2003, Wiborg & Svendsen 2006, Neuhauser, Duncan, Provost, 

Bergman, Bo 2011). Desuden er der søgt i ”Vård i Norden”, hvilket resulterede i én artikel 

(Pedersen 2009), der også inddrages i baggrundsafsnittet.  

Størstedelen af den her i projektet anvendte litteratur er således ikke tilvejebragt via de 

internationale databaser. En stor del af referencerne er litteratur opgivet på studiet med afledte 

                                                 
10

 I min problemformulering afgrænser jeg til at anlægge sygeplejerskens perspektiv, men det er i sidste instans 

standardiseringens betydning for patienterne, jeg er på jagt efter. Jeg mener ikke ved den valgte afgrænsning af søgeord 

at have udelukket sygeplejeperspektivet, hvilket bekræftes af nogle af de fundne og anvendte artikler. 
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kædesøgninger og en anden stor del af projektets kilder er jeg stødt på løbende gennem flere års 

grebethed af emnet.  

De filosoffer, pædagoger og sygeplejeforskere, hvis tekster jeg vil beskæftige mig særligt med i 

projektet er: 

 Den franske filosof Paul Ricoeur (1913-2005), fordi han står for en kritisk 

refleksionsfilosofisk tænkning, hvor det hermeneutiske kobles med det fænomenologiske og 

fordi han var optaget af at forlige objektivitet og subjektivitet, videnskab og oplevelse, 

forklaring og forståelse (Pedersen 1999: 75 med reference til Kemp). Desuden fordi han 

argumenterer for anerkendelse af et praktisk fornuftsbegreb. 

 Den danske lektor i vejledningspædagogik Finn Thorbjørn Hansen (1963-   ), fordi han både 

i tanke og handling beskæftiger sig med betydningen af en fænomenologisk-hermeneutisk 

tilgang i sygeplejens hverdagspraksis. 

 Den norske professor i sygepleje Kari Martinsen (1943-  ), fordi hun med sin 

fænomenologisk-hermeneutiske tilgang til sygeplejen udfordrer den gængse 

evidensopfattelse og taler for et bredere evidensbegreb med anerkendelse af 

underkommunikerede kundskabsformer. 

 Den danske sygeplejelærer Sine Maria Herholdt Lomholdt, fordi hun med Finn Thorbjørn 

Hansen som vejleder i sit kandidatspeciale har forholdt sig fænomenologisk-hermeneutisk til 

sygeplejefaget og inspireret mig herved. 

 

Disse forfattere har jeg tilladt mig at vælge rimelig eklatant i forsøg på at nuancere, problematisere 

og stille spørgsmål ved den herskende standardiseringstendens, som er så højt prioriteret. Jeg 

anerkender dog samtidig, at der selvfølgelig eksisterer megen litteratur, der taler for 

standardiseringen, som her i projektet er eksemplificeret med Projekt Patientsikkert Sygehus (PSS) 

fra min kliniske praksis. I diskussionsafsnittet vil jeg derfor skifte perspektiv for en stund og 

forsvare PSS´s berettigelse.  
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4.2. Sygeplejefortællinger som metode til datagenerering
11

: 

  

En mulig måde, at få sygeplejerskerne til at eksplicitere, hvordan de lever erfaringer ud i deres 

faglige skøn og professionelle og passende omsorgshandlinger er ifølge Hansen, at bringe 

sygeplejefortællinger på banen.  Fortællinger, hvor sygeplejerskerne tager udgangspunkt i en levet 

erfaring og berørthed og dernæst en personlig undren og refleksion fra denne levede erfaring, før 

der knyttes an til den fagteoretiske diskussion og videnskabelige diskurs (Hansen 2010b:347), så alt 

ikke behøver at være forudbestemt, men snarere at man kan have tillid til, at noget vil ske, hvis blot 

man tør være nærværende tilstede med patienten (Hansen 2010a :14). Man kan opøve færdigheder i 

at tænke fra en levet erfaring, en grebethed og fænomenologisk fortælling, før man sætter begreber 

på fænomenet og reflekterer fagligt over fænomenet, hævder Hansen (2010a :7). 

Sygeplejefortællinger vil kunne give et billede af sygeplejen, ikke reduceret til løsrevne 

problemstillinger, men i sin helhed og mangfoldighed. Som en situationsbundet omsorgsrelation 

mellem sygeplejerske og patient (Hansen 2010a: 6, Pedersen 2009: 54).  

Dette forekommer at være i modsætning til standardiseringens logik: når de fem indikatorer i f.eks. 

respiratorpakken kan krydses af, er det lig med god sygepleje. Ved at følge Hansen`s anbefaling om 

at bringe praksisfortællinger på banen, vil jeg som et ydmygt modtræk til standardiseringen, 

efterspørge og anerkende, hvad sygeplejerskerne finder væsentligt i mødet med patienterne.  

 

4.3. Ricoeurs teori om fortællinger: 
 

Filosoffen Paul Ricoeurs kritisk refleksionsfilosofiske tænkning, hvor det hermeneutiske kobles 

med det fænomenologiske, vurderes velegnet som teoretisk ramme for undersøgelsen. I 

bestræbelserne på at forstå hans tænkning og analysemetode har jeg været inspireret af Angels 

(2008), Dreyers (2004), Pedersens (1999) og Herholdts (2009) videnskabelige arbejder. Hvor 

undertegnede vælger begrebet fortælling, da sygeplejefortællinger er projektets datamateriale, 

                                                 
11

 Data kommer af det latinske datum, der betyder det givne, det sikre, og oversættes kendsgerninger. Denne 

undersøgelse bygger imidlertid på en forståelse af data som noget, der konstrueres i et samspil mellem den udforskende, 

dennes teoretiske blik og de og det udforskede, da ingen virkelighed lader sig fremstille uafhængigt af de forestillinger, 

vi har om den (Bo 2004: 12ff)  
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bruger Ricoeur begrebet narrativ og i hans forståelse er kriteriet ifølge Angel, at narrativet fortæller 

en historie ellers er det ikke et narrativ; Der skal være mindst to tidsligt adskilte hændelser, som 

bindes meningsfuldt sammen, hvorved fortid, nutid og fremtid bliver vigtige elementer (Angel 

2008:17). Angel finder, at fortællingen i Ricoeurs fænomenologisk hermeneutiske optik er en 

fortolkningsproces og en erkendelsesform, hvorigennem mennesker forstår livet; At fortællingen 

har tre sammenkædende funktioner; imellem mennesket og verden, mennesker imellem og imellem 

mennesket og mennesket selv (Angel 2008:14). Ved hjælp af ”plottet” kan et stort antal hændelser 

transformeres til en sammenhængende og meningsfuld historie. Gennem egen og andres mundtlige 

og skriftlige fortællinger opnår mennesket forståelse af, hvem det er og hvad der findes 

betydningsfuldt i menneskers liv (Angel 2008:16).  

Således er indhentelse af skriftlige fortællinger i herværende projekt vurderet som en velegnet 

metode til at få indsigt i sygeplejerskers selvforståelse i forhold til, på hvilken måde de oplever, at 

kunne yde patientcentreret sygepleje i en tid med meget formaliserede krav, som er undersøgelsens 

fænomen. 

 

4.4. Forforståelse 

 

Angel skriver, at forforståelsen ifølge Ricoeur er grundlaget for overhovedet at kunne forstå 

noget
12

. (Angel 2008: 25). I tråd hermed hævder Herholdt, at mennesket ifølge Ricoeur er, før det 

bliver bevidst om sig selv og definerer således ikke sig selv. Mennesker er altid og allerede viklet 

ind i et utal af endnu-ikke-fortalte-fortællinger. Fortællinger, der længe før de har fået ord, er bærere 

af en lang række forforståelser af f.eks. hvad en handling i en given situation kan betyde, af sprogets 

og ordenes betydning, af hvad den gode måde at være på i en konkret situation er osv. Disse 

fortællinger florerer ordløst i og influerer på vores historiske og sociale virkelighed og præger 

således vores før-bevidste væren (Herholdt 2009:17) 

Vores måde at være på som sygeplejersker hænger således forstået uløseligt sammen med en 

uendelig række af endnu ordløse fortællinger. Fortællinger om, hvad det vil sige at være 

sygeplejerske og hvad god sygepleje er; Fortællinger om, hvad der har værdi og giver mening i den 

                                                 
12 Ricoeur synes her at være enig med Gadamer i denne væsentlige hermeneutiske pointe, at det, at vi som mennesker indgår i enhver 

situation med vores historiske og sociale forforståelser er enhver forståelses forudsætning (Herholdts.17). Inden for fænomenologien 

tilstræber man i langt højere grad, at sætte sin forforståelse i parentes (reduktion) med henblik på at møde fænomenet fordomsfrit og 

intuitivt (Norlyk & Martinsen s. 2). 
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konkrete historiske og sociale sammenhæng, vi skal yde sygepleje i. Disse fortællinger og deres 

indflydelse på os, kan vi ikke være fuldt bevidste om (Herholdt 2009:17), men det kommer til 

udtryk i vore konkrete sygeplejehandlinger. Forforståelsernes udtryk i handlingens verden kalder 

Hansen for ”levet filosofi”. Denne før-bevidste levede filosofi indeholder en række etiske 

forudsætninger og får en række etiske konsekvenser. Det er med andre ord ikke ligegyldigt, hvilke 

erkendte og ikke – erkendte forforståelser, der præger vores væren (Herholdt 2009:16).  

Min bekymring i denne henseende går på, at hvis forforståelsen af, hvad der er meningsfuldt og 

vigtigt i sygeplejefaget, til stadighed kommer til udtryk ved efterspørgsel af standardisering, 

evidensbasering og målbare indikatorer, vil det så ikke efterhånden ubevidst præge 

sygeplejerskernes væren, valg og prioriteringer i mødet med patienterne på bekostning af 

omsorgsrelaterede, ikke målbare sygeplejehandlinger? 

Forforståelse i forhold til egen rolle: 

”Hvis man i forvejen har bestemt sig for, hvad man vil finde ud af, er der en risiko for, at man kun 

vil finde det, man netop leder efter, og så kunne man lige så godt være blevet hjemme” (Kvale 

1997). 

Ifølge Dreyer er det i Ricoeurs tænkning vigtigt, at læseren har et kendskab til det, teksten taler om, 

for derigennem at kunne nå en dybdetolkning, der åbner det, der ligger foran teksten (Dreyer 

2004:26). Idet jeg imidlertid ydmygt vedkender mig, at mit oprigtige engagement og min 

forforståelse i forhold til projektets fænomen kan forhindre mig i, at møde fænomenet fordomsfrit 

og intuitivt, vil jeg bestræbe mig på, at nedtone egen indflydelse på sygeplejerskerne, at stille 

spørgsmål med omhu og at bringe egne erfaringer, antagelser, teori, metode og erkendelsesinteresse 

i spil, at stille mig åben og nysgerrig efter at få udvidet min forståelseshorisont, for derved at nå til 

en ny og mere nuanceret indsigt i og forståelse af emnet (Dahlager 2007:157ff). 

 

4.5. Datagenerering: 

 

Målgruppen for undersøgelsen er alle kliniske sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors, hvilket i antal 

svarer til ca. 300. Disse fordeler sig på 17 forskellige afdelinger: kirurgiske, medicinske, 

gynækologisk, røntgen, øjen, dialyse, intensiv, anæstesi, opvågning, operation og spændende fra 

sengeafdelinger og dagkirurgi til ambulatorier og serviceafdelinger (Se organisationsplan i bilag 2). 
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Efter indhentelse af adgang til feltet via projektbeskrivelse til Chefsygeplejerske, 

Oversygeplejersker og Afdelingssygeplejersker, er der med sidstnævnte truffet aftaler om deltagelse 

på personalemøde, morgenmøde eller middagskonference i afdelingerne med 15 minutters 

”salgstale” og opfordring til de kliniske sygeplejersker om at bidrage med en sygeplejefortælling. 

Kun ét sted ud af de 17 lykkedes det ikke at få foretræde. Skriftlig invitation er udleveret ved 

møderne (Bilag 3) og mit mundtlige oplæg har hver gang været: DDKM, PSS, standardiserede 

pakkeforløb, kliniske retningslinjer, tjeklister, scoreskemaer og målbare indikatorer har haft høj 

prioritet i vort fag gennem de seneste år. Dette er selvfølgelig et udtryk for, at sygeplejen skal være 

evidensbaseret; for når forskning viser, at vi producerer unødige hjertestop, medicineringsfejl, 

tryksår og infektioner (jf.PSS), ja så skal vi selvfølgelig gøre os umage med at gøre dette bedre. 

Patienterne er jo afhængige af, at de kan forlade sig på, at vi forvalter deres liv og helbred sikkert 

og ordentligt. Men når man går til sagen med klart veldefinerede og forudbestemte mål, er der en 

potentiel risiko for, at målopfyldelse bliver til selve ”sagen” i stedet for patienten. At patienten 

bliver inddraget på programmets præmisser og bliver et middel til at nå målet..........osv. Det er 

således tilstræbt, uden at underkende betydningen af evidensbaseret sygepleje, at tydeliggøre dette 

projekts ærinde: Ved hjælp af sygeplejefortællinger, at undersøge hvordan sygeplejerskerne oplever 

at kunne udøve en patientcentreret sygepleje i en tid med meget formaliserede krav. Med afsæt i 

den uddelte invitation har jeg uddybet, hvad opfordringen gik ud på, og pointeret, at jeg allerhelst 

ville have fortællinger, der afspejler konkrete patientrelaterede situationer, der har engageret, berørt, 

stresset, glædet eller frustreret sygeplejersken, jf invitationens 3.punkt og Hansens´s: at tage 

udgangspunkt i en levet erfaring og berørthed. 

