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Resumé 

Baggrunden for denne undersøgelse er, at psykiatriske patienter dør af livsstilssygdomme 20-25 år 

tidligere end normalbefolkningen. Denne overdødelighed skal nedbringes. Formålet med 

undersøgelsen var at få indsigt i, på hvilken måde den psykiatriske sygeplejerske anvender 

interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig. Metoden var etnografisk 

feltarbejde, omfattet af deltagerobservationer, deltagerberetninger og interview med tre 

informanter. Undersøgelsen tog afsæt i en fænomenologisk hermeneutisk forståelsesramme. 

Datamaterialet blev analyseret med fokus på mening gennem meningskondensering og 

meningskategorisering.  Fundene i undersøgelsen er sammenfattet i fire kategorier: 

KRAMscreeninger, Altid en gåtur, Et andet sted og Individuelle sygeplejersker. Konklusion er, at 

det afhænger af den enkelte psykiatriske sygeplejerske, hvorvidt, hvornår, hvorfor og hvordan der 

anvendes interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig og ikke en 

målrettet tilrettelagt sygepleje til den enkelte overvægtige psykiatriske patient. 

 

Abstract 

The Overweight Psychiatric Patient. 

The background for this study is that psychiatric patients die because of lifestyle diseases 20-25 

years earlier than the general population. This excess mortality must be reduced. The purpose of 

this study was to gain insight in which way the psychiatric nurse use nursing interventions, when 

the psychiatric patient is overweight. The method been used was ethnographic research covered 

by participant observations, participant reports and interviews, following three informants. The 

study was based on a phenomenological and hermeneutical orientation and the date material was 

analyzed with a focus on meaning including meaning condensation and meaning categorization. 

The results of the study include four categories: KRAMscreenings, Always a Walk, Another Place 

and Individual Nurses. The conclusion is that it depends on each psychiatric nurse, whether, when, 

why and how nursing interventions are used, when the psychiatric patient is overweight and not a 

targeted organized nursing for each overweight psychiatric patient. 
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1. Indledning. 

Dette masterprojekt handler om hvorvidt, hvornår, hvorfor og hvordan den psykiatriske 

sygeplejerske anvender interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig. 

Gennem KRAM-screeninger erfares, at mange psykiatriske patienter, som har en overvægt, 

tilsyneladende ikke ønsker information om identificerede risikofaktorer. Dette er et problem, når 

overdødelighed af livsstilssygdomme hos psykiatriske patienter skal nedbringes (Strategi 2012).  

 

2. Baggrund. 

I Grundlag for sygeplejen Psykiatrien Region Nordjylland (2011) beskrives psykiatrisk sygepleje 

som omsorg, pleje og behandling af høj kvalitet, der medvirker til det bedst mulige liv for hvert 

enkelt menneske, der har en psykisk sygdom. Høj kvalitet defineres ud fra værdierne effekt, 

patientfokus, patientsikkerhed, lighed, rettidighed og omkostningseffektivitet (Psykiatriplan 2011). 

Hensigten med den sygeplejefaglige indsats i psykiatrien er at anvende metoder og interventioner, 

der bidrager til at dæmpe psykiatriske symptomer, reducere disharmonier og om muligt helbrede 

psykisk sygdom. Hvis helbredelse ikke er mulig, skal den sygeplejefaglige indsats medvirke til, at 

patientens psykologiske funktioner og psykosociale færdigheder vedligeholdes og udvikles (von 

Krogh 2005). Der er et krav om, at fagligheden og den professionelle kvalitet i sygeplejen 

systematisk og kontinuerligt udvikles (Strategi 2012). 

Ifølge Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er et fælles kvalitetsudviklingssystem for det 

danske sundhedsvæsen, skal der løbende vurderes på institutionens resultater med henblik på 

læring og kvalitetsudvikling (DDKM 2009). Løbende vurderinger sker bl.a. via journalaudits. 

Kvalitetsvurderinger i audit kan medvirke til, at personalet får en fælles oplevelse af stærke og 

svage sider i organisationen og give anledning til, at personalet bidrager med ideer og forslag til 

forbedringer på en fokuseret og forpligtende måde (Mainz et al 2011). Et af parametrene, der 

måles på er KRAM-screening (bilag 1). Auditspørgsmålet dækker punkt 2.14.3 i DDKM og lyder 

sådan: Er der dokumentation for, at der er foretaget ernæringsscreening (DDKM 2009). Ifølge PRI 

(www.pri.rn.dk), som er Region Nordjyllands dokumentstyringsredskab for retningsgivende 

dokumenter, skal screening for indlagte psykiatriske patienter foretages indenfor syv døgn fra 
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indlæggelsestidspunktet. Identificeres en ernæringsrelateret risiko (overvægt/underernæring), er 

der krav om, at patienten ordineres en kostform. Resultater viser, at næsten alle indlagte 

patienter ernæringsscreenes (Noegletal-Afdeling-Nord(M:)/journalaudit) (bilag 2). På trods heraf 

viser der sig at være et gab mellem resultaterne og patientens ønske om intervention. Resultater 

viser et behov for intervention, en andel af de screenede er overvægtige, men patienten angiver 

ikke at ønske information om identificerede risikofaktorer (bilag 2). 

Psykiatriske patienter har en overdødelighed foranlediget af livsstilssygdomme som diabetes, 

hjerte-karsygdomme og kræft. Undersøgelser viser, at mennesker med psykisk sygdom generelt 

har mere usunde kostvaner, ryger mere, drikker mere alkohol og er mindre fysisk aktive end 

befolkningen i almindelighed (Kvalitet i Psykiatrien 2011). Det kan skyldes, at patienter med 

psykisk sygdom har nedsat evne til at drage omsorg for sig selv (Kvalitet i Psykiatrien 2011). Når 

patienter har overdødelighed som følge af livsstilssygdomme, er det et problem, at der er et gab 

mellem ønske og behov for intervention. 

Psykiatriske patienter dør mellem 20-25 år tidligere end normalbefolkningen (Nash 2011). Hvis 

middellevealderen for mennesker med psykiatriske diagnoser skal bringes i vejret, er der behov 

for at sikre den psykiatriske patient en bedre somatisk udredning og behandling og der er brug for 

en øget forebyggelse af livsstilssygdomme med fokus på KRAM-faktorerne, kost, rygning, alkohol 

og motion. Risikofaktorerne skal identificeres og følges tæt og der skal interveneres i.f.t. den 

enkelte patients hverdag (Kvalitet i Psykiatrien 2011). Derfor kan det have betydning for den 

enkelte psykiatriske patient, at sygeplejersken er i stand til dette.  

Sygepleje til den psykiatriske patient bygger på relationer. En god relation, der er et bærende 

element for, at sygeplejersken kan få lov at hjælpe, har effekt på den psykiatriske patients 

restitution (Thorgaard 2009). Gunn von Krogh (2005) beskriver relationens betydning for, at den 

psykiatriske patient restituerer. Hun fremhæver den terapeutiske tilknytning mellem patient og 

sygeplejerske, som betinger en forbindelse, der varer over længere tid. Krogh tydeliggør desuden, 

at den sygeplejerske, som patienten knytter sig til, bliver en betydningsfuld person, som patienten 

får et afhængighedsforhold til.  

Et af de assessments, som bruges til at tilrettelægge den psykiatriske patients pleje og behandling 

er GAF (Global Assessment of Funtioning Scale) (Thorgaard 2009). GAF er en skala beregnet på 



6 
 

vurdering af den psykiatriske patients funktioner og symptomer og vurderingen danner grundlag 

for en individuel tilrettelagt behandling og sygepleje. GAF skal sikre, at der skabes realistiske 

forventninger såvel hos plejepersonalet som hos patient og pårørende. GAF kan give et fingerpeg 

om prognose, GAF er med til at kvalitetssikre den enkelte patients behandling og GAF skal 

medvirke til at mestringsstrategier, der udvikles, svarer til den enkelte patients GAF-niveau (ibid 

2009).   

Sammenfattende stilles der i behandlingen af den psykiatriske patient krav om, at risikofaktorer 

følges tæt og at der er brug for øget fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme. Der viser sig et 

behov for intervention, idet en del af de screenede psykiatriske patienter er overvægtige, men der 

er et gab mellem de identificerede risikofaktorer og den overvægtige psykiatriske patients ønske 

om information. Ligeledes er det kendt, at relationen er et bærende element for at kunne hjælpe 

den psykiatriske patient til restitution. Netop derfor står den psykiatriske sygeplejerske over for en 

svær udfordring i tilrettelæggelsen af den psykiatriske sygepleje til den overvægtige psykiatriske 

patient. Denne betragtning fører til følgende foreløbige problemformulering: 

Kan og skal den psykiatriske sygeplejerske inddrage interventioner i sygeplejen, når den 

psykiatriske patient er overvægtig. 

Den foreløbige problemformulering er bestemmende for den følgende systematiske 

litteratursøgning.  

 

3. Søgestrategi. 

En systematisk litteratursøgning blev foretaget sammen med en bibliotekar fra medicinsk bibliotek 

på Aalborg Universitetshospital. Den første søgning blev foretaget den 17. april 2012, suppleret 

med en anden søgning den 14. februar 2013. Der blev søgt i databaserne CINAHL, Psykinfo og 

Bibliotek.dk. 

I CINAHL og Psykinfo blev der søgt med følgende søgeord: Mental Health, Psychiatric Patients, 

Nurse- Patient Relations, Empowerment, Diet, Nursing Care, Psychiatric Nursing, Sæterstrand. Der 

blev valgt CINAHL-headings og ikke fritekst, idet opdateringsfrekvensen i CINAHL er meget høj. Der 

blev lavet en afgrænsning på sprog, således blev der søgt, engelske, danske, norske og svenske 



7 
 

artikler. I Bibliotek.dk blev der søgt med danske nøgleord: psykiatri, psykisk syg, sygepleje, 

intervention, livsstil, sundhed, mestring.  

Søgningen blev kombineret under fire begreber med or og derefter koordineret i to blokke med 

and. De fire begreber var: Den psykiatriske patient/den psykiatriske sygdom. 

Mestring/compliance. Psykiatrisk sygepleje. Patient/sygeplejerske relationen. Der blev ligeledes 

lavet en tidsafgrænsning, for at fokussætte nyeste evidente viden, således blev der søgt artikler fra 

2002-d.d. 

I alt blev der identificeret 210 artikler i CINAHL, 17 artikler i Psykinfo og 19 artikler/bøger i 

Bibliotek.dk. Der blev fundet sammenfald af artikler i de tre databaser. Inklusion og eksklusion af 

artiklerne blev foretaget over tre trin.  

På trin et fremkom den første inklusion/eksklusion ved at skelne mellem videnskabelige og ikke 

videnskabelige artikler. Til inklusion af de videnskabelige artikler blev anvendt to 

vurderingsskemaer, som begge er anerkendte internationale vurderingsredskaber, som 

eksempelvis bruges til godkendelse af kliniske retningslinjer. Vurderingen af de kvalitative artiklers 

validitet og resultater blev foretaget ud fra de ti spørgsmål, der er stillet i Critical Appraisal Skills 

Programme (Public Health Ressource Unit, 2006). Vurderingen af de kvantitative artiklers 

resultater og validitet blev foretaget ud fra Sekretariatet for Referenceprogrammers checkliste 2 

(Sekretariat for Referenceprogrammer 2004). I vurderingen var der fokus på en tydelig beskrivelse 

af undersøgelsens mål og metode. Ligeledes var der fokus på beskrivelse af resultater, beskrivelse 

af de forskningsetiske retningslinjer samt konklusion på undersøgelsen. På trin et blev 179 artikler 

ekskluderet. De resterende 67 artikler blev genstand for yderligere undersøgelse på trin to. 

På trin to blev abstracts på alle videnskabelige artikler gennemlæst. Der blev medtaget abstracts 

med relevans for belysning af temaet, om den psykiatriske sygeplejerske kan og skal inddrage 

sygeplejeinterventioner, når den psykiatriske patient er overvægtig. I denne gennemlæsning 

ekskluderedes artikler om børne- og ungdomspsykiatriske patienter samt gerontopsykiatriske 

patienter, fordi der her ofte er helt andre problemstillinger, der ligger til baggrund for en 

vægtøgning i form af eksempelvis overspisning og mangel på grænser. Gennemlæsningen på trin 

to førte til eksklusion af 40 artikler og en foreløbig inklusion af 19 artikler i april 2012 og otte 

artikler i februar 2013, i alt 27 artikler. 
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På trin tre blev de 27 artikler gennemlæst i deres fulde længde. Otte artikler blev inkluderet til 

videre analyse, fordi de tilvejebragte viden, der kunne besvare den foreløbige 

problemformulering, om den psykiatriske sygeplejerske kan og skal inddrage 

sygeplejeinterventioner, når den psykiatriske patient er overvægtig. I denne eksklusion blev 

undersøgelser omhandlende psykiatriske patienter med somatiske problemstillinger som 

eksempelvis diabetes frasorteret, fordi undersøgelser her tog udgangspunkt i den somatiske 

problemstilling og psykiatriske patienter indlagt i somatisk regi. De otte inkluderede artikler var 

fordelt på fire kvalitative undersøgelser, tre kvantitative undersøgelser og et review, en narrativ 

syntese af kvalitative, kvantitative og mixed methods studier. 

 

4. Præsentation af litteratur. 

I de otte inkluderede artikler blev der i teksten søgt efter fund, der viste, hvilke 

sygeplejeinterventioner den psykiatriske sygeplejerske kan og skal anvende, når den psykiatriske 

patient er overvægtig. I denne analyse udledtes tre temaer, som var gennemgående. Disse var: 

manualiserede programmer, relationen og empowerment. I fremstillingen af temaerne henvises 

undervejs til de enkelte undersøgelsesresultater. Fremstillingen af artiklerne skal være med til at 

begrunde en endelig problemformulering. 

 

4.1 Manualiserede programmer 

En randomiseret amerikansk undersøgelse (Vreeland, Minsky, Gara, Toto, 2010) viser at 

psykiatriske patienter, der deltager frivilligt i forløb med psykoedukativt indhold i forhold til viden 

om sundhed og ændringer i livsstilsholdninger, efterfølgende forfølger sundere livsstilsvalg. 

Konklusionen på undersøgelsen viser en signifikant forskel mellem gruppen, der deltager i det 

manualiserede forløb, Solution for Wellness, og gruppen der ikke deltager. Gruppen, der deltager i 

manualiseret psykoedukativt forløb, tager sundere livsstilsvalg. En sidegevinst er fald i vægt og 

lavere BMI. Hvorimod kontrolgruppen, som ikke modtager psykoedukativt forløb, ikke ændrer 

holdninger til livsstil. Disse patienter har i undersøgelsesperioden en vægtøgning. Undersøgelsen 

konkluderer dog, at der er brug for flere undersøgelser i forhold til denne problematik.  
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En engelsk randomiseret undersøgelse (Brown, Smith, 2009) viser tendenser til at korte 

programmer med simple strukturerede sundhedsfremme interventioner fra det psykiatriske 

personale kan give meningsfulde sundhedsmål for psykiatriske patienter. Interventionsgruppen 

taber en lille smule i vægt, mens kontrolgruppen tager på i vægt. Dog vises der ikke en signifikant 

forskel og på grund af stort drop-out konkluderes, at der er brug for yderligere undersøgelser for 

at få et bedre resultat. 

I et engelsk review af eksisterende undersøgelser (Roberts, Bailey, 2010) ses ingen klare 

incitamenter eller barrierer for deltagelse i livsstils interventioner for alvorligt syge psykiatriske 

patienter. Dog ses tendenser, som har indflydelse på de psykiatriske patienters deltagelse. Således 

har viden, support fra personale og personalets deltagelse i livsstilsinterventionerne en betydning 

for psykiatriske patienters deltagelse. Undersøgelsen konkluderer, at der er brug for yderligere 

undersøgelser til at identificere barrierer og incitamenter set fra brugerens perspektiv. 

En svensk randomiseret undersøgelse (Forsberg, Björkland, Sandman, Sandlund, 2010) viser 

hvordan strukturerede livsstilsinterventionsprogrammer med et tilstrækkeligt niveau af 

udfordringer, som tilskynder psykiatriske patienter til at deltage i aktiviteter i en social kontekst, 

bidrager til en signifikant øgning i en følelse af sammenhæng i livet. På det kliniske område har 

undersøgelsen bidraget til at vise, at forbedring af fysisk sundhed med livsstilsprogrammer i form 

af studiekredse og involvering af plejere, giver en øget følelse af sammenhæng i livet.  

 

4.2 Relationen 

En norsk kvalitativ undersøgelse (Sæterstrand 2009) viser, at relationen mellem den psykiatriske 

sygeplejerske og den psykiatriske patient har stor betydning for samarbejdet med patienten. 

Patienten har det svært med sig selv i den akutte indlæggelsesfase og sygeplejersken har fokus på 

at opnå tillid i relationen. Patienten skal lyttes til og varetagelsen af de grundlæggende behov er 

væsentlige elementer i sygeplejen, men også en svær opgave, fordi patienten på grund af sin 

psykotiske tilstand ikke er interesseret i at tage vare på sig selv. 

En finsk kvalitativ undersøgelse (Hautala-Jylhä, Nikkonen, Kiikkala, Jylhä 2007) viser, at patient-

sygeplejerske relationen er central for medvirken til at styrke den psykiatriske patients evne til 



10 
 

selvværd, til at forstærke selvsikkerhed og ressourcer til at varetage det daglige liv. Undersøgelsen 

viser vigtigheden af, at den enkelte patient har en oplevelse af at blive hørt og taget med på råd. 

Karakteristisk ved patient-sygeplejerske relationen er, at den psykiatriske sygeplejerske er i stand 

til at skabe fortrolighed, tillid og sikkerhed for patienten. At sætte og opretholde grænser får 

betydning, når patienten ikke er i stand til at opretholde aftaler og der er risiko for at patienten 

dropper ud af behandling. Ligeledes får det betydning, at sygeplejersken er i stand til at aflæse 

patienten og læse mellem linjerne, når den daglige sygepleje skal tilrettelægges. I en succesfuld 

relation lærer patienten at tage vare på sig selv og genoprette overlevelse i hverdagslivet. 

En svensk kvalitativ undersøgelse (Svedberg, Jormfeldt, Arvidson, 2003) viser, at 

sundhedsprocesser fremmes, hvis den psykiatriske patient i interaktionen oplever gensidighed, 

oplever at blive stolet på og oplever en personlig relation. I opmærksomheden mellem patient og 

sygeplejerske får det betydning for patienten, om sygeplejersken viser interesse og hører på 

patienten som et individuelt menneske. Følelsen af at blive set har signifikant betydning for 

relationsudviklingen. Patienten ønsker, at sygeplejersken skal tage sig tid til at lytte opmærksomt, 

hvilket er med til at vise et engagement for patienten. Ligeledes viser fundene, at 

tilgængeligheden har stor betydning. Patienten skal vide, hvor han kan gå hen. Konklusionen på 

undersøgelsen er at psykiatriske patienter har brug for at blive behandlet med værdighed og 

respekt og at sundhed ikke fremmes systematisk, fordi patienten ofte føler, at deres grænser 

overskrides og at deres ressourcer ikke opdages af sygeplejersken. 

 

4.3 Empowerment 

At lære at få handlekraft i eget liv (Sæterstrand 2009), er et andet af de hovedtemaer, der 

fremkommer i denne kvalitative norske undersøgelse. Således viser undersøgelsen, at centrale 

principper i empowermentprocessen, som vigtigheden af at lytte til patienten og bruge aktive 

læringsmetoder for at skabe fælles forståelse, fælles kundskab og handling eller forandring, er 

med til at patienten får handlekraft i eget liv. Undersøgelsen viser ligeledes, at den psykiatriske 

patients mulighed for at påvirke, deltage og opnå uafhængighed af andre, er vigtig for at patienten 

kan komme videre. Således opnås der en ændring hos patienten, når man lytter til ham og lader 

ham være aktiv. 
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I en finsk kvalitativ undersøgelse (Hautala-Jylhä, Nikkonen, Kiikala, Jylhä 2007) ses, at den 

psykiatriske patients evne til empowerment afhænger af patientens oplevelse af at blive hørt, 

patientens oplevelse af at få rum og tid og patientens oplevelse af at kunne dele sit hverdagsliv. 

I endnu en finsk kvalitativ undersøgelse (Pitkänen, Hätönen, Kousmanen, Välimäki, 2008), hvor 

formålet var at undersøge psykiatriske patienters opfattelse af sygeplejeinterventioner, som 

kunne være med til at forøge patienters livskvalitet, er empowerment et af de fund, der viser sig at 

være vigtige. Således består empowerment interventioner af, at sygeplejersken giver information, 

interesserer sig for patienten, diskuterer med patienten, tilskynder og er med til at give patienten 

mulighed for at øve selvbestemmelse. Konklusionen på undersøgelsen er, at ved at skifte fokus på 

den psykiatriske sygepleje til livskvalitet, vil udbyttet forbedres til fordel for den psykiatriske 

patient. Dog beskrives der brug for yderligere undersøgelse af effektiviteten af 

sygeplejeinterventioner, der støtter patienten i forhold til livskvaliteten.  

En svensk kvalitativ undersøgelse (Svedberg, Jormfeldt, Arvidson, 2003) viser, at en vigtig 

forudsætning for at fremme sundhedsprocesser i psykiatrisk sygepleje er, at sygeplejersken har et 

synspunkt, der tager udgangspunkt i, at den enkelte har evnen til at vokse og udvikle sig. Patienten 

har brug for at blive behandlet lige og sygeplejersken skal tro på patientens evne til tage 

beslutninger og fremme sin egen sundhedsproces. 

 

5. Sammenfatning og problemformulering 

Sammenfattende er det et problem i den kliniske praksis, at psykiatriske patienter har en 

overdødelighed af livstilssygdomme og dør 20-25 år tidligere end normalbefolkningen. Det viser 

sig, at den overvægtige psykiatriske patient ofte ikke ønsker information, når der identificeres en 

risikofaktor. Ligeledes er det kendt, at eksempelvis den psykotiske patient ofte under indlæggelse 

ikke er interesseret i eller i stand til at tage vare på sig selv. Samtidig viser eksisterende 

videnskabelig viden på området, at det har betydning for den psykiatriske patients varetagelse af 

sundhedsprocesser, at han understøttes i dette i form af undervisning, medbestemmelse og 

medinddragelse. Yderligere vides det, at relationen er et bærende element for, at kunne hjælpe 

den psykiatriske patient til restitution. I betragtning af ovenstående står den psykiatriske 

sygeplejerske overfor en udfordring i tilrettelæggelsen af den psykiatriske sygepleje og det vil 
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således give mening at undersøge, på hvilken måde den psykiatriske sygeplejerske inddrager 

sygeplejeinterventioner i forhold til den overvægtige psykiatriske patient, som ikke ønsker 

information om identificerede risikofaktorer. Dette fører til følgende problemformulering: 

På hvilken måde inddrager den psykiatriske sygeplejerske interventioner i sygeplejen, når den 

psykiatriske patient er overvægtig? 

Konkret vil undersøgelsen have til formål at indsamle viden om: 

Hvorvidt, hvornår, hvorfor og hvordan den psykiatriske sygeplejerske inddrager interventioner i 

sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig. 

Sygeplejeintervention forstås ud fra von Kroghs (2005:183) definition af begrebet, som målrettede 

aktiviteter, hvor sygeplejersken griber ind i situationer, hvor patienten har behov for sygepleje. 

Det kan være direkte hjælp, fysisk eller psykisk støtte, undervisning, vejledning eller direkte 

påvirkning af miljøet. 

Den overvægtige psykiatriske patient er en patient, med en psykiatrisk lidelse, indlagt i et 

sengeafsnit på et psykiatrisk sygehus. Patientens Body Mass Index (BMI) er over 25. 

 

6. Videnskabsteori og metodologi 

I det følgende afsnit redegøres og argumenteres for den videnskabsteoretiske forståelsesramme, 

som ligger til baggrund for denne undersøgelse om, på hvilken måde den psykiatriske 

sygeplejerske inddrager interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig. 

Ligeledes redegøres og argumenteres for de metodiske valg i forhold til undersøgelsen.  