Jeg har herefter fortalt, hvordan samlingen af sygeplejefortællinger tænkes publiceret og uddelt til 

alle sygeplejersker i huset: Først til inspirerende læsning for enhver, dernæst som oplæg til fælles 

refleksioner sygeplejegruppen imellem, en stillen skarpt på egen praksis; hvordan kan vi selv være 

med til at påvirke udviklingen af vort fag? og sidst som datamateriale til videnskabeligt brug 

(herværende projekt)
13

. Jeg har bedt sygeplejerskerne om at sende fortællingerne skriftligt, 

elektronisk til navngiven sekretær via mail og oplyst, at hun straks ville anonymisere materialet. Det 

er pointeret, hvordan en indhentet sygeplejefortælling opfattes som samtidig samtykke til projektets 

formål. At fortællingerne vil blive offentliggjort ucensureret, præcis som de fremstår; Dog vil jeg 

                                                 
13

 Fortællingerne tænkes således anvendt i to sideløbende spor: Praktikersporet, som her beskrevet og som jeg vil vende 

tilbage til under perspektiveringen og Forskersporet, som udgøres af herværende projekt. Begge spor tænkes via en 

Ricoeur-inspireret tre-delt analyse at kunne danne afsæt for faglige refleksioner blandt kliniske sygeplejersker. 
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som ansvarlig for projektet forbeholde mig ret til at korrigere for patienternes anonymisering, 

grammatiske fejl og eventuelle utilstedeligheder, som f.eks. ubehøvlet indhold i det indsendte. 

Det er pointeret, at jeg ikke kunne honorere tidsforbruget; At de måtte skrive fortællingen i en ledig 

stund eller i fritiden; ikke fordi de ”fik noget for det”, men fordi vi har lyst til at diskutere vores fag 

med hinanden. Herefter har jeg opfordret til kommentarer, spørgsmål eller gode råd til 

undertegnede i processen, hvorefter det selvsagt har udviklet sig lidt forskelligt alt efter responsen 

og diskussionslysten i gruppen, og hvor lang tid det måtte tage. 

Samtlige steder har jeg mødt velvilje, engagement og anerkendelse hos såvel afdelings- som menige 

sygeplejersker. Afdelingssygeplejerskerne har på lidt forskellig vis spredt budskabet til de kolleger, 

der ikke var til stede. Det har været min intension, at inkludere alle kliniske sygeplejersker i huset, 

om end dette næppe er opnået 100 %.  

 

4.6. Etiske overvejelser: 

 

I forhold til den skriftlige invitation (bilag 3): 

Denne er tilstræbt kort og præcist at indeholde det ønskede budskab, samtidig med at opgaven er 

udbudt bredt og ustruktureret: Kære kollega - fortæl en historie fra det virkelige liv! Med et til 

projektet udvalgt logo af en lille tegnet, smilende sygeplejerske i øverste højre hjørne og et 

forståeligt indhold, suppleret med egen overbevisning og venlig fremtoning, har jeg forsøgt som 

kollega, at appellere og friste sygeplejerskerne til at benytte denne mulighed for at sætte vores fag 

på dagsordenen på en spændende, anderledes og vigtig måde: i håb om at vi herved sammen kan 

danne et billede af god sygepleje i sin helhed og mangfoldighed, jf. den skriftlige invitation. 

I forhold til at efterspørge sygeplejefortællinger blandt 300 sygeplejersker: 

Jeg har været mig bevidst, at jeg med den valgte metodetilgang umuligt kunne vide, hvor mange 

sygeplejefortællinger det ville munde ud i, og hermed hvor stort datamateriale jeg ville få til 

herværende projekt. Min forventning var alt mellem 5 og 50 sygeplejefortællinger, hvilket kan ses 

som et stort datamateriale i kvalitativ forskning; Det er selvsagt ikke muligt at udføre dybtgående 

fortolkninger (Kvale 2004:108) på så stort et materiale. Men da projektets formål jo i høj grad er 

processen: at få debatten og refleksionen ud blandt de kliniske sygeplejersker, har jeg ønsket på 

fænomenologisk vis at stille mig åben for, hvordan fænomenet træder frem i datamaterialet, for 

derefter at træffe beslutning om den bedst egnede analysemetode. Dette kan, som jeg ser det, 
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sidestilles med at tage udgangspunkt i patienten frem for standarden. Jf. at alt ikke behøver at være 

forudbestemt, men snarere at man kan have tillid til, at noget vil ske, hvis blot man tør være 

nærværende tilstede (Hansen 2010a: 14). 

Med hensyn til at bede om skriftlige fortællinger, frem for at vælge f.eks. kvalitative interviews som 

metode, ser jeg det som en fordel, at sygeplejersken får den nødvendige tid til uforstyrret at 

beskrive, hvordan hun lever erfaringer ud i sit faglige skøn og professionelle og passende 

omsorgshandlinger (Hansen 2010b: 347). I øvrigt går Ricoeur ifølge Angel ikke i sin tænkning i 

dybden med selve samtalen, da tekstfortolkningen er hans centrale ærinde (Angel 2008, s. 23)
14

.  

I forhold til sygeplejerskernes anonymitet:  

Forskningsprojekter gør noget ved de involverede (Ramhøj 1998:45) og sammenhængen mellem 

egen ansættelse som sygeplejerske og forskerfunktion giver anledning til overvejelser: Hvilke 

konsekvenser får det for deltagerne og hvilke krav stiller det til min sensitivitet overfor den 

udforskede (Kvale 2004:121)? Jeg er af den overbevisning, at vi bør opøve en kritisk, humanistisk 

refleksion i forhold til herskende tendenser i sygeplejefaget, både til patientens bedste og med 

udvikling af vort fag for øje. Jeg føler dog samtidig et stort ansvar for sygeplejerskernes integritet i 

processen; Jeg vil nødig være skyld i, at de føler sig misforstået og aldrig fremover vil deltage i 

forskningsprocesser. Når jeg således vælger at anonymisere sygeplejerskerne, er det med tanke på, 

at den videnskabelige analyse af datamaterialet måske vil åbne for nye erkendelser, gøre det 

usynlige synligt og derved medføre en mere nuanceret, men ikke nødvendigvis kærkommen 

forståelse af, f.eks. hvordan grundlæggende antagelser om god sygepleje kommer til udtryk, når 

sygeplejersker fortæller om deres fag.  

I forhold til generalisérbarhed: En fortælling er ikke objektiv sandhed og er altid kun en del af 

virkeligheden, præget af det tema som gøres til genstand for forskning. Begivenheder gengives fra 

en bestemt synsvinkel, som er bestemmende for valg og fravalg (Bjerrum & Ramhøj 1998:207). 

Ved at indkredse det generelle i det unikke bliver det imidlertid muligt at opstille kategorier og 

teoriansatser, som gør fortællingen meningsfyldt og perspektivrig og hæver den op over det trivielle 

og gør den forskningsmæssig gangbar. (Bjerrum & Ramhøj 1998:214). Dette er i tråd med Ricoeurs 

opfattelse, at det ikke handler om, at nå til én universel sandhed, men til de mange sandheder, som 

en tekst gemmer (Charalambous 3008, s. 641). Jeg har ikke i dette projekt haft ønske eller 

                                                 
14

 Ifølge Ricoeur bliver det talte ord ved skriftliggørelsen til et objekt på baggrund af fire kendetegn: 1) Meningens 

fæstnelse, 2) meningen adskilles fra taleren, 3) teksten adskilles fra den verden, som var referencen for talen og 4) 

teksten henvender sig til en universel kreds af folk. Herefter kan teksten udsættes for udforskning (Angel 2008, s 27, 

Charalambous 2008, s 639). 
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forventning om, at nå til nogen evidensbaseret viden i betydningen én sandhed, men til en 

opdagelse, ny viden og mere nuanceret erkendelse af det udforskede fænomen.  

I forhold til validitet: Fortællingens betydning og videnskabelige berettigelse i sundhedsforskning 

har gennem de seneste årtier været debatteret meget (Bjerrum & Ramhøj 1998:212), men i et 

praksisforskningsprojekt som dette, hvor formålet er, at få indsigt i og skabe debat blandt 

sygeplejersker ud fra deres oplevelser af egen kliniske praksis, vurderes det, at fortællingerne og 

fortolkningen heraf vil kunne udgøre væsentlige dialogpartnere. 

  

4.7. Tekstfortolkning med Ricoeurs analysemetode: 

  

 Ifølge Pedersen ser Ricoeur forholdet mellem forklaring og forståelse som værende i et indre 

afhængighedsforhold, der via en dialektisk proces kan åbne mulighed for fortolkning af, hvad 

teksten (her sygeplejefortællingerne) har at sige. Med Ricoeurs begreber følger vi en præfigureret 

tids skæbne til en refigureret tid ved en konfigureret tids formidling: På baggrund af vores 

forforståelse (prefigurering) går vi i dialog med det tema, fortællingen beretter om (konfigurering), 

for at tilegne os den verden, som er fortællingens horisont (refigurering). Disse tre stadier kalder 

Ricoeur også for mimesis 1,2 og 3 (Pedersen 1999: 77). Tolkningen af en tekst bevæger sig i en 

cirkel i den forstand, at erkendelsen af delene forudsætter en slags helhed og omvendt, ved at 

udlægge detaljerne eller delene, udlægges helheden (den hermeneutiske cirkel).  (Pedersen 1999: 

79). Ifølge Dreyer udfolder Ricoeur denne cirkel til en endeløs spiral, hvor tolkningen flere gange 

går igennem samme punkt, men i forskellig højde, da det ifølge Ricoeur er hermeneutikkens ærinde 

at søge ud mod erkendelsens grænser for at fortolke det overskud af mening, der er gemt i den 

menneskelige livsverden. (Dreyer 2004: 97).”Det vi ønsker at forstå er derfor ikke noget som er 

skjult bag teksten, men noget, som åbnes foran den. Hvad der må forstås er ikke diskursens 

oprindelige situation, men det, der peger hen imod en mulig verden. Forståelse har mindre end 

nogensinde at gøre med forfatteren og hans situation. Den ønsker at fatte den verden, der lukkes op 

gennem tekstens referencer”. (Dreyer 2004:25). Dette er ifølge Charalambous hovedtanken i 

Ricoeurs hermeneutik: Det, der kan overføres fra den ene person til den anden er ikke det oplevede, 

men dets mening. Oplevelsen, som oplevet, som levet, forbliver privat, men dets mening og 

betydning kan blive tilgængelig for andre gennem fortolkning (Charalambous 2008:637).  

Når jeg i herværende projekt stiller spørgsmålet: På hvilken måde oplever sygeplejersker at kunne 

yde patientcentreret sygepleje, for herefter at følge Ricoeurs fortolkende analysemetode, er jeg 
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således bevidst om, at dette bringer mig et andet sted hen, end det i udgangspunktet oplevede. 

Derfor er det ikke givet, at sygeplejerskerne kan kende sig selv i undersøgelsens fortolkninger og 

fund. 

Ifølge Pedersens udlægning af Ricoeur vises der ikke, at en konklusion er sand, men i stedet at en 

fortolkning er mere sandsynlig end andre set i lyset af, hvad der vides (Pedersen 1999:79). 

Til fortolkning af det meningsskabende og det betydningsfulde i fortællingerne er jeg således 

inspireret af Ricoeurs analysemetode, der bevæger sig fra en overfladetolkning til en dybdetolkning 

via tre analyseniveauer: 1) Den naive læsning, 2) Strukturanalysen og 3) Kritisk fortolkning  

 

4.7.1. Den naive læsning: (hvad siges der?) 

 

Ifølge Pedersen stiller fortolkeren sig i denne proces åben og modtagende, og lytter (ser) om noget i 

teksten berører én (Pedersen 1999:84). Ifølge Ricoeur opstår der en mistanke, et gæt på, hvad 

teksten handler om (Pedersen 1999:79). 

Jeg fik 18 fortællinger (Bilag 2 og 4); Først har jeg læst alle fortællinger flere gange for at få en 

helhedsforståelse af, hvad teksterne handler om og hvilke svar sygeplejerskerne hermed giver på det 

stillede spørgsmål. Jeg har her ladet mig guide af, hvad der i teksten måtte berøre mig (Pedersen 

1999:95). Med dette kriterium og et samtidigt ønske om, at indfange en nuancerigdom i sygeplejens 

helhed og mangfoldighed i forhold til at belyse projektets fænomen, har jeg valgt tre fortællinger 

ud, som nu er læst igen ved 2. naive læsning. I hele processen har jeg forholdt mig åben overfor 

hvilken gætning (Ricoeur) der måtte opstå hos mig som fortolker i forhold til, hvad den enkelte 

fortælling egentlig handler om. Hermed forlader jeg sygeplejerskernes oplevelser og går i dialog 

med deres tekster på jagt efter den verden, teksten udfolder fremme foran sig, jf. Ricoeur.  

Den naive læsning af de tre udvalgte fortællinger vil nu kort blive præsenteret: 

  

Hjem til jul 

En forløbskoordinators (sygeplejerske) fortælling om, hvordan hun i en patientsituation følger sin 

overbevisning og afstår fra gældende retningslinjer; Dette i kraft af sit indgående kendskab til den 

konkrete patient og sin samtidige vurdering af, at sygdommen er fremskreden og 

behandlingsmulighederne små. Hun tager de nødvendige initiativer til, at hendes (og patientens) 

plan effektueres og lader patienten komme hjem til jul, uden dog at fratage ham håbet eller påtage 

sig ansvaret for, om yderligere behandling er mulig. 
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Jeg gætter på, at denne sygeplejerske oplever, at have udøvet patientcentreret sygepleje og at have 

gjort, hvad situationen fordrede af hende. At hun på baggrund af sin samlede ekspertise har 

vurderet, at det i denne situation var god sygepleje at afstå fra de evidensbaserede retningslinjer og 

træningsforløb, fordi det var væsentligt og betydningsfuldt, at patienten kunne tilbringe julen med 

sin familie.  

 

Peter med malign hypertermi 

En opvågningssygeplejerskes fortælling om, hvordan hun pludselig kommer på en uvant og meget 

stor udfordring om at finde noget i sygeplejen, som hun ikke bruger så ofte, da en stille og rolig 

opvågning for Peter på 3 år, forandrer sig til mistanke om malign sygdom. Dette betyder, at 

situationen lynhurtigt risikerer at udvikle sig livstruende for den lille dreng. 

Opvågningssygeplejersken tager kreative, alternative, opfindsomme metoder i brug for at 

underordne de nødvendige, ubehagelige pleje- og behandlingstiltag til den konkrete situation, og 

gør sig således stor umage med, at situationen skal blive tålelig for Peter og hans familie. Hun tager 

f.eks. Peter med ind på en anden stue, hvor man ud ad vinduet kan følge en kran på en byggeplads, 

for at aflede hans opmærksomhed fra blodprøvetagning. 

Denne fortælling afføder hos mig et gæt om, at sygeplejersken oplever, at have haft mulighed for at 

udøve patientcentreret sygepleje og at forlige nødvendige, ubehagelige pleje- og behandlingstiltag 

med patientcentrerede hensyn til, at der her er tale om en lille dreng. 

 

Inddragelse af pårørende 

En intensivsygeplejerskes fortælling om, hvordan hun samarbejder med ægtefællen i livsvigtige 

beslutninger i plejen af en respiratorbehandlet, langvarig kritisk syg, sederet kvindelig patient, Tina 

(T). Denne fortælling berører mig, fordi det forekommer mig, at sygeplejersken står i et svært 

dilemma med to uforenelige størrelser: Den lægefaglige behandlingsplan er, at T skal overflyttes til 

Ålborg til hæmatologisk vurdering af muligheden for livsforlængende behandling. Ægtefællen ser 

imidlertid situationen sådan, at hans hustru gennem indlæggelsen bare er blevet dårligere og ønsker 

inderligt, at hun må slippe for overflytning og i stedet bare må få lov til at dø. 

Intensivsygeplejersken skal følge specialisternes anbefalinger og medvirke til at T overflyttes til 

Ålborg, men jeg får mistanke om, at hun egentlig selv er enig med ægtefællen i, hvad der er rigtigt 

at gøre. Jeg får dog ved den naive læsning indtryk af, at hun oplever at kunne udøve patientcentreret 

pleje og imødekomme og støtte ægtefællen, selvom overflytningen gennemføres mod hans ønske. 
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Af pladshensyn vælger jeg nu kun med denne fortælling at synliggøre, hvordan jeg har arbejdet med 

de næste to analyseniveauer. 

 

4.7.2. Strukturanalysen: (hvad tales der om?) 

 

Ifølge Dreyer læses teksten nu igen og man forsøger at sætte sig i tekstens retning. I en dialektisk 

proces mellem forklaring og forståelse afdækkes strukturen eller med andre ord de indre 

afhængighedsforhold, der udgør tekstens statiske situation. Ved at splitte tekstens struktur op i 

meningsenheder (hvad der siges) søger fortolkeren forklaringer gennem udlæggelse af, hvad der 

siges til hvad der tales om (betydningsenheder), for derudfra at uddrage temaer i teksten (Dreyer 

2004:98). 

I et ønske om at styrke gennemsigtigheden vælger jeg, at lade fortællingen i sin oprindelige, 

ufortolkede ordlyd udgøre analysens meningsenhed. Jeg har nu splittet denne op sætning for 

sætning, for deraf at udlede betydningsenheder: hvad tales der om? 

 

 

 

Hvad siges  

 

Hvad tales der om 

Tema 

 
 
1) Tina har et langt intensivt forløb bag sig 
med mange tilstødende komplikationer 
løbende. Tinas diagnose er akut myeloid 
leukemi, som er blevet diagnosticeret i dette 
indlæggelsesforløb. Tina er intuberet og 
sederet til en Rass -4/-5 (tungt sovende). Der 
har længe været et problem med lave 
trompocytter, men T. har responderet fint på 
en svag cytostatisk behandling. 

 
 
 
 
 
2) Hun ser generelt klinisk dårlig ud, når man 
kigger på hende og  
 
 
3) hendes ægtefælle har ved flere lejligheder 
ytret, at han synes det er svært at se T. blive 
dårligere. Han ved, at hvis hun skulle overleve 
dette sygdomsforløb, vil hun have meget 

 

 

1)Sygeplejersken Helle udfordres af, at skulle 

varetage sygeplejen af en kritisk syg 

patient,Tina, der i et langvarigt intensivt 

forløb bliver holdt sovende i respirator. T er 

således bevidstløs og ukontaktbar, dvs hun er 

som person sat ud af spillet og reduceret til en 

fysiologisk, målbar mekanisme, der skal 

respondere på vores behandling. Hvad siger 

Helle om patienten? På spørgsmålet om, 

hvordan Helle oplever at have mulighed for at 

udøve patientcentreret sygepleje svarer hun 

her: diagnose myeloid leukæmi, intuberet, 

sederet, lave trombocytter, responderer på 

cytostatisk behandling 

 

2) og fortsætter ”ser klinisk dårlig ud”. Helles 

faglige skøn siger hende, at der er 

uoverensstemmelse mellem klinik og biokemi 

og at T er truet på livet.  

3)Hun samarbejder med ægtefællen, der som 

repræsentant for T´s levede liv forsøger at 

varetage hendes tarv og interesser. Hun 

oplever, at han bringer T`s livsverden på 

banen ved at involvere hende i sine 

 

 

At varetage mange 

teknisk, medicinske, 

evidensbaserede 

opgaver i sygeplejen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

At inddrage sin 

ekspertise og se 

uoverensstemmelsen 

mellem klinik og 

biokemi 

 

At involvere sig og 

samarbejde med 

ægtefællen for at få 

indsigt i T´s situation 
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svært ved at komme sig, da T. tidligere har 
haft en svag psyke efter et cancerforløb for 
mange år siden. 
 
 
4) Det besluttes fra hæmatologisk afdeling i 
Ålborg, at de vil tilbyde en yderligere 
behandling af T, for som de siger, så kan man 
forlænge livet med et par år, men at det er en 
dødelig diagnose hun har, så de kan ikke sige 
med sikkerhed, at det vil gøre en forskel for T. 
 
5) Tinas ægtefælle får denne besked af lægen 
om yderligere behandling en sen eftermiddag, 
hvor han godt ved, at der bliver konfereret 
omkring T´s behandling og fremtid. 
Ægtefællen tager imod beskeden med et 
”Jaaa, men så er det vel det, der må gøres”.  
Ægtefællen får ikke rigtig snakket og 
bearbejdet beskeden med en sygeplejerske 
efterfølgende, men forlader stuen og går 
hjem. 
 
 
 
6) Der bestilles narkosesygeplejerske og læge 
til transporten samt en liggende kørsel 1 
transport til næste dag kl. 9.30. 
7) Da jeg møder patienten Tina næste dag, ser 
jeg hende som moribund og jeg tænker, at det 
er synd at trække T. igennem endnu en 
behandling.  
 
 
 
 
 
 
 
 

bekymringer, for, hvordan T skal klare at 

vågne op til en livstruende diagnose. Hun 

anerkender, at”han ved” på baggrund af sit 

kendskab til T. 

4)Helle oplever nu, at T skal flyttes til Ålborg, 

til livsforlængende behandlingstilbud. 

Teknisk-biokemisk vurderes chance for at 

redde Ts liv, helt isoleret fra hendes 

livsverden. Dvs. lægevidenskaben ”ved” hvad 

der må gøres. Helle oplever, at målsætningen 

om at lægge år til livet kommer før værdig 

død.   

5)Helle oplever, at ægtefællen ”får denne 

besked”. Der lægges altså ikke op til at dette 

”tilbud” kan vælges fra og ægtefællen 

inddrages ikke aktivt i, at der ”bliver 

konfereret omkring T´s behandling og 

fremtid”. Helle er opmærksom på ægtefællens 

reaktion. Formuleringen: Jamen så er det vel 

det....kan tyde på en afmagt og uenighed i 

beslutningen. Helle anerkender dette og det 

ser ud som hun oplever, at hun som 

sygeplejerske skulle have givet ham mulighed 

for at bearbejde beslutningen inden han gik 

hjem. 

 

6)Helle planlægger efter gældende 

retningslinjer overflytningen til næste dag.  

 

7)Helle vurderer T som døende og 

formuleringen:” jeg tænker at det er synd” 

peger på, at hun vurderer, at en værdig død 

frem for livsforlængende behandling, ville 

være en mere etisk korrekt målsætning og at 

hun vurderer dette som selve sagen (essensen) 

i situationen. Hun udfordres af de to 

grundlæggende forskellige målsætninger, der 

er i spil: På den ene side er hun enig med 

ægtefællen i, hvad der er rigtigt at gøre, men 

på den anden side sigter intensiv behandling 

på at redde liv og det er lægens pligt at tage 

ansvar for behandlingen, så det ikke påhviler 

ægtefællen. Hun holder sine overvejelser for 

sig selv og gør intet aktivt for at påvirke 

beslutningen. 
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Resten af strukturanalysen kan ses i bilag 5. 
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4.7.3. Kritisk fortolkning af fortællingen ”Inddragelse af pårørende”: 

 

På Ricoeurs tredje analyseniveau genoplives hvad teksten har at sige gennem fortolkning og 

diskussion; Dette foregår ifølge Pedersen i en dialektisk proces, dels mellem forklaring og forståelse 

og dels mellem det konkrete og det almene med udgangspunkt i de fremanalyserede temaer 

(Pedersen 1999:96). 

 

Sygeplejersken Helle taler i denne fortælling om det store etiske dilemma, hun står overfor i plejen 

af Tina, som er dødssyg, bevidstløs i respirator og derfor ude af stand til selv at udtrykke ønsker og 

behov. For hvis er patienten, når hun ikke selv kan svare for sig? Hvem har svaret på, hvad der er 

det rigtige at gøre?   

Først vil jeg se på, hvad Helle egentlig svarer med denne fortælling på spørgsmålet om, hvordan 

hun oplever at kunne udøve patientcentreret sygepleje? Efter nu i de to foregående analyseniveauer 

at have bevæget mig i en dialogisk proces mellem helhed og del og mellem forklaring og forståelse 

efterlader fortællingen mig det indtryk, at hun i dette konkrete patientforløb har oplevet det muligt 

at kunne udøve patientcentreret sygepleje. Det hun siger, om den direkte patientcentrerede pleje 

begrænser sig imidlertid til, at hun passer Tina som en fysiologisk, målbar, objektiv mekanisme. 

Det hun til gengæld siger meget om, er hvordan hun giver Tinas ægtefælle mulighed for at give 

udtryk for sin mening. Dette sidste trækker hun i forgrunden, hvorved det får karakter af at være 

hendes svar på spørgsmålet. Jeg vil nu forsøge at uddybe, hvordan jeg ser dette i teksten, først med 

spørgsmålet: Hvad siger hun egentlig om sin sygepleje til patienten Tina? Og dernæst: Hvori består 

hendes etiske dilemma, som forekommer at være selve sagen i fortællingen? Den tekstnære analyse 

vil jeg samtidig forsøge at forstå og forklare ved inddragelse af relevant teori indenfor projektets 

sygeplejemæssige og videnskabelige ramme, for at nå frem til den mest sandsynlige fortolkning af 

teksten, jf. Ricoeur. Tallene i det næstkommende er referencer til meningsenhederne/ fortællingen i 

strukturanalysen. 

Om at udøve patientcentreret sygepleje til Tina siger hun: 1) diagnose er akut myoidleukæmi, 

intuberet, sederet, lave trombocytter, responderet fint på en svag cytostatisk behandling, 2) ser 

generelt klinisk dårlig ud, 7) moribund, 8) gør morgenhygiejne hurtigt, 18) får lov at sove ind.  