 

6.1 Videnskabsteoretisk forståelsesramme 

Denne undersøgelse handler om at afdække hvorvidt, hvornår, hvordan og hvorfor den 

psykiatriske sygeplejerske inddrager interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er 

overvægtig. Undersøgelsen vil tage sit afsæt i en fænomenologisk hermeneutisk 
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forståelsesramme, idet den fænomenologiske videnskab handler om at gå ”til sagen selv” og 

opdage og beskrive verden, som den leves, opleves og forstås uden forudfattet mening (Sørensen 

2006). Undersøgelsen vil tage sit udspring i den tyske filosof Husserls tilgang. Husserl er optaget af, 

hvordan mennesker forstår hinanden og siger, at man når den andens livsverden gennem sin egen. 

Der er altid synlige som usynlige aspekter ved de oplevelser, vi har (Dahlberg 2004). I den 

fænomenologiske forståelse taler man om at sætte sin forforståelse i parentes, for at kunne møde 

fænomenet med åbenhed. Undersøgeren skal være tøvende og aktivt ventende på fænomenet og 

dets mening og ikke drage hurtige konklusioner (Norlyk og Martinsen 2008). I forhold til denne 

undersøgelse drejer den fænomenologiske forståelsesramme sig om på en konkret måde at 

beskrive og forstå, på hvilken måde den psykiatriske sygeplejerske kan inddrage interventioner i 

sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig og hvorvidt, hvornår, hvorfor og hvordan 

dette sker. For at parantessætte forforståelsen tilstræbes der i denne undersøgelse at have stor 

åbenhed og en eksplorativ tilgang (Brinkmann og Tanggard 2010). Forforståelsen beskrives 

nærmere i senere afsnit. 

I en hermeneutisk forståelsesramme, i denne undersøgelse med afsæt i Gadamers udlægning af 

hermeneutik, er kernen dialog og refleksion over forståelse og fortolkning (Jørgensen 2009). Et 

centralt begreb i hermeneutikken, erfaringshorisont, betyder, at iagttagelse og erkendelse altid er 

kontekstuel og at vi således ser og forstår alting på baggrund af noget andet (Jørgensen 2009:15). 

Et andet centralt begreb i hermeneutikken, horisontsammensmeltning, forstås som en 

nyfortolkning, hvor der gennem to horisonters møde opstår et nyt ”tredje” (Jørgensen 2009). I 

denne forståelse får sproget stor betydning. Det er ikke muligt at forstå uden fortolkning og 

dermed bliver al forståelse sproglig (Jørgensen 2009). Erfaringshorisonten er den tekst, der tales 

ud fra (Sørensen 2006) og horisontsammensmeltningen er den nyfortolkning, der sker i 

tekstanalysen. I denne undersøgelse består teksten af transskriberede feltnoter og interview og 

fortolkningsprocessen vil ske ved at analysere de transskriberede feltnoter og interview for at 

kunne nå til viden om, hvorvidt, hvornår, hvordan og hvorfor den psykiatriske sygeplejerske 

inddrager interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig. 
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6.2. Valg af metode  

I denne undersøgelse, hvor det drejer sig om, at undersøge på hvilken måde den psykiatriske 

sygeplejerske inddrager interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig, 

tages der afsæt i den kvalitative forskningsmetode. Kvalitativ forskning er udviklet indenfor 

human- og samfundsvidenskaben og har til hensigt at undersøge fænomener, som de opleves af 

mennesket og velegnet til at besvare spørgsmål som: hvorfor og hvordan (Polit og Beck 2006). Når 

denne undersøgelses formål er at indsamle viden om, hvorvidt, hvornår, hvorfor og hvordan den 

psykiatriske sygeplejerske inddrager interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er 

overvægtig og således undersøge det fænomen, som det opleves af den psykiatriske 

sygeplejerske, er det derfor en relevant undersøgelsesmetode. 

Inden for den kvalitative forskning er en af disciplinerne etnografisk feltarbejde. Ifølge Polit og 

Beck (2006) er etnografisk feltarbejde anvendelig i forhold til sygeplejeforskning. Etnografisk 

feltarbejde bekender sig til en position med afsæt i fænomenologi og hermeneutik (Sørensen 

2006). På denne måde vil der i denne undersøgelse skabes overensstemmelse mellem den 

videnskabsteoretiske forståelsesramme og metodevalg.  

Etnografisk feltarbejde er ”a culture-studying culture” (Spradley 1979:9) og etnografer studerer 

kulturer med udgangspunkt i tre kilder: fra hvad folk siger, fra måden de agerer på og fra de 

artefakter, de bruger (ibid 1979:8). Viden i etnografisk feltarbejde er et socialt forhold, hvor der 

gives mulighed for at erfare og forstå, hvordan verden ser ud fra de perspektiver, man undersøger 

(ibid 1979). Etnografisk feltarbejde handler ikke om at studere mennesker, men snarere at lære af 

mennesker (Spradley 1979, 1980).  I forhold til denne undersøgelses fokus om hvorvidt, hvornår, 

hvorfor og hvordan, handler det således om at indfange og forstå kulturelle sammenhænge i den 

psykiatriske sygeplejerskes inddragelse af interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient 

er overvægtig.  

Ifølge Hammersley og Atkinson (2007) defineres etnografisk feltarbejde med udgangspunkt i 

deltagerobservation, deltagerberetninger, feltnoter og interview. I denne undersøgelse har der 

været afviklet deltagerobservationer svarende til fire dage mellem 5-7 timer dagligt, afhængig af 

den enkelte informants mødeplan. De fire dages deltagerobservationer sammen med 

informanterne var tilrettelagt af afdelingssygeplejersken/souschefen og fordelt over fire 

forskellige ugedage. Informanterne blev fulgt i dagens arbejdsfunktioner og undervejs blev der 
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løbende taget feltnoter. Efter hver dags deltagerobservation blev feltnoterne efterfølgende 

transskriberet. I feltnoterne har Spradleys elementære huskeliste: rum, aktør, aktivitet, objekt, 

handling, hændelse, tid, formål, følelse (Spradley 1980:78), været brugt, for at sikre beskrivelse af 

konteksten. I feltnoterne blev såvel opfordrede som uopfordrede deltagerberetninger noteret 

(Spradley 1979). I de skrevne feltnoter har der været overvejelser om, hvorfra man ser, hvordan 

man ser og hvad man ser (Tjørnhøj-Thomsen og Whyte 2011). Det sete afhænger altid af seeren. 

Dette har i denne undersøgelse betydet, at der har været opmærksomhed på forforståelse, 

parantessætning og fortolkning. På den baggrund er der tilstræbt åbenhed og en eksplorativ 

tilgang med refleksivitet undervejs (Brinkmann og Tanggard 2010). Der er indsamlet 46 sider 

feltnoter.  

Som afslutning på deltagerobservationerne blev der i umiddelbar forlængelse heraf afviklet et 

interview med hver informant. Interview er et håndværk, en vidensproducerende aktivitet og en 

social praksis og interview har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden 

med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale og Brinkmann 2009). 

Det, der adskiller hverdagssamtale og interview, er, at der ved kvalitative interviews foreligger 

formål og struktur. I denne undersøgelse blev en semistruktureret interviewguide anvendt (bilag 

3), deduktive, strukturerede og fokuserede spørgsmål (Spradley 1979). De strukturerede og 

fokuserede spørgsmål tog afsæt i deltagerobservationerne og deltagerberetningerne. 

Interviewene har i denne undersøgelse været med til at afdække forståelsen af det sete, for at 

uddybe fænomenet set ud fra informantens perspektiv (Sørensen 2006). Interviewene blev 

optaget og efterfølgende transskriberet i deres fulde længde. Der er indsamlet 74 sider interview.   

Det samlede metodegrundlag giver derfor mulighed for at studere et felt og det udvalgte 

fænomen fra flere vinkler (Sørensen 2006). Det har i denne undersøgelse givet mulighed for en 

proces mellem deltagerobservation, deltagerberetninger og interview, hvor der på baggrund af 

det observerede er stillet nye spørgsmål og hvor det sagte har resulteret i nye observationer (ibid 

2006). Således vil deltagerobservation, deltagerberetning og interview i denne undersøgelse 

kunne bibringe viden om, hvorvidt, hvornår, hvorfor og hvordan den psykiatriske sygeplejerske 

inddrager interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig. 
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6.3. Forforståelse 

Forskeren har sig selv med på arbejde og det er umuligt ikke at være præget af sin erfaring 

(Brinkmann og Tanggaard, 2010:498). Således har det betydning for undersøgelsen, som har 

fundet sted i Psykiatrien i Region Nordjylland, at jeg har været ansat som psykiatrisk sygeplejerske 

i Psykiatrien i Region Nordjylland i 26 år.  

Psykiatrien i Region Nordjylland er fordelt på flere matrikler i tre klinikker med to 

voksenpsykiatriske klinikker og en klinik for børn og unge. I ansættelsen har jeg været 20 år i Klinik 

Børn og Unge, heraf fem år som leder. Efterfølgende to år i Klinik Syd, en voksenpsykiatrisk 

afdeling, som afdelingssygeplejerske i et akut intensivt afsnit. Nuværende ansættelse er som 

udviklingssygeplejerske i Klinik Nord, en voksenpsykiatrisk afdeling, med tilknytning til otte afsnit.  

På baggrund af det vanskelige ved at parantessætte sin forforståelse (Sørensen 2006) er det 

væsentligt at fokusere forståelsen af fænomenet ud fra informanternes forståelse. Dette har haft 

stor opmærksomhed, hvorfor der i denne undersøgelse er tilstræbt åbenhed og en eksplorativ 

tilgang (Brinkmann og Tanggard 2010). Ligeledes er der under hele processen tilstræbt en refleksiv 

tilgang (ibid 2010). Observationer og interview har haft til hensigt at forstå det sete ud fra 

informantens perspektiv, for på den måde at kunne nå til viden om, hvorvidt, hvornår, hvorfor og 

hvordan den psykiatriske sygeplejerske anvender interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske 

patient er overvægtig. 

 

6.4. Valg af felt og position. 

Etnografen kan vælge at studere et ukendt miljø eller et mere kendt miljø. Hammersley og 

Atkinson (2007) beskriver, at det kan være et stort problem for feltforskeren at få adgang til det 

sted og de mennesker, man vil undersøge. Centrale gatekeepers er derfor oftest feltforskerens 

første kontakt med forskningsfeltet. I forhold til denne undersøgelse rettedes der i november 

2012 henvendelse til afdelingsledelsen på den almene psykiatriske afdeling i Aalborg, afdeling Syd, 

Psykiatrien i Region Nordjylland. Efter henvendelsen i november 2012, blev der efter få dage givet 

tilsagn om at få adgang. Den første kontakt med afdelingssygeplejersken i det afsnit, hvor 

undersøgelsen fandt sted, blev herefter etableret. Første januar 2013 tiltrådte en ny klinikledelse 
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og i den forbindelse rettedes der på ny kontakt, for bekræftelse af tilsagn om at gennemføre 

undersøgelsen. Denne henvendelse anerkendtes.  

Det kan være vanskeligt at fralægge sig forhåndsopfattelser og at vælge et miljø, som er kendt, 

betyder, at man ikke kan indtage en nybegynderrolle (ibid 2007). I forbindelse med denne 

undersøgelse, hvor der er valgt kontakt til et forholdsvist kendt område, har det betydet, at der 

ikke i observationstiden er brugt unødig tid på at lære konteksten at kende, fordi der har været 

kendskab til infrastrukturen.  Samtidig har der også været den ulempe forbundet hermed, at 

kunne blive blind i forhold til forståelsen af forskellige observationer, fordi noget måske er taget 

for givet eller ens forforståelse er blevet for dominerende. Deltagerobservationer og interview har 

fundet sted i et alment åbent psykoseafsnit i Klinik Syd. For at få så neutralt et observationsfelt 

som muligt, blev der til denne undersøgelse valgt et afsnit, hvor afsnit og afdelingssygeplejerske 

var ukendt. Ligeledes har der som tidligere nævnt været fokus på at forstå det sete ud fra 

informanternes perspektiv, hvorfor der er tilstræbt at stille forstående spørgsmål til de 

observerede fænomener. 