Hun beskriver her overvejende en teknisk, instrumentel tilgang til sygeplejen af Tina. Som kritisk 

syg, bevidstløs patient i respirator er dette også det væsentligste Helle må sikre Tina; En pleje og 
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behandling, der på alle måder tilstræber at opretholde hendes vitale funktioner og må træffes på 

baggrund af evidensbaserede retningslinjer, teknisk-medicinske færdigheder, fagligt skøn og 

erfaring. At alt dette foregår, er overvejende implicit indlejret i teksten og træder helt i baggrunden i 

fortællingen, for det er ikke, hvad Helle har på hjerte.  

Det ligger også implicit i fortællingen, at de behandlingsansvarlige læger i udgangspunktet har valgt 

at tilbyde Tina respiratorbehandling, hvilket betyder, at de har vurderet, at hun har en chance for at 

overleve. Dette kunne tyde på, at den livstruende diagnose er fundet efter at T kom i respirator, 

hvilket komplicerer problemstillingen. Havde man på forhånd kendt diagnosen, havde man måske 

afstået fra at iværksætte respiratorbehandling. Nu kræver det en aktiv indstilling af behandlingen, 

hvis man ikke vælger at fortsætte. For at disse livsvigtige beslutninger hviler på et så fagligt 

velfunderet grundlag som muligt, trækker behandlingsansvarlige læger på Regionens 

Universitetshospitals specialister på området. Disse beslutninger omkring hvor aggressiv 

behandling, der skal iværksættes hviler på den fælles grundlæggende sundhedspolitiske antagelse, 

at den væsentligste målsætning for intensiv behandling, er at lægge år til livet, jf. teksten: 4) så kan 

man forlænge livet med et par år. Dette har lægerne i lægeløftet forpligtet sig på, hvilket er et godt 

og trygt udgangspunkt: Hvis man som Tina kommer til sygehuset i en livstruet tilstand, kan man 

regne med at lægerne vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at bekæmpe sygdomstilstanden og 

genoprette habitualtilstanden. Som sygehuslæger må man gå ud fra, at hvis patienten opsøger deres 

ekspertise, er det fordi hun ønsker deres hjælp, for ellers var hun vel blevet hjemme? Så det ser ud 

som om Helle oplever, at lægegruppen gør, hvad de skal i situationen. 

Da Tinas levede liv, individuelle og psykosociale behov ikke kommer til udtryk i hendes 

nuværende, bevidstløse tilstand, retter Helle sit ”patientcentrerede fokus” mod ægtefællen, som 

repræsentant for Tinas livsverden
15

. Han har et indgående kendskab til sin kone, ved hvad der 

betyder noget for hende, hvordan hun tidligere har taklet alvorlig sygdom, hvordan hun fungerer i 

hverdagen og hvordan hun plejer at forholde sig til store spørgsmål som f.eks. liv og død. Han har 

kort sagt, et solidt billede af, hvad denne nye ulidelige virkelighed kan betyde i forhold til Tina´s 

livsverden; Hans opfattelse fremgår flere steder i teksten, f.eks.: 3) vil hun have meget svært ved at 

komme sig og senere 13) endnu et cancer forløb; det ville slå hende helt ud.  

Helle kan ikke vide, hvordan ting i virkeligheden forholder sig imellem T og ægtefællen, men må i 

udgangspunktet samarbejde med de pårørende i tillid til, at de har samme ærinde; berettiget 

                                                 
15

 
15

 Med livsverden menes den erfarings- og oplevelsesverden, hvori et menneske lever sin hverdag, og som er formet 

af dets tidligere og aktuelle oplevelser, og som gør det muligt at tolke dets eksistens (Pedersen 1999: 87). 
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varetagelse af patientens tarv, jf. vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og 

samarbejde med patienters pårørende (Sundhedsstyrelsen 2002). Repræsenterende Tinas livsverden 

ønsker ægtefællen her i fortællingen at tale sin hustrus sag og blive taget med på råd, men det store 

ansvar og den endelige afgørelse i livsvigtige beslutninger på Tinas vegne skal lægen påtage sig.  

Det ser således også ud som om Helle oplever, at ægtefællen gør, det han skal. 

Imellem lægerne og ægtefællen står nu Helle; Hvad skal hun gøre? Hun skal i kraft af individuel 

dygtighed og dømmekraft anvende den bedste foreliggende evidens samvittighedsfuldt, eksplicit, 

velovervejet med henblik på at sikre patienten en evidensbaseret og individualiseret sygepleje, jf. 

Sacketts definition. 

Hun har i udgangspunktet som intensivsygeplejerske til opgave at arbejde efter de samme 

overordnede, sundhedspolitiske målsætninger som lægerne; at arbejde hen imod genoprettelse af 

sundhedstilstanden og om muligt ”lægge år til livet”.  

Helle bliver imidlertid konfronteret med det etiske dilemma i situationen, da ægtefællen igen 

bringer Tinas levede liv på banen og insisterer på, at dette får plads i overvejelserne, jf. 9) har svære 

kvaler med situationen og vil helst at T blot må få lov at sove ind og 10) ønsker inderligt at T må få 

ro nu og  13) slår helt fast, at han på ingen måde ønsker, at hans kone trækkes igennem endnu et 

behandlingstilbud. Helle skal udvise omhu og samvittighedsfuldhed, og hendes etiske dømmekraft 

og faglige skøn trænger sig på med en etisk fordring, der siger hende, at ægtefællen har ret; I denne 

situation ville indstilling af intensiv behandling og stræben efter en værdig død være en mere etisk 

korrekt målsætning, hvilket ses i teksten, når Helle siger: 2) hun ser generelt klinisk dårlig ud, når 

man kigger på hende, 7) ser hende som moribund og tænker, at det er synd at trække hende 

igennem endnu et behandlingstilbud og sidst 18) får lov at sove ind dagen efter. Hun er her på 

ægtefællens side, og hendes udfordring er nu, hvordan hun kan handle med omhu og 

samvittighedsfuldhed og støtte ægtefællen og familien i deres vurdering og argumenter, uden at 

forbryde sig mod systemets og fagets målsætning om det modsatte. Disse divergerende krav 

forekommer uforenelige. Ifølge fortællingen takker ægtefællen til sidst Helle for hendes støtte, men 

hvori bestod den? Det ser ud som om den begrænsede sig til, hvordan hun hjælper ægtefællen til at 

få givet udtryk for sin mening. Dette fremhæver hun flere steder i fortællingen, først med modsat 

fortegn: 5) Får ikke rigtig snakket og bearbejdet beskeden med en sygeplejerske, men forlader stuen 

og går hjem, og senere 11) Jeg forsikrer at jeg lige må se på sagen” og 11) Vi kontakter vores læge 

og sætter ham ind i sagen og 13) tilbyder en lægesamtale og 13) han synes at kunne se, at T ser 

dårligere ud end tidligere, hvilket jeg bekræfter ham i. Desuden støtter jeg ham i hans bekymring 
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for evt. at fortælle T omkring endnu et cancer forløb og endelig 15) forsikrer ægtefællen om, at 

lægerne i Ålborg også vil lytte til hans bekymringer og overvejelser og tage dem med i deres tilbud, 

når og hvis de vil sætte behandlingen i gang. I virkeligheden undertrykker hun sin dømmekraft og 

faglige skøn, det sagen kalder hende til, og gør ikke noget aktivt for at hjælpe ægtefællen med at 

argumentere for en værdig død. Tværtimod medvirker hun til, at lægernes behandlingsplan 

effektueres. Det synes som om, både ægtefællen og sygeplejersken artigt og afmægtigt bøjer sig for 

de sundhedspolitiske målsætninger og lægevidenskaben, på trods af deres overbevisning om det 

modsatte. Dette formentlig godt hjulpet på vej af, at lægerne fremfører juridiske argumenter: 13) at 

ægtefæller ikke kan sige stop for en evt. livsforlængende behandling. Det ligger her mellem linjerne, 

at du slår din kone ihjel, hvis vi ikke følger specialisternes ”tilbud”. Flere steder gennem 

fortællingen omtaler Helle dette behandlingstilbud: 4) det besluttes fra hæmatologisk afdeling, at de 

vil tilbyde en yderligere behandling, 9) snakket med børnene om dette behandlingstilbud og 

overflytningen. De har svære kvaler…13) at det faktisk rent juridisk ikke er muligt at afslå en 

behandling, som er tilbudt fra en specialafdeling, 13) på ingen måder ønsker, at hans kone trækkes 

gennem endnu et behandlingstilbud, 15) lægerne i Ålborg også vil lytte til hans bekymringer og 

overvejelser og tage dem med i deres tilbud. 

Dette ”tilbud” får således karakter af en ordre, for der levnes ikke for ægtefællen (eller 

sygeplejersken), i berettiget varetagelse af hustruens tarv, mulighed for at takke nej til tilbuddet og 

vælge anderledes, og samarbejdet med ægtefællen får karakter af ”pseudo-inddragelse”. 

Så hvad siger Helle med denne fortælling om sin oplevelse af muligheden for at udøve 

patientcentreret sygepleje? Det skinner tydeligt igennem, hvordan Helle er deltagende, indlevende 

involveret og optaget af, at gøre det bedst mulige i situationen i samarbejdet med T`s ægtefælle, 

mens den direkte patientcentrerede pleje af T træder i baggrunden i fortællingen og omtales med 

medicinske, tekniske og instrumentelle termer. Hendes udfordring består i en stadig navigering 

mellem på den ene side at udføre den opgave, hun er sat til at varetage med afsæt i 

sundhedspolitiske og faglige, evidente argumenter, og på den anden side at følge sin etiske 

dømmekraft og ekspertise og være en reel støtte for ægtefællen i hans vurdering og argumentation. 

At få den respons fra ægtefællen, at hun har været en god støtte for ham, giver hende en oplevelse 

af, at have udøvet patientcentreret sygepleje, Som jeg forstår det gennem dialog med teksten, er den 

mest sandsynlige fortolkning imidlertid den, at Helle undertrykker sin overbevisning og passivt 

lader ekspertarbejdet råde. Det synes som om, hun ikke opfatter det som sit ansvar aktivt at bakke 

ægtefællen op, selv om de jo begge får ret i, at dette sidste behandlingstilbud var omsonst og 
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ægtefællens (og sygeplejerskens) 10) inderlige ønske om, at hun må få ro nu opfyldes til sidst. Det 

er dog ikke usandsynligt, at ægtefællen alligevel har oplevet en støtte i at mærke, at Helle er enig 

med ham i, hvad der er rigtigt at gøre; Han kan måske ligefrem se og anerkende hendes dilemma i 

situationen. 

I forsøget på at forstå, hvad Helle taler om i fortællingen kan jeg også gå i dialog med selve hendes 

sprogbrug i teksten; Hvordan taler hun f.eks. om patienten og ægtefællen? Ved sprogbruget afsløres 

f.eks. om patient/ pårørende opfattes som genstand for vores ekspertise, eller mere humanistisk 

opfattes som ligeværdige samarbejdspartnere, der er eksperter på deres liv, og begge dele findes der 

eksempler på i fortællingen. At patienten Tina får en passiv rolle som genstand for vores ekspertise 

er nærmest uundgåeligt, da hun er ude af stand til at samarbejde og varetage egne behov og 

interesser i situationen. I hendes sted står ægtefællen, og i store dele af fortællingen fremgår det 

tydeligt, at der samarbejdes med ægtefællen, som stilfærdigt indtager arenaen med mod til at 

fremføre sin dybtfølte overbevisning, velvidende at det strider mod den lægefaglige 

behandlingsplan. Herved signalerer han, at han ønsker at blive inddraget i beslutningerne. 

Samarbejdet med ægtefællen ses f.eks. ved formuleringer som: 9) han fortæller…,13)  han 

ønsker…., 13) jeg tilbyder at være med til samtalen, det vil han gerne…. Her overfor står 

formuleringer som: 5) han får besked, 5) han tager imod beskeden, 13) lægerne fremfører, 

forklarer, tilbyder….., som mere har karakter af, at fagpersonerne er subjekterne, der ved, hvad der 

er rigtigt at gøre og ægtefællen er på hustruens vegne objekt herfor og lidt groft sagt reduceret til en 

samling problemer, der skal løses. 

Endelig peges der ved sprogvalget flere steder i teksten på, hvordan Helle egentlig oplever 

situationen, og hvad hun oplever som værende selve sagen i denne fortælling: 7) da jeg ser T, 

tænker jeg, at det er synd at trække hende igennem yderligere behandling…...,13) han(ægtefællen) 

synes at kunne se, at T ser dårligere ud end tidligere, hvilket jeg bekræfter ham i….., og 18) får lov 

at sove ind…. Hun kunne f.eks. i sidstnævnte sætning mere neutralt have skrevet: og dør, hvilket i 

min fortolkning ikke havde haft samme implicitte betydning af, at sygeplejersken hele tiden 

undertrykker det, som selve sagen kalder hende til. 

 

5. Undersøgelsens fund: 

 

Af den tredelte Ricoeur-inspirerede analyse er der nu fremkommet en lang række temaer som kan 

sammenfattes (Bilag 6) i 4 hovedgrupper af svar på spørgsmålet: hvordan sygeplejerskerne oplever, 



 29 

at have mulighed for at udøve patientcentreret sygepleje i en tid med meget formaliserede krav. De 

4 hovedgrupper, der udgør undersøgelsens fund er:1) Der hvor standardiseringen imødekommes, 2) 

Der hvor individualiteten imødekommes, 3) Der hvor standardiseringen og individualiteten kan 

forliges og 4) Der hvor standardiseringen hindrede individualiteten. Disse undersøgelses-fund vil nu 

blive præsenteret: 

 

5.1. Der hvor standardiseringen imødekommes 

 

Der kan løbende i de udvalgte fortællinger udledes temaer, der eksplicit eller mere implicit viser, at 

sygeplejerskernes arbejde bygger på et fundament af evidensbaserede retningslinjer, der bevirker, at 

hun kan sikre patienterne de ydelser, de er kommet for at få. Den just analyserede fortælling om 

Tina er et godt eksempel på, at dette i mange situationer har sin berettigelse; Når patienten som her 

er totalt bevidstløs, livstruet og handlingslammet, må hun kunne forlade sig på, at sygeplejersken 

formår at tage vare på hendes liv og helbred. I denne situation må det være sekundært om patienten 

hedder Tina eller Else. Dette berettiger de i baggrundsafsnittet beskrevne pakkeløsninger og 

handlingsanvisende retningslinjer, der sikrer en pleje og behandling på baggrund af den bedst 

foreliggende evidens, så også patienter i Thisted kan forlade sig på, at forskningsresultater tages i 

brug og kommer patienterne til gode. Udledte temaer, der i denne fortælling eksemplificerer dette 

er: at varetage mange teknisk, medicinske, evidensbaserede opgaver i sygeplejen og 

lægevidenskaben bestemmer behandlingsplanen. 

I de andre udvalgte fortællinger er der ligeledes udledt temaer, der viser, hvordan sygeplejerskens 

valg og prioriteringer hele tiden hviler på et grundlag af evidensbaserede retningslinjer. I 

fortællingen ”Hjem til jul” udledes temaet: Evidensbaserede retningslinjer for ”kræftpakke-

udredningsforløb” og ”apoplexi-genoptræningsforløb følges”.  Disse standardiserede retningslinjer 

danner tilsyneladende afsæt for alle implicerede sundhedspersoners valg og handlinger, indtil 

forløbskoordinatoren nuancerer beslutningsgrundlaget med sit kendskab til den konkrete patient, og 

forløbet tager en ny kurs.  

Endelig ses det i fortællingen ”Peter med malign hypertermi”, hvordan sygeplejen i udgangspunktet 

bygger på et grundlag af evidensbaserede retningslinjer for opvågningsforløb. Da situationen 

udvikler sig sjældent kritisk, hentes straks støtte og belæg for valg og prioriteringer hos landets 

specialister på området, hvilket sikrer Peter den bedst mulige kvalitet i pleje og behandling. Det 

udledte tema: Noget udvikler sig unormalt ifølge biokemien eksemplificerer her hvordan en trussel, 
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der ikke umiddelbart lader sig indfange af sygeplejerskens faglige skøn, bliver monitoreret og 

forudset i kraft af evidensbaseret viden om, hvordan denne sjældne tilstand pludseligt kan blive 

livstruende for en lille dreng. 

Disse analysefund viser således alle ”at forudsætningen for at tage etisk ansvar er, at sygeplejersken 

er faglig velfunderet”, jf. Sygeplejeetiske retningslinjer. Spørgsmålet til sygeplejerskerne har jo 

imidlertid været, hvordan de oplever at kunne udøve patientcentreret sygepleje. Da temaerne i 

herværende sammenfatning repræsenterer den opgavecentrerede, kontekstløse, standardiserede 

tilgang er de ikke i fortællingerne trukket i forgrunden, men ligger til stadighed implicit i teksten.  

5.2. Der hvor individualiteten imødekommes 

 

Under dette tema findes til gengæld, hvad sygeplejerskerne har ønsket at trække i forgrunden i 

svaret på projektets spørgsmål. Her ses i teksterne mange eksempler på, hvordan sygeplejersken har 

et patientcentreret fokus, underordner den bedst tilgængelige viden til den konkrete patientsituation 

eller i al fald stræber efter, at standardiseringen og individualiteten i højst mulige grad kan forliges. 

Mange af disse temaer kan samles i undergrupperne: at involvere sig, at bevæge sig i takt med 

situationen og at have handlekraft. Disse undergrupper kan således alle ses som sider af 

sygeplejerskens ekspertise, der netop sikrer, at evidensbaseret praksis ikke bliver ”kogebogs-

sygepleje”og at vi ikke bliver ”autistiske sygdomsbehandlere”, der passer ”hovedløse” patienter, jf. 

Wavkerhausen. 

At involvere sig:  

Et eksempel herpå i de fundne temaer er: at strække sig langt med individuelle hensyn fra 

fortællingen om Peter, hvor sygeplejersken gør sig stor umage med, at situationen skal blive tålelig 

for Peter og hans familie. Hun tager f.eks. Peter med ind på en anden stue, hvor man ud ad vinduet 

kan følge en kran på en byggeplads, for at aflede hans opmærksomhed fra blodprøvetagning. Et 

andet eksempel er temaet: at involvere sig og samarbejde med ægtefællen for at forstå T´s situation 

som er udledt af fortællingen om Tina, hvor sygeplejersken Helle er deltagende, indlevende 

involveret og optaget af, at gøre det bedst mulige i situationen i samarbejdet med T`s ægtefælle. 

Endelig et eksempel fra fortællingen ”Hjem til jul”: at vise oprigtig deltagelse, hvor sygeplejerskens 

besøg får afgørende betydning for det videre forløb, fordi hun (som den eneste?) kobler det 

evidensbaserede afsæt med det patientcentrerede og lader sig guide af, hvad situationen fordrer i 

netop denne konkrete patientsituation.  
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At bevæge sig i takt med situationen:  

Et tema fra fortællingen om Tina, der eksemplificerer dette er: at gøre sig umage med at gøre det 

bedste i situationen. I forsøget på, at forene det svære dilemmas modstridende fronter bevæger 

sygeplejersken sig i takt med situationen. F.eks. skaber hun rum for en samtale mellem læger og 

ægtefællen, selv om transportholdet står klar og T egentlig er på vej ud af døren. Ligeledes ses i 

fortællingen om Peter, hvordan sygeplejersken formår at bevæge sig i takt med situationen ved 

trussel om alvorlig sygdom.  

At have handlekraft:  

At lade værdien af at kende patienten komme til udtryk i handlinger og valg fra ”Hjem til jul” 

eksemplificerer, hvordan forløbskoordinatoren har handlekraft til at sikre, at den nødvendige 

kursændring i dette patientforløb udmøntes i praksis, så både et evidensbaseret og et individualiseret 

afsæt danner grundlag for forløbet. Hun reflekterer selv på denne måde som afslutning på sin 

fortælling: Jeg glædes over, at have brugt min viden, erfaring og intuition og derved haft mulighed 

for at påvirke hans forløb, så han kunne udskrives og tilbringe de sidste dage hjemme, sammen med 

familien. 

 

5.3. Der hvor standardisering og individualiteten kan forliges. 

 

Da standardiseringen og individualiteten jo hele tiden er til stede i et indre afhængighedsforhold, er 

det imidlertid mest interessant at se på udledte temaer, der peger på hvorvidt disse af 

sygeplejerskerne i fortællingerne opleves at kunne forenes. I de af tekststykkerne udledte temaer er 

der kun fundet tre eksempler herpå: At inddrage sin ekspertise og se uoverensstemmelsen mellem 

klinik og biokemi fra fortællingen om Peter, hvor sygeplejersken forener den biokemiske mistanke 

om malign sygdom med det faktum, at Peter klinisk er fuldstændig upåvirket. Ligeledes eksemplet 

 Patientcentreret tilgang ved ubehagelige, nødvendige, opgavecentrerede tiltag er fra fortællingen 

om Peter og viser, hvordan sygeplejersken forener det evidensbaserede og det individualiserede 

afsæt i plejen af drengen. 

Det sidste tema, der er fundet under denne kategori er: At sikre patienten evidensbaseret sygepleje i 

henhold til kræftpakkeforløb og apoplexigenoptræning og samtidig individualiseret sygepleje fra 

fortællingen ”Hjem til jul”. Her forener forløbskoordinatoren, som tidligere nævnt, det 
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standardiserede med det individualiserede, og oplever derved at kunne udøve en patientcentreret 

sygepleje.  

 Både denne fortælling og fortællingen om ”Peter med malign hypertermi” fremstår i øvrigt i deres 

helhed som smukke eksempler på, at standardisering og individualisering kan gå hånd i hånd. I 

ønsket om at svare på spørgsmålet om, hvordan sygeplejerskerne oplever, at kunne udøve 

patientcentreret sygepleje i en tid med meget formaliserede krav, har de her formentlig trukket 

fortællinger frem af erindringen, hvor de har oplevet dette muligt. 

 

5.4. Der hvor standardiseringen hindrede individualiteten 

 

Her fremkommer ved analysen af teksten ”Inddragelse af pårørende”, som er synliggjort her i 

projektet, det tydeligste fund, der eksemplificerer, at det ikke altid er muligt at forlige 

standardiseringen med individualiteten. F.eks. i temaet: At være i tvivl om, hvad der er rigtigt at 

gøre/ god sygepleje/ selve sagen, når lægevidenskaben bestemmer behandlingsplanen. Her er det i 

analysen vist, hvordan sygeplejersken må undertrykke sin etiske dømmekraft og ekspertise i forhold 

til, hvad der er det rigtige at gøre, da dette er uforeneligt med det evidensbaserede ”tilbud” fra 

regionens lægefaglige specialister på området. Et andet eksempel fra samme fortælling er: 

individualiseret sygepleje forstyrrer lægevidenskabens arbejde. Sygeplejersken siger i fortællingen: 

10)Han ved selvfølgelig godt, at det nok er for sent at komme med dette ønske, men han ønsker 

inderligt, at T må få ro nu. Som tidligere beskrevet sikrer Helle ægtefællens ønske om en 

lægesamtale, da T er på vej ud af døren, men denne sætning i teksten tyder på, at hun er under pres, 

for lægerne har bestemt sig for overflytningen, og transportholdet er ankommet, så dette hensyn til 

ægtefællen forsinker arbejdet.  

Af tekstfortolkningen fremgår det, at Helle oplever at udøve patientcentreret sygepleje, men dette 

begrænser sig tilsyneladende til, at give ægtefællen mulighed for at sige sin mening.  

 Blandt herværende undersøgelses fund er der således eksempler på, at det med Wackerhausen 

bliver autistiske sygdombehandlere, der passer hovedløse patienter ud fra kendskabet til den givne 

patientkategori, mere end det med Martinsen bliver omsorg i næstekærlighed for det lidende og 

syge menneske, hvor fagkundskab og menneskeligt nærvær er vævet ind i hinanden i agtelsens 

sprog, jf. s.8 i baggrundsafsnittet.  
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6. Diskussion af undersøgelsens fund med videnskabelige 
kilder 

 

Jeg vil nu sammenholde og diskutere undersøgelsens fund med Martinsens og Hansens tænkning, 

som vurderes at kunne bidrage til en mere nuanceret forståelse af problemstillingen. Først vil jeg 

med Martinsen udforske, om sygeplejersken har mulighed for at forholde sig anderledes i 

medicinens rum, i lægens klinik (Martinsen 2009:117)? Dernæst vil jeg udfolde Hansen`s bud på, 

hvordan praksisfænomenologi kan udøves i sygeplejerskens hverdagspraksis. Hansen peger på, at 

sygeplejerskens faglighed må bestå af ”fire stemmer”, hvoraf nogle med fordel kan opprioriteres. 

Endelig vil jeg retfærdigvis for en stund skifte den kritiske argumentation ud med et forsvar for 

standardiseringen, igen med Projekt Patientsikkert Sygehus som konkret eksempel.  

 

6.1. Martinsens opfordring til et bredere evidensbegreb: 

 

Martinsen opfordrer sygeplejersken til at ”flytte hjemmefra”, hvis en ny orden med en anden 

dominans skal være mulig (Martinsen 2009:119). Hun opfordrer sygeplejersken til, i sin rumlige 

placering i lægens klinik, hvor den EBM´s kundskabsgrundlag er dominerende, at påtage sig en 

frihedspraksis for at vise, at andre former for evidens underkommunikeres. Sygeplejersken har 

mulighed for at spørge efter andre kundskabsformer, end de som er knyttet til EBM. Ikke for at 

erstatte disse, og heller ikke bare for at supplere dem, men for at give et nødvendigt perspektivskifte 

i forhold til dem, og for at vise at de forskellige kundskaber eksisterer i sin egen ret. Der er 

kundskaber, sygeplejerskerne har vundet ud fra den konkrete nærhed til patienternes kroppe, over 

tid og i rum, hvor de har haft mulighed for at stå i et berørende nærvær. Disse kundskaber vindes ud 

fra en åbenhed mod erfaringsmangfoldigheden. Det er altså ikke bare kundskaber, som lægen har 

brug for i sin behandling af patienterne, som bliver vigtige, hævder Martinsen; Der kan være 

situationer, hvor sygeplejersken ikke kan lade være med at være både opfindsom og ulydig, netop 

fordi patienten fordrer det; Sygeplejersken lytter for at finde patientens toner, ikke først og 

fremmest for at bekende til lægen, men for at komme i samklang med patienten. Menneskelige 

møder kan åbne for, at andre og underkommunikerede kundskabsformer kan vokse frem og få 

mund og mæle, hævder Martinsen (2009: 122ff) 

I forhold til herværende undersøgelse tænker jeg nu på, om et sådant perspektivskifte havde ændret 

noget i fortællingen om Tina? Denne kan ses som et tydeligt eksempel på, hvordan sygeplejersken 



 34 

arbejder i lægens klinik; Hun involverer sig i situationen, for at kunne bekende for lægen, der så 

bestemmer det videre forløb ud fra EBM´s gyldighedsområde. Hvis vi forestiller os, at Helle havde 

fulgt Martinsens opfordring her, så havde hun måske i højere grad haft mod til at lade sig guide af 

det berørende nærvær i situationen. Så kunne hun have argumenteret for, at underkommunikerede 

kundskabsformer som praktisk fornuft og kundskab vundet gennem erfaring skulle høres. Hvor 

ægtefællen i fortællingen insisterer på, at T´s livsverden skal medtænkes i planlægningen, kunne 

Helle således have fulgt sin samvittighed, etiske dømmekraft og ekspertise, lyttet til, hvad sagen 

kaldte hende til og åbenlyst stillet sig på ægtefællens side og bakket ham op i argumentationen mod 

livsforlængende behandling. 