Der skelnes mellem den fuldstændige deltager til den fuldstændige observatør. De fleste tilfælde 

af feltforskning kræver roller, som ligger mellem disse yderpositioner (Hammersley og Atkinson 

2007,s. 135). Marginalitet som begreb, hvor feltforskeren balancerer mellem nærhed og 

fremmedhed, får betydning for, hvordan det analytiske arbejde kan udføres (ibid 2007, s.142). 

Ifølge Hammersley og Atkinson skal der foreligge en vis social og intellektuel afstand og en 

feltforsker skal være konstant opmærksom (2007). I forhold til denne undersøgelse blev en 

fortrinsvis observerende rolle indtaget, hvor den enkelte informant blev fulgt i de daglige 

arbejdsfunktioner både sammen med patienter og sammen med kolleger. I psykiatrien bæres der 

ikke uniform, men altid navneskilt, således mødte jeg op i privattøj bærende navneskilt. I forhold 

til balancen mellem nærhed og fremmedhed forsøgtes en anerkendelse af den enkelte informants 

interesse for de uopfordrede beretninger, samtidig med en bestræbelse på ikke at diskutere de 

observerede fænomener.  

Ydmyghed i forhold til relationen har betydning. I miljøet kan feltforskeren betragtes såvel som 

kritiker eller ekspert, hvilket kan medføre en vis begrænsning i den adgang, man får til feltet (ibid 

2007). I forbindelse med denne undersøgelse kom det til udtryk ved, at der viste sig en vis 
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nervøsitet inden første feltobservation. Hvordan ville informanterne agere, hvordan ville 

patienterne agere, ville det være muligt at indsamle brugbart datamateriale? 

 

6.5. Valg af informanter  

I forhold til denne undersøgelse inkluderedes i første omgang to informanter. Inklusionskriterierne 

var informanter med en grunduddannelse som sygeplejerske, med mindst 3-5 års erfaring som 

psykiatrisk sygeplejerske. Dette begrundes i Patricia Benners forskning om, betydningen af 

begyndere og eksperters forskellige færdigheder og erfaringer i den kliniske sygepleje. Benners 

forskning beskriver udviklingen for en sygeplejerske fra novice- til ekspertniveau. Det, der 

karakteriserer en sygeplejerske med 3-5 års erfaring, som kompetent eller kyndig, er, at 

sygeplejersken er i stand til at arbejde med en vis smidighed og bevidst med mere langsigtede mål 

(Benner 1997). Ved valg af to sygeplejersker med mindst 3-5 års erfaring indenfor den psykiatriske 

sygepleje, forventedes således at møde sygeplejersker, der bevidst arbejder med langsigtede mål. 

At observere og interviewe to sygeplejersker vil ikke give mulighed for at opnå empirisk 

datamæthed (Sørensen 2011, Kvale og Brinkmann 2009), men det vil kunne give forskellige 

aspekter og en lille nuance i undersøgelsesspørgsmålet.  

Feltforskning er en uforudsigelig og praktisk aktivitet (Hammersley og Atkinson 2007). I denne 

undersøgelse kom dette til udtryk ved, at der skete en ændring i valg af informanter på grund af 

ændringer i arbejdstilrettelæggelsen for informant to. Tidsrammen for dette masterprojekt fik 

betydning for denne ændring, idet der ville gå for lang tid, hvis der skulle laves to nye aftaler med 

informant to. På den baggrund fulgtes informant to en dag og endnu en sygeplejerske blev 

inkluderet. I denne undersøgelse blev de to første informanter valgt ud efter ovenstående kriterier 

om anciennitet og erfaring som psykiatrisk sygeplejerske af afdelingssygeplejersken i afsnittet. Den 

tredje informant blev udpeget af souschef ud fra samme kriterier om anciennitet og erfaring som 

psykiatrisk sygeplejerske. Således deltog tre informanter, hvoraf den ene fulgtes to dage og de to 

andre en dag. Der blev fra alle informanter givet samtykke til deltagelse. De tre informanter er 

fordelt på en mand og to kvinder med en alder på 44, 54 og 63 år. De har været uddannet 

henholdsvis syv år, fjorten år og 39 år. Deres ansættelse i Psykiatrien ligger mellem tre og tretten 

år.  
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I forbindelse med udvælgelse af informanter skal disse sikres anonymitet i det fremkomne 

materiale (Kvale og Brinkmann 2009). Det var en udfordring med kun tre informanter inkluderet. I 

denne undersøgelse vil den enkelte informants udtalelser ikke kunne spores, idet der konsekvent 

er brugt hun i teksten og eksempler fra feltnoter og interview er angivet blot ved informant 

(feltnote inf. 1, 2 eller 3 eller interview inf. 1, 2 eller 3). Ligeledes er navne i præsentationen af 

fundene anonymiseret. I de transskriberede feltnoter og interview kan det ses, hvem den enkelte 

informant er. 

 

6.6. Etiske overvejelser 

De etiske overvejelser knyttet til denne undersøgelse tæt på psykiatriske patienter har indtaget en 

almenmenneskelig som professionel opfattelse af den gode adfærd og holdning blandt 

medarbejdere, syge og sårbare mennesker (Sørensen 2011). Respekten for den psykiatriske 

patient og risikoen for unødig tilbagefald i patientens tilstand har haft indflydelse på denne 

undersøgelses deltagerobservationer. Det har været nødvendigt i korte perioder at trække sig fra 

informanterne på denne baggrund. Undervejs i deltagerobservationerne har den enkelte 

informant orienteret patienter om formålet med min tilstedeværelse og der er givet samtykke til 

at være med.  

Deltagerobservation og interview kræver mange etiske overvejelser, fordi disse altid foregår i 

sociale relationer mellem mennesker. I etnografisk feltarbejde involverer den viden, der 

produceres såvel den observerede, den interviewede og intervieweren og på den måde påvirker 

undersøgeren med sin tilstedeværelse og sine spørgsmål den viden, der fremkommer (Tjørnhøj-

Thomsen og Whyte 2011). Når viden, som fremkommer gennem denne form for undersøgelse, 

afhænger af den sociale relation mellem interviewer og interviewperson, bliver det af betydning, 

hvordan undersøgeren agerer i forhold til værdierne. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) afhænger 

den måde, man forholder sig på, af interviewerens erfaring og personlige skøn. Etiske regler 

opfattes altid kontekstuelt, hvilket betyder at faktorer i situationen er bestemmende for, hvilke 

moralske regler, retningslinjer og principper, der er relevante (ibid 2009:89). Således har de etiske 

overvejelser i denne undersøgelse været at tilstræbe at overholde den etiske kodeks og arbejde 

ud fra de værdier, der ligger til grund for organisationen, hvor undersøgelsen har fundet sted 
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(Mission, Værdier, Visioner. Psykiatrien i Region Nordjylland 2009). Ifølge Spradley (1980) 

involverer etnografisk feltarbejde ikke kun informanter og forsker. Derfor har en af værdierne i 

denne undersøgelse været åbenhed. Afdelingssygeplejersken har skriftligt informeret alle 

medarbejdere og fremsendt undersøgelsesoplægget til disse, inden deltagerobservationens start. 

Spradley siger: ”Don’t exploit the informants” (1980:24). På baggrund af det, er det væsentligt, at 

den færdige undersøgelse bliver tilgængelig for informanterne. Således vil der ved afslutning af 

denne undersøgelse blive sendt et eksemplar af masterprojektet til informanter og 

afdelingssygeplejerske. Ligeledes vil der blive mulighed for en mundtlig fremlæggelse af 

resultaterne af undersøgelsen på et fælles møde i afsnittet.  

Etiske overvejelser i forbindelse med tilvirkning af empiri har ligeledes for denne undersøgelse 

betydet, at der har været kontakt til Den Videnskabsetiske Komite, Region Nordjylland. På 

baggrund af det fremsendte var det sekretariatets vurdering, at projektet ikke skulle anmeldes og 

godkendes af Den Videnskabsetiske Komité. Per 16.05.2012 er der, i henhold til Datatilsynets krav 

om anmeldelse, ingen krav om anmeldelse og tilladelse i forbindelse med studerendes 

specialeopgaver m.v. (www.datatilsynet.dk/erhverv/studerendes-specialeopgaver-mv/). Derfor er 

der ikke indhentet tilladelse til denne undersøgelse hos Datatilsynet. 

 

6.7. Valg af analysemetode 

I analysen har der som udgangspunkt været fokus på fortolkningsprincippet i den hermeneutiske 

cirkel, hvor det grundlæggende har været at forstå delene ud fra den helhed de indgik i og forstå 

helheden ud fra de enkelte dele. Formålet med en hermeneutisk fortolkning er at opnå en gyldig 

og almen forståelse af en teksts mening (Kvale og Brinkmann 2009). Dette er i denne undersøgelse 

forsøgt opnået ved, at der kontinuerligt har været en frem og tilbageproces mellem helhed og del i 

de transskriberede deltagerobservationer og interview. Ligeledes blev der analyseret så tæt på 

ordvalg i deltagerobservationer og interview som muligt.  

Målet med analysen af de transskriberede deltagerobservationer og interview har været at 

stabilisere indholdet, så det var muligt at reducere og komprimere med henblik på at kunne 

udlede fund (Sørensen 2006). Analysetilgangen i denne undersøgelse tog afsæt i Kvale og 

Brinkmanns (2009) analysemetode med fokus på mening, hvor der i analysen blev anvendt 

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/studerendes-specialeopgaver-mv/
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meningskondensering og meningskategorisering. Konkret har det i forhold til denne undersøgelse, 

om på hvilken måde den psykiatriske sygeplejerske anvender interventioner i sygeplejen, når den 

psykiatriske patient er overvægtig, betydet, at de enkelte transskriberede deltagerobservationer 

og interview er blevet behandlet hver for sig. 

For at udlede fund blev der i forhold til den transskriberede tekst spurgt om, hvorvidt, hvornår, 

hvorfor og hvordan den psykiatriske sygeplejerske anvender interventioner i sygeplejen, når den 

psykiatriske patient er overvægtig. 

Første analysedel bestod af flere grundige gennemlæsninger af teksterne. I de transskriberede 

deltagerobservationer blev teksten splittet op i dele og gennemgående meninger identificeret. I de 

transskriberede interview blev lange udsagn reduceret til kortere med fokus på at bevare 

synspunktet (ibid 2009) (bilag 4). Ud fra disse udsagn blev meningsenheder bestemt (bilag 5 og 6). 

I anden analysedel førte de fremkomne meningsenheder til en kategorisering, såvel for 

deltagerobservationerne som for interviewene. Kategorierne der fremkom i 

deltagerobservationerne var: KRAMscreeninger, Aktiviteten gåture, Uenighed. Kategorierne der 

fremkom i interviewene var: Den personlige måde, Et andet sted, Altid en gåtur (bilag 5 og 6). 

Efter de to analysefaser, dels for deltagerobservationer og interview, fremkom der det, Atkinson 

og Hammersley (2007) betegner som gensidige relationer og interne strukturer. Således blev 

teksterne på ny gennemlæst og på tværs af tekstmateriale i denne sidste analysefase udledtes fire 

fund, som danner grundlag for undersøgelsens resultat (bilag 7). 

De fire fund er KRAMscreeninger, Altid en gåtur, Et andet sted og Individuelle sygeplejersker. 

 

7. Fund i undersøgelsen 

I det følgende vil de fire fund i denne undersøgelse, om på hvilken måde den psykiatriske 

sygeplejerske anvender interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig, 

blive præsenteret. At skrive etnografi er en proces, hvor der konstant er et refleksivt samspil 

mellem tekst og emnet, der undersøges (Sørensen 2011). I præsentationen gives en kort 

introduktion til det enkelte fund. Herefter indhentes citater fra empirien, for til sidst at blive udlagt 

som undersøgerens forståelse/fortolkning af empirien. I præsentationen vil såvel det sete som det 
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sagte inddrages og det vil fremgå, hvorvidt der er tale om empirisk materiale fra interview (inf. 1, 2 

eller 3) eller empirisk materiale fra feltnoter (feltnote inf. 1, 2 eller 3). 