Fortællingen ”hjem til jul” er imidlertid et godt eksempel på, at forløbskoordinatoren med 

Martinsens ord ”påtager sig den frihedspraksis” at lade sig guide af og argumentere for 

kundskabsformer, der har sit afsæt i den konkrete patientsituation og den praktiske fornuft mere end 

i EBM. Det er vist, hvordan hendes besøg afføder et nødvendigt perspektivskifte, som får afgørende 

betydning for den sidste uge af patientens liv.  

 

6.2. Hansens ”fire stemmer” i sygeplejen:  

 

Ifølge Hansen vil sygeplejersken altid stå i et krydsfelt af mindst fire grundlæggende stemmer: 

Fagets stemme, Systemets stemme, den Personlige stemme og Sagens stemme (Hansen 2010c: 

107ff). Han viser det i følgende model: 
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Disse fire stemmer danner en matrix for de dimensioner, som sygeplejerskens faglighed må bestå 

af, idet der er grundlæggende forskel på, om sygeplejersken er 1) faglig interesseret i sygeplejefag 

og patienterne, eller 2) nysgerrig og kritisk undersøgende, udforskende og eksperimenterende i 

forhold til udvikling af sygeplejefaglighed og professionspraksis, eller 3) pragmatisk og 

problemløsningsorienteret i en aktuel situation, eller 4) drevet af en grundlæggende forundring og 

undren over, hvad der i grunden er på færde i mødet mellem sygeplejerske og patient og ”det” i 

relationen og situationen, som kalder èn til omsorgsfuld handling og tilstedeværelse. Alle fire 

attituder og væremåder har sin plads og vigtighed i sygeplejen og vil her med sygeplejersken Helle 

som eksempel, kort blive diskuteret med undersøgelsens fund:  

Helle er som ekspertsygeplejerske faglig formidler, der er optaget af, hvad hun skal i forhold til 

sundhedsvæsenets krav og regler, og af hvad fagets logik og disciplin er. Hun er som 

vidensfunktionær optaget af sundhedsvæsenets, arbejdsmarkedets, det økonomiske og politiske 

systems krav og indstillet på, at være til rådighed og udgøre en vigtig humankapital i praksis; Det er 

anvendelsesorienteret praksisviden, der danner afsæt for prioriteringer og handlinger i sygeplejen; 

Hvor der ikke findes handlingsanvisende retningslinjer, løses konkrete, praktiske problemer ud fra 
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”Best Practice”. Disse to positioner repræsenterer, hvad Hansen kalder systemets og fagets stemme, 

og kan, som jeg ser det, sidestilles med standardiseringen, som har så høj prioritet i sygeplejerskers 

hverdagspraksis. Eksempelvis ses jo i Helles fortælling, hvordan hun medvirker til overflytningen 

til livsforlængende behandling i Ålborg (systemets og fagets stemme), på trods af ægtefællens (og 

eget) ønske om det modsatte; Hvad dette modsatte består i, udgøres ifølge Hansen af sagens og den 

personlige stemme; Disse ses således som repræsenterende de dele af sygeplejen, som ikke vægtes 

og efterspørges i samme grad i sygeplejerskers hverdagspraksis. Her er sygeplejersken, siger 

Hansen, som den kreative iværksætter, der kan sin faglighed til fulde, men samtidig har et øre for, 

hvad sagen kalder på, og som nogen gange kræver, at fagligheden må brydes op og overskrides, for 

at man bedre kan forstå sagen på ny. Hun udviser en nysgerrig, eksperimenterende og undersøgende 

holdning og kan tænke kritisk, kreativt og anderledes i forhold til det kendte. Endelig er 

sygeplejersken som Tænkeren/ kunstneren først og fremmest optaget af sagen selv. Hun har 

respekt for og kender sin faglighed til fulde, men ved hverken fra starten, hvad målet er, eller hvilke 

midler hun skal bruge. Det eneste hun ved, eller er guidet af, er en fornemmelse, en længsel, en 

lytten efter noget, som hun endnu ikke ved, hvad er, men som på et helt også personligt plan 

trænger sig på for at blive hørt og artikuleret og komme til udtryk. Hun er ledet af en berørt 

uvidenhed, og hendes vigtigste ledesnor er erfaringen af en personlig ramthed og en personlig 

undren: Hvem og hvor er jeg i al denne faglighed og i disse retningslinjer? Hvad siger min intuition 

og hjerte mig, hvis jeg blot er nærværende og lyttende tilstede overfor den konkrete patient (Hansen 

2010c:107ff)? 

 I de analyserede fortællinger udleves disse stemmer på fornem vis i fortællingerne om ”Peter med 

malign hypertermi” og ”Hjem til jul”, som begge skildrer situationer, hvor sygeplejersken er både 

eksperimenterende og overskridende og lader sig guide af, hvad situationen kalder hende til. 

Derimod fremstår fortællingen ”Inddragelse af pårørende” som et godt eksempel på, at disse 

stemmer må undertrykkes i sygeplejen, og sygeplejersken stiller sig til rådighed for systemets og 

fagets krav. Man kan være så optaget af faget, at man ikke kan se sagen for bare fag, siger Hansen 

med reference til filosoffen Hans Fink (Hansen 2010a:9). Vil man imidlertid opgradere og 

anerkende sagens og den personlige stemmes vigtighed i sygeplejen og dermed i højere grad lade en 

fænomenologisk/ hermeneutisk grundopfattelse komme til udtryk i sygeplejepraksis, kan man, som 

Herholdt taler for i sit speciale, ifølge Hansen opøve færdigheder heri gennem filosofisk vejledning. 

Her stiller man sig, via en særlig langsom og lyttende holdning og tilgang i sygeplejen og livet, 

åben og modtagende for, hvad der må komme til os i situationen; En holdning, hvor det ikke er 
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metoder og mål, der afgør hvordan man spørger og agerer, men sygeplejerskernes konkrete 

intuition, udsprunget af nærværet og modtagelsen af patienten (Herholdt 2009:72). 

Ifølge Herholdts speciale er Hansen af den opfattelse, at denne form for vidensproduktion vil kunne 

tilføje noget nyt til den nuværende mere evidensbaserede professionsforskning, som er stærkt 

dominerende indenfor sygeplejen. Ikke en erstatning, men en tilføjelse; En mere digtende, 

fortællende og undrende tilgang og forståelse af, hvad der er på spil i sygeplejens praksis. (Herholdt 

2009: 85). At beskæftige sig med sygeplejen på denne langsomme, modtagende, filosofiske måde 

kan selvsagt ikke legitimeres på en formålsrationel tankegangs præmisser, hvilket jeg ikke vil 

forsvare; Jeg vil nøjes med positivt at pege på de mulige betydninger for sygeplejen, jf. Ricoeur/ 

Martinsen, at enhver kundskab skal bedømmes i sin egen ret. En sådan tilføjelse ville ifølge 

Herholdt udgøre vigtige brikker i den fortsatte udvikling af god sygepleje, hvis vi ikke bare skal 

være ”slaver af samtiden”(Herholdt 2009: 84). 

I Martinsens, Hansens og Herholdts videnskabelige arbejder henter jeg således belæg for, at når 

sygeplejersken skal implementere forskningsbaseret viden og anvende den bedst foreliggende 

evidens, kan det ligeså vel dreje sig om underkommunikerede kundskabsformer, som belyst i dette 

afsnit. Dette vil kunne bidrage til det nødvendige perspektivskifte, som der forsøges argumenteret 

for i herværende projekt.  

 

6.3. Standardiseringen tages i forsvar:  

 

Man kan nu spørge, om den her i projektet kritiske argumentation skal forstås derhen, at patienterne 

var bedre tjent uden f.eks. Projekt Patientsikkert Sygehus? Dette er ikke min opfattelse; Et ihærdigt 

forsøg på at få forskningsbaseret viden ud til patienterne gennem høj grad af vidensdeling, 

erfaringsudveksling og kreative implementeringsstrategier på tværs af sygehuse og landegrænser, 

fortjener også at blive vurderet i sin egen ret! På PSS´s hjemmeside ses f.eks. hvordan en 

pilotafdeling på Thisted Sygehus har opnået banebrydende resultater og stort set udryddet tryksår 

hos deres patienter; Ligeledes ses hvordan en overlæge fra Thisted er rejst på international 

konference i Sydney for at fortælle om vore resultater med MAT-pakken (PSS 2010). Begge 

fornemme eksempler på, hvordan der arbejdes på at sikre patienterne højst mulig kvalitet i pleje og 

behandling.   
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7. Metodekritik: 
 

Herværende kvalitative undersøgelse har sigtet på en mere nuanceret forståelse af mening og 

betydning i fænomenet, hvordan sygeplejersker oplever at kunne udøve patientcentreret sygepleje i 

en tid med meget formaliserede krav, og de valgte metoder vurderes at have været velegnede hertil. 

Set med Pedersens udlægning af Ricoeur har fortællinger som valgt datagenereringsmetode været 

med til at åbne for betydningshorisonter og en helhedsforståelse, der giver mulighed for refleksion, 

at opnå ny indsigt ved at komme nærmere ”til sagen selv”, og dermed afdække mulige horisonter 

for handling i sygeplejen (Pedersen 1999:86). 

Jeg deler ligeledes Pedersens opfattelse, at man som forsker ikke kan splitte sig selv op som 

menneske, således at man, når man forsker, er ét menneske (en betragter, der ser på verden) og et 

andet menneske, når man er privatperson (deltager i verden som klinisk sygeplejerske)(Pedersen 

1999:86). Som det formentlig fremgår løbende gennem dette projekt, har jeg hele tiden et ben i hver 

af disse lejre; På den ene side benytter jeg med dette masterprojekt lejligheden til at distancere mig 

fra hverdagspraksis for at kunne forholde mig videnskabeligt til det udforskede fænomen, men 

samtidig brænder jeg for den kliniske praksis. Jeg er ”én af dem” og har en gensidig fortrolighed 

med de kliniske sygeplejersker, som jeg har benyttet mig af, når jeg f.eks. var rundt på alle 

afdelinger med min ”salgstale”. Her har jeg bevidst appelleret til mine kolleger som sygeplejerske 

til sygeplejerske, fordi vi har lyst til at diskutere vores fag med hinanden, jf. oplægget ved 

salgstalerne. Da et væsentligt formål med masteruddannelsen er, at sikre sammenhæng mellem 

teoretisk forskning, klinisk forskning og klinisk praksis, ser jeg denne dobbelte position mellem 

forskerrollen og praktikerrollen mere som en forudsætning end som et problem.  

Den største udfordring har dog været min forforståelse.  I særdeleshed under arbejdet med 

fortællingen ”Inddragelse af pårørende”, hvor jeg flere gange var i tvivl om, hvorvidt min 

fortolkning byggede på teksten eller på det faktum, at jeg også selv havde været involveret i dette 

patientforløb, samarbejdet med denne ægtefælle, stået i dette svære dilemma osv. Jeg valgte i denne 

situation at sætte min forforståelse på spil ved, udover at diskutere det med vejleder, at bede to 

kloge personer fra vidt forskelligt ståsted i min omgangskreds læse fortællingen og fortælle mig, 

hvad sygeplejersken hermed svarede på mit stillede spørgsmål. Jeg var nysgerrig efter at vide, om 

det kunne forholde sig ganske anderledes end antaget? Hvilke andre spørgsmål kunne man med 

ligeså stor berettigelse stille til teksten i bestræbelserne på at nå til den mest sandsynlige 

fortolkning? Dette hjalp mig til at se, hvor min forforståelse spillede mig et puds og åbnede for nye 

perspektiver i fortællingen. 
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At spørge 300 sygeplejersker om at bidrage med fortællinger og så få 18 fortællinger ud af det 

undrer mig lidt og giver stof til eftertanke; Har sygeplejersker mon lyst til at diskutere vort fag med 

hinanden og selv være med til at påvirke udviklingen af vort fag? Eller er det i virkeligheden bare 

undertegnedes ensomme, nyttesløse projekt? Ville det have forholdt sig anderledes, hvis jeg havde 

kunnet honorere tidsforbruget, eller hvis sygeplejerskerne, ved at bidrage med en 

sygeplejefortælling, kunne opnå deltagelse i en konkurrence om at vinde en rejse eller lignende
16

? 

Andre årsager kunne være tidspres, svært at beskrive hvad god sygepleje er, eller at mit forsøg på at 

brænde igennem med mit budskab mislykkedes.. En trøst er det, at ingen forhindrer alle 300 

sygeplejersker i, nu efterfølgende at dele de 18 fortællinger med hinanden i en fælles 

refleksionsproces over vores fag. 

 

8. Konklusion:  

 

Hvad ved jeg så nu, som jeg ikke vidste før? Jeg må her ved projektets afslutning tilstå at føle mig 

lidt ramt af Kvales ord om, at hvis man på forhånd har bestemt sig for, hvad man vil finde, kan man 

ligeså godt blive hjemme; Jeg har i projektet argumenteret for, at alt ikke behøver være 

forudbestemt, men at man må have tillid til at noget vil ske, hvis man bare er åbent til stede. Jeg 

kommer dog nu i tvivl om, i hvor høj grad jeg selv har formået dette? Om jeg i virkeligheden bare 

har bekræftet egne antagelser? I al fald har jeg gennem arbejdet med sygeplejerskernes fortællinger, 

som svar på det stillede spørgsmål, fået en mere nuanceret forståelse af problemstillingen, hvilket jo 

var projektets ene formål; Det andet var som bekendt, at opfordre kliniske sygeplejersker til kritisk, 

humanistisk refleksion over hvad god sygepleje er. Så det, jeg kan konkludere er: 

Som svar på spørgsmålet, hvordan sygeplejersker oplever at kunne udøve patientcentreret sygepleje 

i en tid med meget formaliserede krav kan det ved naiv læsning af 3 udvalgte fortællinger 

konkluderes, at de oplever dette muligt. Når jeg med Ricoeur går i dialog med det, der ligger foran 

teksten gennem dybdegående analyse og kritisk fortolkning, findes der imidlertid 4 overordnede 

temaer: 1) Der hvor standardiseringen imødekommes, 2) Der hvor individualiteten imødekommes, 

                                                 
16

 New Management er en overordnet strømning i ledelses- og organisationstænkning, der tager udgangspunkt i økonomisk 

effektivitet, sætter fokus på markedslignende styringsmekanismer og anvender ledelsesformer fra det private erhvervsliv (Lehmann 

et al. 2008: 18). 

 Denne tankegang praktiseres i stigende grad som motivationsfaktor i den kliniske praksis: Når der i 100 dage ikke er patienter på 

intensiv, der har fået VAP giver Sygehusledelsen kage, eller hvis du ved Afdelingssygeplejerskens kontrol af dokumentation for 

diverse efterspurgte indikatorer på observationsskemaet har gjort dit registreringsarbejde korrekt, deltager du i lodtrækningen om et 

sygeplejeur osv. 
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3) Der hvor standardiseringen og individualiteten kan forliges og 4) der hvor standardiseringen 

hindrede individualiteten. I diskussionen argumenteres for en opgradering af sagens og den 

personlige stemme i sygeplejen, og sygeplejerskerne opfordres til i hverdagspraksis at efterspørge 

underkommunikerede kundskabsformer som ligeværdige til evidensbaseret praksis.  

I forhold til formålet: at opfordre til refleksion blandt kliniske sygeplejersker, tænkes formidling af 

dette projekt at være oplæg til debatten, hvilket uddybes i perspektiveringen. 

  

9. Perspektivering: 
   

Med ”Sygeplejens År” (12. maj 2011-12) har DSR i år sat fokus på sygeplejerskers professionelle 

arbejde og engagement. På hjemmesiden hedder det: Vi vil skabe nogle gode rammer for 

fællesskabet, der kan give sygeplejersker energi og faglig stolthed. Som sygeplejersker skal vi 

synliggøre og argumentere for værdien af vores faglighed. I den forbindelse har DSR, kreds 

Nordjylland, udbudt mulighed for at søge om økonomisk støtte til bl.a. aktiviteter for 

sygeplejersker, der mødes om faglige temaer. Med herværende projekt i støbeskeen var det oplagt at 

sende en ansøgning, og denne bar frugt; DSR gav tilsagn om at finansiere, udarbejde og trykke 

publiceringen af samlingen af sygeplejefortællinger i 300 eksemplarer, så alle kliniske 

sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors kan få et eksemplar. 

Spørgsmålet er nu, hvordan vi med Ricoeur kan stille os åbne for mødet med det, der ligger foran 

teksten (sygeplejefortællingerne)og herved lade dem fortælle os mere om, hvad det vil sige at være i 

sygeplejen på en god måde? Jeg er inspireret af Herholdt, der også i sit speciale rejser spørgsmålet: 

Hvordan kan vi i en fælles lytten og samtale med fortællingerne modtage svarene på, ikke hvad god 

sygepleje var i den konkrete situation for forfatteren, men på hvad god sygepleje er? (Herholdt 

2009:83). 

Ligeledes er jeg inspireret af Martinsen, når hun siger, at det handler om at få udtrykt det, som er 

vor tids prøvelser, eller det som står på spil i vor tid i den fortsatte udvikling af god sygepleje, hvis 

vi ikke bare skal være, hvad Herholdt kalder ”slaver af samtiden”(Herholdt 2009:84). 

Som tidligere nævnt fik jeg 18 sygeplejefortællinger; De fortjener alle, f.eks. inspireret af 

analysemetoden i herværende projekt, at blive gjort til udgangspunkt for undren og refleksion i alle 

relevante fora blandt de kliniske sygeplejersker; Hvordan kan vi selv være med til at påvirke 

udviklingen af vort fag?  
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Jeg vil argumentere for, at der i forbindelse med eller forlængelse af min masterforelæsning, 

afholdes en temadag for sygeplejersker med Finn Thorbjørn Hansen med henblik på opøvelse af 

færdigheder i filosofisk vejledning og praksisfænomenologi i sygeplejen. 

Jeg vil fortsat argumentere for et perspektivskifte med opprioritering af underkommunikerede 

kundskabsformer. Herved håber jeg, at kunne være med til at bygge bro mellem teoretisk forskning, 

klinisk forskning og klinisk praksis, da det som bekendt er sidstnævnte, patienterne evaluerer på, 

når de ønsker en mere personlig og mindre fabriksagtig behandling, jf. avisartiklen i 

baggrundsafsnittet. 
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Bilag 3: Skriftlig invitation 

På jagt efter sygeplejefortællinger  

 
Kære kollega – fortæl en historie fra det virkelige liv!  

 

 Hvordan yder du god sygepleje på en ganske almindelig vagt i en tid, hvor Den 

Danske Kvalitetsmodel, Patientsikkert Sygehus, pakkeløsninger og kliniske 

retningslinjer er på dagsordenen? 

 Hvori består dine omsorgsrelationer, gøremål, rutiner, procedurer, overvejelser 

bag dine handlinger og refleksioner, over hvad der gik godt og hvad der kunne 

have været bedre?  

 Hvad engagerer, berører, stresser, glæder, frustrerer dig?   
 
I forbindelse med min masteruddannelse i klinisk sygepleje ønsker jeg at undersøge, hvordan 

den kliniske sygeplejerske på Sygehus Thy-Mors opfatter at kunne yde god sygepleje med 

afsæt i ovenstående spørgsmål. Derfor vil jeg bede alle jer kliniske sygeplejersker her i huset 

om at bidrage med en skriftlig (elektronisk) sygeplejefortælling – kort eller lang, i håb om, at 

vi herved sammen kan danne et billede af god sygepleje i sin helhed og mangfoldighed.  

 

Hvad skal det bruges til (formål)? 

Sygeplejefortællingerne (datamaterialet) tænkes publiceret samlet og brugt på 3 måder: 

1) Tænkes at tale for sig selv som inspirerende læsning for enhver 

2) Til en faglig refleksion over egen kliniske praksis os sygeplejersker imellem på f.eks. 

temadag, personalemøder, middagskonferencer o.a. 

3) Til belysning af nye temaer, sammenhænge, mulige fortolkninger, som kan give øget 

indsigt og mere nuanceret forståelse af egen kliniske praksis (videnskabeligt brug). 

 

Kriterier: 

Indsendelse af en sygeplejefortælling opfattes samtidig som dit samtykke til, at den må bruges 

til ovenstående formål. 

Send din sygeplejefortælling til denne mailadresse titd@rn.dk senest 15. marts 2012. 

Teamkoordinator Tina Dinesen vil straks anonymisere, så din identitet forbliver ukendt for 

alle, inkl. undertegnede. 

Der er indhentet godkendelse af undersøgelsen hos Chef- og Oversygeplejersker. 

 

Med venlig hilsen og på forhånd tak. Kontakt mig efter ønske 

En spændt sygeplejerske-kollega på Intensiv afsnit  

Kirsten Vinther (lokaltlf. 6260, mobil 22317613) 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_DW_dyBBaOTQ/TRur5DLJfyI/AAAAAAAAHXs/U9BeXchhbMU/s640/stick-nurse.jpg&imgrefurl=http://tosommerfugle.blogspot.com/2010/12/sygeplejersken-skal-ogsa-hjlpe-ved.html&usg=__03o7pbSBd-MhqZ1k0AUkLsH3cW8=&h=480&w=400&sz=36&hl=da&start=30&zoom=1&itbs=1&tbnid=-lIZmcGq3xL8cM:&tbnh=129&tbnw=108&prev=/search%3Fq%3Dsygeplejerske%2Btegning%26start%3D20%26hl%3Dda%26sa%3DN%26biw%3D973%26bih%3D578%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbm%3Disch&ei=htnfTf7gJsWr-Qba7fnEDQ
mailto:titd@rn.dk
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Bilag 4: Præsentation af fortællinger: 

 

Jeg fik 18 sygeplejefortællinger (se organisationsplanen, hvordan de fordeler sig i sygehuset, bilag). 

Undertegnede har læst sygeplejefortællingerne igennem med 3 formål: 1) sikring af patienternes 

anonymisering, 2) korrektion for grammatiske fejl og 3) censurering af eventuelle utilstedeligheder 

i materialet. Disse korrektioner viste sig at være nødvendige i meget ringe grad;  

Hvor sygeplejersken selv har givet fortællingen overskrift er denne bibeholdt. De øvrige 

fortællinger har undertegnede tilstræbt at give fænomenologiske, ufortolkede overskrifter. 

Fortællingerne er lige til at bringe, jf. praktikersporet, præcis som de fremstår fra sygeplejerskernes 

side og taler for sig selv. Her følger en kort præsentation: 

 

 

 

1) At være patientens advokat 

      En anæstesisygeplejerskes utilstrækkelighedsfølelse i forhold til at imødekomme 

      patientens ønske. Turde ikke gå imod overlægens ordination. 

 

2) Det med seksuallivet 

      En medicinsk sygeplejerskes skrupler i forhold til at få bragt seksuallivet på banen i  

      Hjerterehabiliterings-samtale. 

 

3) Det er søndag 

      Anæstesisygeplejerske om hvordan patienten, en nydelig ældre kvinde, giver hende en 

      del af sin historie, mens der anlægges venflon 

 

4) En god og stille afsked 

      En intensivsygeplejerske om at få vendt en frygtelig erkendelse, da en inoperabel  

      patient skal dø, til en god og stille afsked for de pårørende 

 

5) En god vagt 

            En intensivsygeplejerskes samarbejde med en vågen, intuberet patient omkring 

            ydmygende, trættende og ubehagelige plejeopgaver 

 

6) En udfordrende opgave 

En opvågningssygeplejerskes udfordring i samarbejdet med en højrøstet, vrangvillig patient 

 

7) En øjenpatients forløb i øjenambulatoriet 

En øjensygeplejerskes fortælling om en øjenpatients forløb i øjenambulatoriet på det 

generelle plan. Og om den ydede sygepleje og overvejelserne bag. 

 

8) Ensomhed 

En medicinsk sygeplejerskes fortælling om, hvordan KRAM screening hos en ældre, 

kvindelig patient fører til dialog omkring ensomhed 
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9) Hjem til jul 

En forløbskoordinators (sygeplejerske) fortælling om, hvordan hun via sit kendskab til den 

konkrete patient afstår fra gældende retningslinjer og lader patienten komme hjem til jul. 

 

10) Hjertestop i opvågningen 

En opvågningssygeplejerskes fortælling om en gynækologisk patient, der får hjertestop og 

genoplives i opvågningen 

 

11) Hvor lidt man kan tænke på sig selv 

En medicinsk sygeplejerskes samarbejde med en kvindelig patient med lufthunger og 

kvalme  

 

12) I byen går en kvinde. 