 

7.1. KRAMscreeninger 

Det første fund i empirien handler om forskellige tilgange til KRAMscreening af den overvægtige 

psykiatriske patient. En informant (Gurli), der også fungerede som daglig vejleder for en 

sygeplejestuderende (Birthe), havde eksempelvis fokus på KRAMscreening af en nyindlagt patient 

(Jette) på en af de første indlæggelsesdage på denne måde: 

Kl. 7.15: Gurli befinder sig på kontoret sammen med en SSA-elev (Vivi) og en 

sygeplejestuderende (Birthe). De gennemgår de tildelte patienters sygeplejejournal 

og Gurli siger til Birthe: ”Jette er ikke KRAMscreenet, det skal hun så i dag”. 

Kl. 7.30: Gurli går en runde, for at vække patienterne i hendes team. Foran Jettes 

stue møder hun Jette og præsenterer sig selv (det er første gang de to mødes). Gurli 

siger til Jette: ”Jeg vil gerne veje dig. Kan vi gå ind på din stue lige og tale”. På Jettes 

stue siger Gurli: ” Du får antipsykotisk medicin. Vi vejer og udregner BMI og arbejder 

med kosten”. ”Kan vi tale sammen igen senere i dag?” ”Rygning påvirker også den 

medicin, vi giver” ”Skal vi starte med at få dig vejet og målt, det er også en del af din 

behandling”. 

Kl. 8.05: Gurli er tilbage på kontoret efter morgenvækningen hos patienterne og 

henvender sig nu til Birthe: ”Vi skal være opmærksom på metabolisk syndrom, når 

patienten får antipsykotisk medicin. Jette får to slags antipsykotisk medicin, derfor 

skal vi have bestilt nye blodprøver, vi skal have en lipidstatus på hende”. ”Når 

patienter får seroquel, laver vi altid en plejeplan i forhold til den medicinske 

behandling”. 

Kl. 10.15: På kontoret beskriver Gurli til Birthe, de overvejelser hun har om samtalen, 

der skal være med Jette. Hun siger følgende: 
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Gurli: ”Vi taler kun om kost og vægt i dag: Når jeg kommer i weekenden taler jeg med 

Jette om rygning og motion. Jette er lidt hurtigkørende, så vi skal have en kort 

samtale”.  

Kl. 10.20: Gurli og Birthe går sammen med Jette til samtalerum i afsnittet (De sidder 

ved et bord overfor hinanden, Birthe sidder på samme side som Gurli). Følgende 

samtale udspiller sig mellem Gurli og Jette: 

Gurli: ”Hvor tit spiser du i døgnet?”  

Jette: ”Jeg spiser som regel tre gange i døgnet, morgen, middag og aften”. 

Gurli: ”Det er vigtigt, at man spiser seks gange i døgnet. Vi har nogle gode billeder. 

Ud fra dem kan vi snakke om, hvordan man øser op på sin tallerken”. (feltnote inf.2) 

Det ses, at informanten vurderer, at der allerede ved start af indlæggelsen skal arbejdes med 

KRAMscreening. Hun gør den sygeplejestuderende opmærksom på, at der mangler 

KRAMscreening. Der ses, at hun prioriterer i hvilken rækkefølge og i hvilket tempo, der skal 

arbejdes med KRAMscreening sammen med patienten. Her ses, at informanten har fokus på 

patientens psykiske stabilitet og i hvilket tempo, der kan arbejdes. I kontakten med den 

sygeplejestuderende gives der udtryk for de pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for de 

valg der træffes. I overvejelserne ses, at der indgår en prioritering, således ses, at hun starter med 

at veje og tale med patienten om kost. I overvejelserne ser det ligeledes ud til, at der arbejdes 

målrettet med det videre forløb. Der ses planer for, hvornår der følges op.  

Tilgangen til KRAMscreening kom imidlertid også til udtryk på en anden måde. En informant 

(Petra), som har uddelegeret ansvaret for en overvægtig patient (Per), der har været indlagt i en 

uge, til en SSA-elev (Pia), som er i selvstændighedsfasen har eksempelvis fokus på KRAMscreening 

på følgende vis:  

Kl. 10.50: Petra og Pia opholder sig på kontoret og Petra, som er mødt ind klokken 10 

orienterer sig om patienterne i teamet og henvender sig til Pia om Per:  

Petra: ”Hvad med værdier. Er Per vejet og målt?” 
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Pia: ” Per er vejet og vægten er ført ind i Clinical (den elektroniske patientjournal)” 

”KRAM er ikke lavet, det skal vi have lavet. Det har jeg ikke lært” 

Kl. 10.55: Petra bliver forstyrret af en kollega, som har modtaget en sygemelding fra 

en aftenvagt og der arbejdes med denne problematik. 

Kl. 11.15: Petra er igen tilbage på kontoret sammen med Pia og der følges op på 

tidligere samtale om KRAMscreening af Per. Petra siger: ”Hvad har du gang i? Når du 

har pause skal vi kigge på KRIMSKRAMS” 

Der er mange forstyrrelser på kontoret og Petra arbejder på at logge sig på it-

systemet, hvilket driller en del. En læge (Egon) henvender sig på kontoret og Petra og 

Egon forlader kontoret sammen for at tale med patient (Viggo), der skal udskrives i 

dag. 

Kl.12.05 Opholder Petra og Pia sig igen sammen på kontoret og Petra siger henvendt 

til Pia: 

Petra: ”Så er der lige KRIMSKRAMS-tingene, vi skal have kigget på.”  

Kl. 12.10: Petra og Pia, som opholder sig på kontoret, udfylder i fællesskab 

KRAMskemaet og Petra siger til Pia: 

Petra: ”Nu er skemaet udfyldt, så det skal lægges til sekretæren til registrering. Når vi 

får den tilbage igen, kigger vi på interventioner. Det kan være samtaler om kost, hvis 

han er interesseret. Vi kan ikke tvinge. Vi kan tilbyde.” og videre stadig henvendt til 

Pia: ”De næste dage skriver du i sygeplejejournalen under livsstil, så kan jeg følge 

med i, hvad du taler med Per om. Jeg kommer på torsdag igen og vil gerne se, hvad 

du har arbejdet med”. 

Kl. 13.20: Mange sygeplejersker opholder sig på kontoret og der arbejdes med 

dokumentation etc.  Petra siger henvendt til ut: 

Petra: ”For at sikre, at du får noget brugbart i forhold til dine observationer til din 

opgave, har jeg større fokus på KRAM end jeg ellers har”. (feltnote inf.1) 
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I forbindelse med opfølgende interview siger Petra følgende om udtrykket KRIMSKRAMS: 

Petra: ” Så når jeg kalder det KRIMSKRAMS er det bare et huskeord. Det er ikke for, 

at jeg negligerer det eller sådan noget. Men som jeg siger: Der er nogen der er bedre 

til at have det i fokus end jeg er”. (inf. 1) 

Det ses, at informanten har fokus på, at en patient, som har været indlagt en uge skal 

KRAMscreenes. Hun uddelegerer opgaven til en social- og sundhedsassistentelev, og det ses, at 

hun hen over dagen følger op på KRAMscreeningen sammen med SSA-eleven. Der ses ingen 

samarbejde med patienten, registreringen foregår på kontoret. Der ses, at det er registreringen 

hos sekretæren, der er afgørende for, hvornår der kan tilbydes interventioner i forhold til 

patientens overvægt, idet der skal ventes på skemaets tilbagekomst, inden der skal tilbydes 

patienten interventioner i forhold til hans overvægt. Der ses at SSA-eleven får opgaven i forhold til 

at følge op på eventuelle interventioner i løbet af de næste dage og at informanten vil følge op 

gennem opfølgning i dokumentationen. Der ses ikke nogen opfølgning på denne uddelegerede 

opgave. Der ses også, at informanten ikke har målrettet fokus på KRAMscreeninger, hun oplyser at 

andre er bedre til at have fokus. Endvidere ses, at KRAMscreeningen er afhængig af 

feltobservationerne til denne undersøgelse og at det er på den baggrund, den prioriteres. 

Sammen med endnu en informant kom tilgangen til KRAMscreening til udtryk på følgende vis:  

Der afvikles kaffepause i personalestue på 1. sal og en sygeplejerske (Pernille) henvender sig til ut. 

og stiller følgende spørgsmål: 

Pernille: ”Hvad er det du indsamler data til og hvad er det, du skal skrive om?” 

Ut. definerer i korte træk problemformuleringen, om på hvilken måde der inddrages 

sygeplejeinterventioner til den overvægtige psykiatriske patient, hvortil Pernille 

svarer: ” Så er det godt, du følges med Gurli. Hun er vores KRAMekspert” (feltnote 

inf. 2) 

I opfølgende interview beskriver Pernille udtrykket KRAMekspert på denne måde:  

Pernille: ” Ja, men nu er Gurli KRAMekspert. Det har hun så fokus på.” ”Hun er 

KRAMekspert, hun er den sygeplejerske, der er taget ud til at ha’ det område” 
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”KRAMeksperten har altid mere opmærksomhed på KRAM. Hun har altid udfyldt 

skemaerne. Det har jeg sørme ikke. ” ” Fordi min erfaring er, at hendes patienter 

kommer ikke længere med noget som helst. Det er ikke sådan at de spiste bedre eller 

de spiste sundere, hun har bare mere fokus på det.” (inf.3) 

Ved interview med denne informant, ses at hun udnævner en i afsnittet til at være KRAMekspert, 

men ikke selv kontinuerligt KRAMscreener indlagte patienter. Der ses ikke et målrettet og 

systematisk fokus på, at patienterne skal KRAMscreenes. Det ses at fravalget af KRAMscreening 

afhænger af denne informants egen erfaring med, at der ikke ses forskel på om patienterne får 

sundere livsstil uanset om de KRAMscreenes eller ikke KRAMscreenes. 

Samlet set er der noget i empirien, der tyder på, at det afhænger af den enkelte sygeplejerske, 

hvor prioriteret og kontinuerligt, der arbejdes med at KRAMscreene den overvægtige psykiatriske 

patient. En af informanterne har fokus på interventioner som, KRAMscreening og undervisning i 

kost og motion løbende i den kliniske hverdag, mens det hos de to øvrige informanter er en 

mangel, en tilfældighed eller afhængigt af materiale til denne undersøgelse, hvorvidt, hvornår, 

hvordan og hvorfor, der er fokus på denne intervention i sygeplejen til den overvægtige 

psykiatriske patient. 

 

7.2. Altid en gåtur  

Det andet fund i empirien handler om tilrettelæggelsen af en daglig gåtur for den overvægtige 

psykiatriske patient. Overskriften på dette afsnit er inspireret af den ene informant, som udtrykte 

sig på følgende måde: 

”Vi har altid en gåtur og det er meget svært herinde, at få noget til at være altid, 

fordi der er tusind undskyldninger for, at det ikke lige blev og det ikke lige blev. Vi er 

altid nå, nej vi kunne ikke i dag-agtige. Så den der gåtur, den er jeg lidt stolt af, at den 

har vi beholdt som de to gåture om dagen. Men specielt den klokken 10, den skal der 

meget til at springe over. Den holder vi meget fast i.” (inf. 3) 
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På baggrund af min forespørgsel om dagsrytme i afsnittet, tager en informant (Petra) mig med i 

fællesarealet, hvor der på en opslagstavle ved køkkenbordet hænger et skema over ugens 

aktiviteter. Følgende siges: 

Petra: ”Der er daglig fælles gåtur for de patienter, som ønsker det klokken 10 og 

klokken 13.30. Det er elever og studerende, der har opgaven at gå med på de fælles 

gåture sammen med patienterne.” (feltnote inf.1) 

Hver morgen efter rapportgivning planlægges dagen. Der tilrettelægges, hvem der skal gå med på 

de daglige gåture. Således planlægges en af dagene, at det er den sygeplejestuderende (Birthe), 

der går med patienterne klokken 10. Hun har en samtale på kontoret i forbindelse med 

planlægning af gåturen, hvor følgende udtrykkes: 

Petra: ”Hvad laver du?” 

Birthe: ”Jeg skal ud at gå klokken 10. Per vil ikke med ud at gå.” 

Petra svarer ikke Birthe på denne kommentar. 