     En sygeplejerskes fortælling om, hvordan hun hjælper en barselskvinde ved intuitivt at  

     åbne for muligheden af ikke at ville amme sit barn 

 

13) Kulturelle barrierer 

En intensivsygeplejerskes store udfordringer med at imødekomme pårørende fra en anden 

kulturs ønsker og behov i afskeden med den just afdøde patient 

 

14) Når patienten er klynkende 

            En anæstesisygeplejerskes fortælling om, hvordan klynkende, selvoptagede, urimelige 

            patienter får hende til at føle væmmelse 

 

15) Peter med malign hypertermi 

En opvågningssygeplejerskes fortælling om hvordan en stille og rolig opvågning for en lille 

dreng forandrer sig til mistanke om malign sygdom og hvordan dette udvikler sig 

 

16) Septisk shock 

En anæstesisygeplejerskes fortælling, om at opleve et enormt pres om faglighed i 

forbindelse med livreddende sygeplejehandlinger i forhold til barn med meningitis. 

 

17) Øl til mundpleje 

En medicinsk sygeplejerskes fortælling om, hvordan hun i et palliativt plejeforløb bruger øl 

til mundpleje 

 

18) Inddragelse af pårørende 

En intensivsygeplejerskes samarbejde med en respiratorbehandlet, kritisk syg, sederet 

patients ægtefælle i livsvigtige beslutninger 
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Bilag 5: Strukturanalysen – fortsat: 

 

 

Hvad siges   

 

Hvad tales der om 

Tema 

8) Jeg og en kollega gør morgenhygiejne 
hurtigt, da T. jo skal overflyttes kort tid efter. 
 
 
 
 
9) Jeg kommer ud på gangen og møder 
ægtefællen. Han fortæller mig, at han har 
snakket med børnene om dette 
behandlingstilbud og overflytningen. De har 
svære kvaler med situationen og vil helst at T. 
blot må få lov til at sove ind.  
 

10)Han ved selvfølgelig godt, at det nok er for 
sent at komme med dette ønske, men han 
ønsker inderligt, at T. må få ro nu.  
 
 
11)Jeg forsikrer, at jeg lige må se på sagen. 
Jeg snakker med en kollega om dette etiske 
dilemma. 
Vi kontakter vores læge og sætter ham ind i 
sagen. 
 
12) I mellemtiden er narkosesygeplejersken 
og lægen, som skal med på transporten 
kommet; De bliver også informeret omkring 
den nye situation og venter, indtil situationen 
er klar. 
 
 
13) Vores afdelingslæge og en anden læge 
konfererer med hinanden og tilbyder en 
lægesamtale med ægtefællen.  Jeg tilbyder 
ægtefællen at deltage i samtalen, og det vil 
han gerne have. 
Samtalen er præget af, at lægerne fremfører 
deres holdninger og meninger fagligt, og 
forklarer at det faktisk rent juridisk ikke er 
muligt, at afslå en behandling, som er tilbudt 
fra en specialafdeling, som mener at kunne 
forlænge Tinas liv. Det er begrundet i, at T. 
ikke har lavet et livstestamente og at 
ægtefæller ikke kan sige stop for en evt. 
livsforlængende behandling. 
Ægtefællen forstår godt de lægelige 
overvejelser og argumenter, men slår helt 
fast, at han på ingen måde ønsker, at hans 
kone trækkes igennem endnu et 
behandlingstilbud da han synes, at kunne se, 

8)Her svarer Helle igen kort på det stillede 

spørgsmål: at have mulighed for, at udøve 

patientcentrere sygepleje: Med sætningen: 

”gør morgenhygiejne hurtigt” får man indtryk 

af, at hun gør T, som en fysiologisk, objektiv 

krop, klar til overflytning. 

9)Helle oplever, at blive konfronteret med sit 

dilemma, da hun møder ægtefællen, der nu 

selv tager initiativ til at forsøge at forhindre 

overflytningen. Han og den øvrige familie har 

”svære kvaler” over dette 

behandlings”tilbud” og” ønsker inderligt” 

for T, at hun må få lov at dø i stedet. 

10) Hendes formulering ”Han ved selvfølgelig 

godt, at det nok er for sent” skal formentlig 

forstås i forhold til at systemets og 

lægevidenskabens store apparat er sat i gang 

mod målet; at forlænge livet med et par år. 

11) Sygeplejersken udfordres af ægtefællens 

appel om at træffe de bedste valg i forhold til 

”sagen”og drøfter dette etiske dilemma med 

en kollega. De foranlediger en samtale, så 

familien kan fremføre deres ønske og holdning 

for de ansvarlige læger. 

12)”Han ved selvfølgelig godt, at det nok er 

for sent”, for nu må ”systemet” vente på, at 

afgørelsen/ ”sagen” bliver taget op til ny 

vurdering. Den ”situation, der skal være 

klar” er selve kampen mellem de uforenelige 

størrelser lægevidenskaben mod ægtefællens 

ønske. Kan Helle gøre noget, for at de kan 

forenes?  

13)Både lægen og Helle ”tilbyder” 

ægtefællen en samtale. Hun oplever sig ikke 

som ansvarlig for slagets gang og forholder 

sig neutral/ passiv, mens lægerne fremfører 

juridiske og faglige argumenter for ”at 

ægtefæller ikke kan sige stop” og samtidig 

udelukker at imødekomme familiens ønske.” 

Tilbuddet” er en ordre! Hun oplever, at dette 

sender signaler til ægtefællen om, at der er 

plads til hans bekymringer, men beslutningen 

er ikke hans, men lægernes ansvar. Hun 

oplever, at ægtefællen anerkender lægernes 

argumenter, men tydeligt fremfører sin 

uenighed i, at dette er det rigtige at gøre for T. 

”da han synes at kunne se, at T ser dårligere 

ud end tidligere”. Sygeplejersken bekræfter 

ham i dette og hans bekymring for, hvordan T 

skulle klare at vågne op til beskeden om ny 

cancersygdom, uden dog at stille sig på hans 

side i argumentationen mod lægerne.  

 

At fokusere på 

opgaven (frem for 

patienten) 

 

 

 

Patientcentreret fokus 

insisterer på at blive 

hørt/ råber 

sygeplejersken an via 

ægtefællen 

 

 

Systemet og 

lægevidenskaben en 

respekteret 

modstander 

 

At skabe rum for 

selve sagen 

 

 

 

 

Individualiseret 

sygepleje forstyrrer 

lægevidenskabens 

arbejde 

 

Et dilemma for 

sygeplejersken, når 

evidensbaseret og 

individualiseret 

sygepleje er 

uforenelige størrelser 

og førstnævnte vinder 

kampen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modvilligt at stille 

sig på 

lægevidenskabens 

side 
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at Tina ser dårligere ud end tidligere, hvilket 
jeg bekræfter ham i. Desuden støtter jeg ham 
i hans bekymring for evt. at fortælle Tina 
omkring endnu et cancer forløb; Det ville slå 
hende helt ud!  
14) Samtalen ender med, at hele foretagendet 
omkring overflytning til Ålborg sættes i værk. 
15) Vi forsikrer ægtefællen om, at lægerne i 
Ålborg også vil lytte til hans bekymringer og 
overvejelser og tage dem med i deres tilbud, 
når og hvis de vil sætte behandlingen i gang. 
Ægtefællen er selvsagt meget rørt over 
situationen, men tilkende giver, at han er 
meget glad for lægesamtalen, og det at han 
klart og tydeligt har fået givet udtryk for sin 
mening.  
16) Han takker for min støtte og siger, at han 
altid har følt sig godt behandlet, men at det 
dog har været et langt forløb for hans kone. 
 
 
 
 
17) Tina kommer til Ålborg; Hun vågner ikke 
op, selv om de slukker for sederingen og 
dermed sættes der ikke yderligere behandling 
i værk. Hun er i Ålborg i 4 dage, kommer så 
tilbage til Thisted og  
18) får lov at sove ind dagen efter. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Helle oplever, at lægernes 

behandlingsplan stadig er gældende, trods 

ægtefællens ønske om det modsatte. 

15) Hun forsikrer ægtefællen om, at også 

lægerne i Ålborg vil lytte til hans 

bekymringer. Det forekommer, at det svar 

Helle giver på spørgsmålet: hvordan hun kan 

udøve patientcentreret sygepleje i høj grad 

består i, at hun giver ægtefællen mulighed for, 

at give udtryk for sin mening, uden at hans 

opfattelse af, hvad sagen kalder på dog 

respekteres. 

16) Helle oplever, at ægtefællen takker for 

hendes støtte. Selvom hun ikke bakkede ham 

aktivt op, hjælper det ham måske alligevel at 

mærke, at hun er på hans side. Det kunne 

pege på, at han kan se og accepterer hendes 

dilemma i situationen og også han bøjer sig 

for målsætningen om at lægge år til livet. 

17) Helle oplever, at overflytningen 

effektueres, men yderligere behandling 

vurderes udsigtsløs og efter 4 dage flyttes T 

tilbage til Thisted. 

 

18) Helle er enig med familien i, at 

målsætning om en værdig død ville have været 

god sygepleje i situationen og at 

overflytningen til livsforlængende behandling 

var en forkert beslutning, men hun gjorde ikke 

noget aktivt for at påvirke processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidensbaseret 

sygepleje vandt, 

mens individualiseret 

sygepleje måtte vige 

 

Pseudo-inddragelse! 

 

 

 

 

 

 

At individualiseret 

sygepleje fik den 

plads, den kunne få – 

trods alt! 

 

 

 

 

Lægevidenskaben 

taber! 

 

 

Individualiseret 

sygepleje/ Sagens 

stemme vandt – ad 

fagkundskabens 

omvej 
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Bilag 6: Temaer 

 
Standardiseret tilgang  Når det kan forliges Individualiseret tilgang 

At varetage mange teknisk, 

medicinske, evidensbaserede opgaver i 

sygeplejen 

 

Lægevidenskaben bestemmer 

behandlingsplanen 

 

Målsætningen om at redde liv vægtes 

højere end en værdig død 

 

Behandlingsplan lægges uden 

inddragelse af T.s livsverden 

 

Evidensbaserede retningslinjer følges 

At fokusere på opgaven (frem for 

patienten) 

 

Systemet og lægevidenskaben en 

respekteret modstander 

 

Evidensbaseret sygepleje vandt, mens 

individualiseret sygepleje måtte vige 

 

 

Sygeplejersken følger evidensbaserede 

retningslinjer for opvågningsforløb  

 

Noget udvikler sig unormalt ifølge 

biokemien 

 

Biokemien har talt, indlægges igen 

 

Evidensbaserede retningslinjer følges 

 

 

At sikre patienten adgang til 

specialisternes vurdering 

 

 

At inddrage sin ekspertise og se 

uoverensstemmelsen mellem klinik og 

biokemi 

 

Patientcentreret tilgang ved 

ubehagelige nødvendige 

opgavecentrerede plejetiltag 

 

At sikre patienten evidensbaseret 

sygepleje i henhold til kræftpakkeforløb 

og apoplexigenoptræning 

og samtidig individualiseret sygepleje 

 

 

Når det ikke kan forliges 

 

At være i tvivl om, hvad der er rigtigt at 

gøre/ god sygepleje/ selve sagen, når 

lægevidenskaben bestemmer 

behandlingsplanen 

 

Individualiseret sygepleje forstyrrer 

lægevidenskabens arbejde 

 

Et dilemma for sygeplejersken, når 

evidensbaseret og individualiseret 

sygepleje er uforenelige størrelser og 

førstnævnte vinder kampen 

 

Modvilligt at stille sig på 

lægevidenskabens side 

 

Pseudo-inddragelse! 

 

At individualiseret sygepleje får den 

plads, den kunne få – trods alt 

 

Sygeplejersken er oppe imod 

lægevidenskaben i sin argumentation 

 

Lægevidenskaben taber 

 

 

-At involvere sig og samarbejde med 

ægtefællen for at få indsigt i T´s 

situation 

-Patientcentreret fokus insisterer på 

at blive hørt/ råber sygeplejersken an 

via ægtefællen 

-At skabe rum for selve sagen 

-Sagens stemme vandt – ad 

evidensbaseret sygeplejes omvej 

-Spl.en ser ingen kliniske 

abnormiteter 

-At bevæge sig i takt med situationen 

(trussel om alvorlig sygdom) 

-Indlevelse 

-Bekymring om mor og hvad 

udviklingen betyder for hende 

-Bevæge sig i takt med situationen, 

som nu fordrer andet og mere end 

retningslinjerne beskriver 

-Omfatter også morén 

-Viden om krisebearbejdning 

--Tager individualiseret hensyn 

-At gøre sig umage med at gøre det 

bedste i situationen 

-At strække sig langt med 

individualiserede hensyn 

-At vise retningen 

-Faren igen drevet over – slap med 

skrækken 

-At yde god sygepleje 

-At vise oprigtig deltagelse 

-At julen er betydningsfuld 

-At forstå, hvad det vil sige at være 

truet på sit vanlige liv 

-At forstå, hvad det vil sige at have 

truet selvopfattelse og rolle i familien 

-At hjælpe patienten til at se 

muligheder og bevare håb 

-Sygeplejersken gør det, som 

situationen kalder hende til 

  -At være en god rollemodel og lade     

værdien af at kende patienten komme 

til udtryk i sine handlinger og valg 

 

-At argumentere og tage ansvar for 

sit valg 

-At involvere sig i netop denne 

patient og forstå hans håb på en 

fremtid og angst for at dø 

-Patientens død bekræfter 

vurderingen 

 

 