Kl. 10.10: Birthe er klar til gåtur sammen med patienterne. Hun går sammen med to 

patienter. Der er indlagt fjorten patienter i afsnittet i dag. Per er ikke med på gåtur. 

(feltnote inf. 1) 

Der er forskellige tilgange til aktiviteten gåture. Informanterne udtrykker sig forskelligt i forhold til 

prioritering af gåturen og om det er en opgave, der skal varetages af sygeplejestuderende og 

social- og sundhedsassistentelever. Eksempelvis siger en informant: 

Gurli: ”Det er ikke sådan det skal være, at det er elever og studerende, der skal gå 

med patienterne. Jeg vil også gerne gå ud og gå med patienterne. Det er også nogle 

vigtige observationer, man gør sig der” (inf.2) 

Mens en anden informant siger følgende: 

Pernille: ”Hvis ikke der er elever og studerende, så må vi jo gøre det (gå tur med 

patienterne), jeg tror nok, jeg synes, der er andre ting, der er vigtigere.”” og vi har 
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mange undskyldninger for at slippe. Der er lidt koldt eller så skal man ha’ sko på eller 

hvad ved jeg et eller andet” (inf. 3) 

I empirien kommer det til udtryk, at den fælles gåtur er en intervention, der dagligt anvendes i 

sygeplejen. Der tages stilling til ved morgenplanlægningen, hvem der har ansvar for gåturen. Det 

ses at være en intervention, der fortrinsvis varetages af sygeplejestuderende og social- og 

sundhedsassistentelever, idet der altid planlægges, at det er dem, der går med på de fastlagte 

tidspunkter. Gåturen er programsat og de patienter, der ønsker det, tilbydes en gåtur to gange om 

dagen. Ved morgenplanlægningen planlægges ikke, hvilke patienter, der deltager.  Der ses, at det 

er få patienter, der deltager i gåturen og tilfældigt, hvem der deltager. Noget tyder også på, at 

interventionen en fælles gåtur afhænger af et ønske hos den enkelte patient fra dag til dag og ikke 

en målrettet tilrettelagt sygeplejeintervention, idet der ikke ses støtte til at patienterne deltager. 

I tilrettelæggelsen af øvrige fysiske aktiviteter er der ligeledes forskellige tilgange. En informant 

(Pernille) udtrykker følgende om at motivere patienten til fysisk aktivitet: 

Pernille: ”Kampen om at få dem med derover (i gymnastiksalen), jeg siger dig, den 

var stor….De kan mærke patienterne, om det er noget man vil eller ikke vil. Fordi hvis 

jeg gik rundt, jeg fik aldrig en med….min udstråling var helt sikker ikke, så det. 

Specielt hvis jeg skulle have cirkeltræning. Jeg har engang været ovre, jeg hadede det 

og næste gang kom der aldrig en med. Og det var jeg vældig tilfreds med, så ku’ jeg 

lave alt mulig andet”. (inf. 3) 

En anden informant (Gurli) udtrykker sig på følgende måde: 

Gurli: ”Vores erfaring er, at når vi går over (i gymnastiksalen) og motionerer sammen 

med patienterne de første par gange, så kommer de ligesom i gang.” (inf. 2)  

I empirien ses det at personalets motivation er en faktor for, om patienterne deltager i gåture eller 

andre motionsaktiviteter. 

Samlet set er der noget der tyder på, at der ikke er konsensus om aktiviteten altid en gåtur. På 

trods af at der altid er en gåtur, er der i afsnittet tilsyneladende ikke en kultur, hvor der arbejdes 

målrettet med interventionen. Noget tyder på, at det afhænger af den enkelte sygeplejerskes 



29 
 

tilgang til interventionen gåtur, hvorvidt, hvornår, hvorfor og hvordan gåturen i afsnittet er en 

målrettet intervention i sygeplejen til den overvægtige psykiatriske patient.  

 

7.3. Et andet sted 

Det tredje fund i empirien handler om den psykiatriske sygeplejerskes forskellige tilgange til 

spørgsmålet om hvornår og hvorfor, der skal anvendes interventioner i sygeplejen, når den 

psykiatriske patient er overvægtig. En informant (Petra) og en sygeplejerske (Bente) befinder sig 

på kontoret lige før frokostpausen. Der er fra kontoret gennem et vinduesparti udsyn til afsnittets 

fællesareal, hvor en overvægtig patient (Bo) ligger og sover i en lænestol. Den forskellige tilgang til 

hvornår, der skal interveneres i forhold til patientens overvægt, kommer til udtryk på følgende 

måde: 

Bente: ”Det er fandme ikke i orden, Bo ligger der i fællesarealet og sover.” Petra: 

”Hvad er alternativet?” Bente: ”Han kunne komme ned i motionsrummet eller med 

på gåtur.” Petra: ”Det er et dilemma i forhold til hans problematik. Først og fremmest 

skal der arbejdes med hans problematik i forhold til……” (feltnote inf.1) 

Forskelligheden om hvornår og hvorfor kommer imidlertid også til udtryk på følgende måde: 

En sygeplejerske (Lone), som har været ansat i afsnittet i et års tid henvender sig til 

undertegnede, for at vise interesse for mine observationer og siger: ”Hvad skriver du 

egentlig om?” Som svar defineres i korte træk problemformuleringen, hvortil Lone 

svarer: ”Det er rigtig godt med KRAM, men de er ikke klar til, at vi gør noget ved det. 

De har andre ting at tænke på.” (feltnote inf. 1) 

I opfølgende interview med Gurli, beder jeg hende om at sige lidt om, hvad hun gør sig af tanker i 

forhold til Lones svar og  

Gurli siger: ”Jeg synes den der kommentar, den er forfærdelig, fordi så skal vi hjælpe 

dem med at blive mere bevidste om det.”(inf. 2) 
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Yderligere suppleres den forskellige tilgang om hvornår og hvorfor den psykiatriske sygeplejerske 

anvender interventioner i sygeplejen af følgende kommentarer: 

Pernille: ”Min erfaring siger mig, at de bare ikke har overskuddet til at tabe sig. Så mit 

fokus, det er faktisk, at man kan arbejde med det, hvis de har det godt og jeg synes, 

at når de har det godt, så kommer de jo ud, så bliver de jo udskrevet” (inf. 3) 

Og:  

Petra: ”Hvis man samtidig vil ha’ Bo at lade være med (nævner den psykiatriske 

problematik) og samtidig vil ha’ ham ud at motionere, så tror jeg det bliver svært. Så 

hvis man skulle have mulighed for at hjælpe ham, skal vi først starte med det ene og 

når det er på plads, så kan vi ta’ det næste. Og det er ikke sikkert, vi når det på den 

her indlæggelse. Det kan være, at det måske er hjemme med hans bostøtte, han skal 

til at lære det.” (inf. 1) 

I det empiriske materiale ses en forskellig holdning til, hvornår og hvorfor, der prioriteres at 

arbejde med interventioner i sygeplejen til den overvægtige psykiatriske patient. Kommentarer 

som: først og fremmest skal der arbejdes med den psykiatriske problematik og når de er indlagt 

har de andre ting at tænke på, kan tyde på en holdning om, at det primært er en intervention, der 

skal arbejdes med, når patienten kommer hjem, altså overvejende et andet sted og ikke en 

prioriteret problemstilling under indlæggelse. Dog ses det, at en af informanterne tydeligt 

prioriterer at arbejde både med den psykiatriske problematik og patientens risiko for vægtøgning 

under indlæggelse og der ses en opmærksomhed på, at gøre den enkelte patient bevidst om 

problematikken.  

 

7.4. Individuelle sygeplejersker  

Det fjerde fund i empirien omhandler de forskelligheder, der er i tilgangen til sygepleje og 

behandling til den overvægtige psykiatriske patient. Uenigheden og den personlige måde ses ikke 

kun i forhold til, på hvilken måde den psykiatriske sygeplejerske anvender interventioner i 

sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig. Generelt viser fundene uenighed og 

forskellig tilgang til sygepleje og behandling og overskriften har fået titlen Individuelle 
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sygeplejersker. En sygeplejerske (Irene) og en sygeplejerske (Anette), som ikke er sundhedsfaglig 

kontaktperson for en selvskadende patient (Jytte) tilkendegiver sin uenighed og tilgangen til 

sygeplejen forskellig fra det tilrettelagte af sundhedsfaglig kontaktperson (Petra), som ikke er til 

stede, på denne måde: 

Kl. 10.30: Der befinder sig en del sygeplejersker på kontoret og alle er beskæftiget 

med forskellige gøremål i form af at læse, dokumentere, bestille blodprøver etc. På 

kontoret står en reol, hvor der er personalekaffe og kopper. I vindueskarmen står tre 

sorte kasser, hver med patientlabels. I disse kasser ligger patientcigaretter og 

lightere. Irene rejser sig for at tage en kop kaffe og på vej hen til reolen får hun øje på 

kasserne i vindueskarmen. Hun ryster den ene kasse, hvori Jyttes cigaretter ligger og 

siger ud i kontoret uden, at henvende sig til nogen: ”Det irriterer mig, at hun skal 

have særbehandling.” Der er ingen på kontoret, der responderer på Irenes 

kommentar. 

Kl. 12.00: Der afvikles middagspause og de personaler, som ikke er til pause befinder 

sig på kontoret. En afdelingssygeplejerske fra et andet afsnit kommer for, at blive 

bekendt med patientbelægningen. Anette rejser sig for at orientere sig om 

belægningen og på vej tilbage gennem kontoret ser hun kasserne i vindueskarmen. 

Hun siger ligesom Jytte uden at henvende sig til nogen og uden at få svar: ”Hvorfor 

får Jytte ikke de skide cigaretter ind til sig. Hun fik det også, som hun ville ha det - 

hun blev jo ikke udskrevet. Overlægen (Anton) styrer det hele fra sit feriemål.” 

(feltnote inf. 1). 

Uenigheden og den forskellige tilgang til sygeplejen kom også til udtryk på denne måde: En 

psykolog (Birgitte) og en plejer (Britta) befinder sig på kontoret efter stuegang, hvor sygeplejen til 

en patient (Viggo) diskuteres. Viggo har en KOL diagnose og er indlagt til behandling for en 

angstproblematik i forhold til denne diagnose. Han er somatisk dårlig og har drukket og spist 

sparsomt de sidste døgn. Følgende samtale udspiler sig de to imellem:  

Birgitte: ” Patienten er måske i virkeligheden en hospicepatient. Han har en del angst 

og hyperventilerer. Han har 17 % lungefunktion. Han skal have rigelig væske og 

kalorieindtag. Han skal motiveres til at spise og drikke. Der skal laves en plan”  
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Britta: ”Han er indlagt i afsnittet med en angstproblematik. Hvis der ikke kan 

arbejdes med hans angst, skal han ikke være her” Og videre siger Britta: ”Han har 

haft luft nok til at skælde ud, så det kan ikke passe, at vi skal tage over. Han kan og 

skal selv spise og gå på toilettet.” 

Britta og Birgitte diskuterer med souschefen (Hanne), om Viggo skal overflyttes til en 

aflastningsplads og Hanne vil bringe denne diskussion videre til beslutning hos 

overlægen (Tom). Efterfølgende ses ingen stillingtagen til hverken den målrettede 

psykiatriske eller somatiske sygepleje til denne patient. (feltnote inf. 1) 

Den individuelle tilgang til den somatiske eller den psykiatriske sygepleje kom ligeledes til udtryk 

på følgende vis:  

Pernille: ”Det (somatiske) er noget, jeg har meget meget lidt fokus på…Jeg kan 

sikkert godt overse, jeg tænker, at jeg godt kan overse noget eller får lagt noget ned, 

som ikke skal lægges ned, fordi jeg er meget hurtig til at se de psykosomatiske ting.” 

”Jeg har ikke den somatiske bekymring, som nogen har. Jeg er helt i den ene grøft, 

nogen er helt i den anden grøft. Det skal virkelig være lige op i synet på mig, hvis jeg 

skal se det.” (inf.3) 

Gurli udtrykker det på denne måde: ”Selvom man har faglige gode begrundelser, 

hvorfor man igangsætter de tiltag (en liggemadras til en kompleks sengeliggende 

patient), så bliver man mobbet.” (inf. 2)  

I forbindelse med opfølgende interview med to af informanterne stilles der afklarende spørgsmål i 

forhold til at forstå den uenighed, der ses i tilrettelæggelse af sygeplejen og følgende 

kommentarer illustrerer uenigheden: 

Pernille: ”Men vi kan godt være uenige om mange ting og sådan noget. Men den 

uenighed bliver jo ikke brugt konstruktiv, som den kunne bruges ved, at vi havde et 

forum, hvor vi kunne diskutere den slags ting…….Det er lige meget, hvad vi laver…. 

Jeg er her for min egen skyld, fordi jeg synes det er interessant……der mangler da 

virkelig sådan kvalificerede udfordringer….et eller andet fælles fodslag burde man 

ligesom have herinde. Jeg savner virkelig meget, at vi får nogle faglige diskussioner 
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og kommer til nogle konklusioner i forhold til nogle patienter, så vi kan arbejde 

ensrettet” (inf. 3) 

Og: 

Gurli: ”Jeg er ked af at sidde og sige det, men man kan egentlig….man kan gøre det 

man har lyst til her. Man kan lave ikke en skid eller man kan lave en hel masse” (inf.2) 

Fundene viser, at der ses uenighed og til tider en mangel på stillingtagen ved at refleksioner siges 

’ud i rummet’ uden afsender. Der ses ligeledes, at der ikke konkluderes på disse refleksioner, ved 

at spørgsmålene aldrig besvares. Der ses, at der diskuteres på kryds og tværs om flere patienter og 

mange har kommentarer. Der stilles mange spørgsmål og indledes mange diskussioner, uden at 

der tilsyneladende følges op. Ligeledes ses en kultur i afsnittet, hvor der er stor forskel på om det 

er den somatiske eller den psykiatriske problematik, der træder i forgrunden, og det afhænger af 

den enkelte sygeplejerske, hvilket fokus der tages.  

Samtidig med at der ses uenighed og mangel på stillingtagen, ses der også at det er op til den 

enkelte sygeplejerske, hvordan der arbejdes målrettet med sygelejen, man gør det man har lyst til.  

Sammenfattende tyder det på, at der er en kultur i afsnittet, hvor der ikke arbejdes målrettet med 

den enkelte patient, men at målet tager udgangspunkt i hvem, der er sundhedsfaglig 

kontaktperson for den enkelte patient den enkelte dag. Således vil svaret på hvorvidt, hvornår, 

hvorfor og hvordan den psykiatriekse sygeplejerske anvender interventioner i sygeplejen, når den 

psykiatriske patient er overvægtig afhænge af den enkelte sygeplejerskes mål for dagen og ikke 

målet for den enkelte overvægtige psykiatriske patient. 

 

8. Diskussion 

I denne undersøgelse, som handler om, på hvilken måde den psykiatriske sygeplejerske anvender 

interventioner i sygeplejen og mere konkret, hvorvidt, hvornår, hvorfor og hvordan, når den 

psykiatriske patient er overvægtig, er fundene sammenfattet i fire kategorier: KRAMscreeninger, 

Altid en gåtur, Et andet sted og Individuelle sygeplejersker.  I den følgende diskussion vil disse fire 

kategorier blive diskuteret med udgangspunkt i undersøgelsens fire konkrete spørgsmål. 
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Når fundene i denne undersøgelse tyder på, at det afhænger af den enkelte sygeplejerske, 

hvorvidt og hvordan, der anvendes interventioner i form af en fælles gåtur til den overvægtige 

psykiatriske patient eller den overvægtige psykiatrisk patient KRAMscreenes, står det i kontrast til 

Merry Scheels fremstilling af interaktionel sygepleje, som netop er karakteriseret af samarbejdet 

mellem sygeplejerske og patient, sygeplejerskegruppen internt og de forskellige grupper imellem, 

hvis tingene skal lykkes (Scheel 2005:16). Ifølge Scheel er det sygeplejefaglige skøn ikke baseret på 

den enkelte sygeplejerskes private og subjektive opfattelse, men genstand for en intersubjektiv 

bedømmelse i forhold til den sag, det problem eller den situation, det drejer sig om (ibid 

2005:181). Skønnet er begrundet i såvel sygeplejerskens viden, indsigt og forståelse som i den 

moralsk praktiske fornuft. I forhold til denne undersøgelse kommer den manglende dialog mellem 

sygeplejerskerne i forhold til den enkelte sag til udtryk ved, at det er op til den enkelte, hvordan 

der arbejdes målrettet med anvendelse af sygeplejeinterventioner til den overvægtige psykiatriske 

patient.  

Samtidig står undersøgelsens fund om hvorvidt og hvordan den psykiatriske sygeplejerske 

anvender interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig, også i kontrast til 

Sundhedsstyrelsens (2009) anbefalinger om, at fysisk aktivitet implementeres på landets 

sygehuse. Af denne vejledning fremgår det, at alle indlagte patienter skal gives mulighed for og 

støtte til mindst 30 minutters daglig fysisk aktivitet. Fundene i denne undersøgelse viser, at det 

afhænger af den enkelte sygeplejerske, hvilken mulighed og hvilken støtte der gives i forhold til 

den fælles gåtur.  I forhold til DSI, Institut for Sundhedsvæsens rapport (2006), tyder denne 

undersøgelse på, at der ikke er sket den anbefalede udvikling. I rapporten blev en række 

uklarheder i relation til krav og mål for rådgivning om sundhedsadfærd påpeget og der blev 

fremsat seks anbefalinger, omfattende præcisering og afklaring af en række forhold, der knytter 

sig til rådgivning om sundhedsadfærd, som indhold, mål, arbejdsdeling, henvisningsmuligheder, 

personaleressourcer og redskaber. Der udtrykkes i fundene uenighed om, hvorvidt interventioner 

til den overvægtige psykiatriske patient skal foregå i primær eller sekundær sektor. Overvejende 

er holdningen, at rådgivning skal finde sted efter udskrivelse. Således kan denne undersøgelse 

bidrage med nuancer om, at der fortsat er uklarheder i relation til sundhedspersonalets krav og 

mål om rådgivning om sundhedsadfærd.  

Når fundene i denne undersøgelse viser, at det afhænger af den enkelte sygeplejerske hvorvidt og 
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hvordan interventioner skal anvendes i sygeplejen til den overvægtige psykiatriske patient, står 

det ligeledes i kontrast til undersøgelser, som viser, at viden, support fra personale og personalets 

deltagelse i livsstilsinterventioner har betydning for psykiatriske patienters deltagelse (Roberts, 

Bailey, 2010, Forsberg, Björkland, Sandman, Sandlund, 2010). I denne undersøgelse nuancerer 

informanterne denne viden ved at beskrive den motiverende faktor, det har, når sygeplejersken er 

med til fysiske aktiviteter og den modsatte virkning, når der ikke er motivation hos sygeplejersken. 

Denne undersøgelse er med til at tydeliggøre, at der ikke arbejdes målrettet med den 

evidensbaserede viden.  

Set i relation til den interaktionelle sygeplejes forståelse (Scheel 2005) af omsorgs- og 

egenomsorgsbegrebet, hvor disse to begreber ikke kan forstås uafhængigt af hinanden, men 

betinger hinanden, kan den individuelle sygeplejerskes tilgang i denne undersøgelse ses som et 

svigt i forhold til den enkelte overvægtige psykiatriske patients varetagelse af egenomsorg. Når 

Løgstrup definerer magt (ibid 2005) som værende til stede i alle menneskelige relationer, er det af 

betydning, at den psykiatriske sygeplejerske er i stand til at definere denne magt i sagens tjeneste.  

Set i relation til denne undersøgelse, om på hvilken måde den psykiatriske sygeplejerske anvender 

interventioner i sygeplejen til den overvægtige psykiatriske patient, kan det se ud som om, der er 

forskel på, om der interveneres i sagens tjeneste eller det er i den enkelte sygeplejerskes tjeneste.  

Endvidere står en undersøgelse, som viser tendenser til at korte programmer med simple 

strukturerede sundhedsfremme interventioner fra det psykiatriske personale kan give 

meningsfulde sundhedsmål for psykiatriske patienter (Brown, Smith, 2009), i modsætning til, hvad 

denne undersøgelse viser. Den fælles gåtur er en struktureret aktivitet, men der arbejdes ikke 

målrettet med den i forhold til den overvægtige psykiatriske patient. Således bidrager fundene 

med nuancer om, at der ikke arbejdes målrettet med fysisk aktivitet i forhold til den overvægtige 

psykiatriske patient og at det afhænger af den enkelte psykiatriske sygeplejerske, hvordan 

interventionen tilrettelægges.  

Udtalelser som, de har andre ting at tænke på og man kan arbejde med det, når de har det godt, 

står i kontrast til en svensk undersøgelse (Svedberg, Jormfeldt og Arvidson 2003), som konkluderer 

at sundhed ikke fremmes systematisk, fordi den psykiatriske sygeplejerske ikke opdager 

patientens ressourcer. Således kan der i denne undersøgelse se ud som om, at en anden tilgang til 

den evidensbaserede viden og en holdningsændring til, hvad den enkelte psykiatriske patient er i 
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stand til, kunne få betydning for sygeplejerskens interventioner i forhold til den overvægtige 

psykiatriske patient. I en model for forandringsprocesser, Stages og Changes, udviklet af Prochaska 

og DiClemente, fremgår det, at forandring ikke er en lineær proces (Dalum, Sonne, Davidsen).  

Processen, der fører til forandring indebærer mange bevægelser op og ned i en forandringsspiral. I 

forhold til denne teori kan det således få betydning for en forandringsproces for den enkelte 

overvægtige psykiatriske patient, at den psykiatriske sygeplejerske arbejder bevidst med 

motivation til forandring hos den overvægtige psykiatriske patient.  

Når fundene i denne undersøgelse viser en kultur, hvor der er stor forskel på, om det er den 

somatiske eller den psykiatriske problematik, der træder i forgrunden, viser det, at der kan være 

et behov for en opkvalificering på dette område. Det har ikke været muligt at finde videnskabelig 

litteratur om denne problemstilling, men det er kendt, at den psykiatriske sygeplejerske mangler 

fokus og opkvalificering på den grundlæggende sygepleje og den somatiske sygeplejerske mangler 

fokus og opkvalificering på den psykiatriske sygepleje. I et projekt mellem Regionspsykiatrien 

Randers og Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet i Randers 2012-2013 

(www.dsr.dk/midtjylland), hvor psykiatriske sygeplejersker får opkvalificeret somatiske 

færdigheder gennem et praktikophold på medicinsk afdeling, viser det sig, at opkvalificering har 

betydning for den enkeltes patientforløb og er med til at sikre et fælles sprog med somatikken. 

Målet med projektet er, at sygeplejersker efter endt praktikophold vil være i stand til at have 

større fokus på psykiatriske patienters somatiske problemstillinger og på den måde være bedre 

kvalificerede til at opspore somatiske sygdomme hos denne patientgruppe og dermed være med 

til at forebygge, at psykiatriske patienter dør tidligere af livsstilssygdomme end andre 

patientgrupper. Fundene i denne undersøgelse er ligeledes med til at vise et behov for 

opkvalificering af de somatiske sygeplejefaglige færdigheder hos den psykiatriske sygeplejerske til 

gavn for den overvægtige psykiatriske patient. 

 

9. Metodekritik 

I den kvalitative undersøgelse handler validitet om, hvorvidt det empiriske materiale og 

bearbejdning heraf siger noget holdbart om emnet, der undersøges (Hammersley og Atkinson 

2007). I denne undersøgelse kan der stilles spørgsmål ved, om data er tilstrækkelig mættede 

http://www.dsr.dk/midtjylland
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(Sørensen 2011) til at kunne sige noget holdbart om emnet, både med hensyn til tid i felten og 

med hensyn til antal af informanter. Men rammerne og tiden for denne undersøgelse har været 

med til at sætte en begrænsning for resultatet. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009:274) vedrører 

valideringen også kvaliteten af forskerens håndværksmæssige kompetence og validering skal 

gennemsyre forskningsprocessen som helhed. Derfor er der for at sikre transparens gjort rede for 

såvel den videnskabsteoretiske forståelse og den videnskabelige metode, der ligger til grund for 

denne undersøgelse og undervejs konkret beskrevet, hvordan metoden er anvendt i forhold til 

denne undersøgelse. Det bredt formulerede undersøgelsesspørgsmål, om på hvilken måde og 

nærmere bestemt hvorvidt, hvordan, hvornår og hvorfor den psykiatriske sygeplejerske anvender 

interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er overvægtig, er udfordret af at være ’ny 

håndværker’ (ibid 2009). Men den eksplorative tilgang, som er kendetegnende for etnografisk 

feltarbejde kan være med til at retfærdiggøre det brede undersøgelsesspørgsmål. Der er undervejs 

i analyse og præsentation af fund tilstræbt dels at være refleksiv og dels at fremstille de analytiske 

overvejelser, så de har været tydelige for læseren. At skrive etnografi (Hammersley og Atkinson 

2007) er ligeledes udfordret af at være ’ny håndværker’. 

Med en kvalitativ forskningsmetodisk tilgang er hensigten ikke at opnå generaliserbare data, men 

at tilvejebringe ny viden om det fænomen, der undersøges (Kvale og Brinkmann 2009). De 

opstillede kriterier for udvælgelse af informanter er overholdt. En udtalelse fra en af 

informanterne, som siger: ”Når min afdelingssygeplejerske spurgte mig, om du kunne følge mig, så 

fik jeg den tanke, at det er fordi hun ved, at det egentlig kun er mig, der udfylder 

ernæringsplaner.”, kan antyde vigtigheden af, at der undervejs i undersøgelsen udnævntes endnu 

en informant. Dette har været med til en yderligere nuancering af spørgsmålet om hvorvidt, 

hvornår, hvorfor og hvordan den psykiatriske sygeplejerske anvender interventioner i sygeplejen, 

når den psykiatriske patient er overvægtig. 

Undersøgelsen har bidraget med nuancer på undersøgelsesspørgsmålet ud fra et 

sygeplejerskeperspektiv. For at opnå større variation kunne undersøgelsen have været suppleret 

med interview med overvægtige psykiatriske patienter. Dette er fravalgt på baggrund af 

tidsrammen for denne undersøgelse. 
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10. Konklusion  

Overført til denne undersøgelses formål om hvorvidt, hvornår, hvorfor og hvordan den 

psykiatriske sygeplejerske anvender interventioner i sygeplejen, når den psykiatriske patient er 

overvægtig, ser det ud som om fundene sammenfattende viser, at det er op til den enkelte 

psykiatriske sygeplejerske på hvilken måde, der anvendes interventioner i sygeplejen, når den 

psykiatriske patient er overvægtig. Fundene viser en kultur i afsnittet med stor uenighed om 

tilrettelæggelsen af plejen og behandlingen til den overvægtige psykiatriske patient. Der stilles 

mange spørgsmål uden, at der tilsyneladende efterfølgende følges op eller tages stilling til hvilken 

pleje og behandling, der skal gives den enkelte psykiatriske patient. Det afhænger af den enkelte 

sygeplejerske hvorvidt, der skal interveneres. Det afhænger af den enkelte sygeplejerske, hvornår 

hun finder det passende at intervenere.  Og det afhænger af den enkelte sygeplejerskes 

stillingtagen til hvorfor og hvordan der skal interveneres og ikke en målrettet prioriteret individuel 

sygeplejeintervention for den overvægtige psykiatriske patient. 

 

11. Perspektivering 

Konklusionen på denne undersøgelse rejser et etisk dilemma i forhold til den konstaterede 

overdødelighed af livsstilssygdomme, der findes hos den psykiatriske patient. At det afhænger af 

den enkelte sygeplejerske, på hvilken måde der anvendes interventioner i sygeplejen får 

konsekvenser for den enkelte overvægtige psykiatriske patient. Konklusionen og definitionen af 

sygeplejeinterventioner som målrettede aktiviteter, hvor sygeplejersken griber ind i situationer, 

hvor patienten har behov for sygepleje, som direkte hjælp, fysisk eller psykisk støtte, undervisning, 

vejledning eller direkte påvirkning af miljøet (von Krogh 2006), taget i betragtning, kunne pege på 

behovet for en systematisk stillingtagen til tilrettelæggelsen af den målrettede aktivitet i forhold til 

den overvægtige psykiatriske patient. 

Set i lyset af det, ville et fremadrettet perspektiv til gavn for den enkelte psykiatriske patient være 

en udvikling på det organisatoriske plan med fokus på fælles kultur og fælles målsætninger for 

pleje og behandling af den overvægtige psykiatriske patient. 
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I forhold til fundene i denne undersøgelse rejser der sig også et spørgsmål i forhold til den enkelte 

psykiatriske sygeplejerskes kompetencer. Har den psykiatriske sygeplejerske tilstrækkelige 

kompetencer i forhold til at vejlede på det kost- og motionsmæssige? Kunne der være behov for 

opkvalificering af de somatiske sygeplejefaglige færdigheder?  

I betragtning af at undersøgelsen har fundet sted i et afsnit, kunne undersøgelsens fund give 

anledning til yderligere undersøgelse dels med fokus på øvrige afsnit i organisationen og dels med 

udgangspunkt i et patientperspektiv. 
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13. Bilagsoversigt 

 

Bilag 1. KRAMskema 

Bilag 2. Audit afdeling Nord 2010-2012 

Bilag 3. Interviewguide til semistruktureret interview 

Bilag 4. Eksempel på første analysedel, kondenserede citater 

Bilag 5. Meningskondensering/meningskategorisering. Deltagerobservationer 

Bilag 6. Meningskondensering/meningskategorisering. Interview 

Bilag 7. Udledning af fund fra deltagerobservationer og interview  
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Bilag 1 

Kramskema 
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Bilag 2 

Audit afdeling Nord 2010-2012. 

Dokumentation for ernæringsscreening. 

Dokumentation for fastsat ernæringsbehov for patienter i ernæringsmæssig risiko. 

 

Tidspunkt for 

audit 

Foretaget 

ernæringsscreening 

Ernæringsmæssig 

risiko 

Ønsker ikke 

information om 

ernæringsmæssig 

risiko/ Ikke 

fastsat 

ernæringsbehov 

ved risiko 

Ordineret 

kostform 

tilpasset 

den 

enkeltes 

behov 

 

Forår 2010 1/20 - - -  

Efterår 2010 3/20 3 3 0  

Forår 2011 8/20 - - -  

Efterår 2011 14/20 11 10 1  

Januar 2012 13/21 7 2 5  

Februar 

2012 

13/21 7 1 6  

Marts 2012 18/21 7 2 5  

April 2012 18/21 10 2 8  

Maj 2012 20/21 5 2 3  

Noegletal-Afdeling-Nord(M:)/journalaudit 
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Bilag 3 

Interviewguide til semistruktureret interview med informanter efter deltagerobservation. 

Marts 2013 

 

Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv  

• Alder 

• Anciennitet 

• Sygeplejerskefaget, hvorfor er du blevet psykiatrisk sygeplejerske 

• Efter/videreuddannelse 

Hvilke tanker har du gjort i forhold til, at jeg skulle følge dig 2 dage? 

Hvad betyder min tilstedeværelse for det fokus du har? 

 

Fokus på at få uddybet deltagerobservationerne 

Du nævner  

Fortæl hvilke overvejelser 

Kan du give mig nogle eksempler 
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Bilag 4 

Eksempel på første analysedel. Kondenserede citater. 

Uddrag fra deltagerobservationer/interview Meningskondensering (første analysedel) 

Den ene af de sygeplejestuderende er klar til 

gåtur sammen med patienterne. Hun gå 

sammen med to patienter. (feltnote inf. 1) 

To patienter med på gåtur 

Gåtur klokken 10 tildeles en SSA-elev.gåtur 

klokken 13.30 tildeles en sygeplejestuderende. 

(feltnote inf.2) 

Elever/studerende får gåturen 

Hun er ikke KRAMscreenet, det skal hun så i 

dag. (feltnote inf.2) 

KRAM i dag 

”Og blandt andet, så har jeg valgt nogle af de 

ting, jeg skal snakke med de studerende om, 

netop mens du er her, hvor jeg nok vil sige at 

på andre tidspunkter, nok lige ville have ventet 

et par dag eller to” (inf. 1) 

Ville have ventet med at sætte KRAM i værk 

”Når jeg møder ind efter feriedage, så har jeg 

meget fokus på KRAMscreening. Det er det 

første jeg kigger efter plus sikkerhed. Når jeg 

kommer, møder og lige får at vide, at nu er du 

sundhedsfaglig kontaktperson for den her 

patient, så ved jeg, at det er min opgave at 

sørge for, at de her ting er i orden. Så det er en 

af de ting, jeg først har fokus på. Og det har jeg 

altid, det er ikke kun i dag. Det har jeg altid. Det 

lægger jeg meget meget vægt på” (inf.2) 

Jeg har altid fokus på KRAMscreening og 

sikkerhed 
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”Jeg synes nogen gange, jeg er hurtig eller 

hurtigere end andre til at finde ud af, at det er 

ikke somatisk. Det er sgu fordi, de har noget 

eller andet, der er svært. Men jeg kan sikkert 

godt overse eller få lagt noget ned, som ikke 

skal lægges ned. Det ku’ jeg godt forestile mig, 

fordi jeg er meget hurtig til at se de 

psykosomatiske ting” (inf. 3) 

Kan måske komme til at overse det somatiske, 

fordi jeg er hurtig til at fokusere psykosomatisk 
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Bilag 5, a. 

Meningskondensering deltagerobservationer 

Meningskategori 1, KRAMscreeninger.  

Oversigt over analyseprocessen fra empiri til meningsenheder til meningskategori omhandlende 

KRAMscreeninger 

Uddrag fra empirien Meningsenheder  

”KRAMeksperten har altid mere 

opmærksomhed på KRAM, hun har altid udfyldt 

skemaerne. Det har jeg sørme ikke altid” 

(feltnote inf.3) 

  

 

For at sikre noget brugbart til mine 

observationer, større fokus på KRAM end ellers 

(feltnote inf. 1)  

 

Der er ikke lavet KRIMSKRAMS skema (feltnote 

inf. 1) 

 

 

Fokus/opmærksomhed 

 

 

 

 

En intervention på baggrund af min 

tilstedeværelse 

 

 

KRIMSKRAMS 
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Bilag 5, b. 

Meningskategori 2, Aktiviteten gåture  

Oversigt over analyseprocessen fra empiri til meningsenheder til meningskategori omhandlende 

Aktiviteten gåture 

Uddrag fra empirien Meningsenheder 

Det er elever og studerende, der har opgaven 

at gå med på fælles gåture sammen med 

patienterne (feltnote inf.1) 

Ved morgenmødet, hvor dagens aktiviteter 

planlægges, tildeles gåtur klokken 10 en SSA-

elev og gåtur klokken 13.30 en 

sygeplejestudrende (feltnote inf. 2) 

 

 

”Der er fælles gåtur for de patienter, der ønsker 

det klokken 10 og klokken 13.30” (feltnote 

inf.1) 

 

En aktivitet, der udføres af SSA-elever og 

sygeplejestuderende 

 

 

 

 

 

 

En aktivitet, hvis den enkelte patient ønsker det 
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Bilag 5, c. 

Meningskategori 3, Uenighed  

Oversigt over analyseprocessen fra empiri til meningsenheder til meningskategori omhandlende 

Uenighed 

 

Uddrag fra empirien Meningsenheder 

Birgitte: ” Patienten er måske i virkeligheden en 

hospicepatient. Han har en del angst og 

hyperventilerer. Han har 17 % lungefunktion. 

Han skal have rigelig væske og kalorieindtag. 

Han skal motiveres til at spise og drikke. Der 

skal laves en plan”  

Britta: ”Han er indlagt i afsnittet med en 

angstproblematik. Hvis der ikke kan arbejdes 

med hans angst, skal han ikke være her” Og 

videre siger Britta: ”Han har haft luft nok til at 

skælde ud, så det kan ikke passe, at vi skal tage 

over. Han kan og skal selv spise og gå på 

toilettet.” 

Britta og Birgitte diskuterer med souschefen 

(Hanne), om Viggo skal overflyttes til en 

aflastningsplads og Hanne vil bringe denne 

diskussion videre til beslutning hos overlægen 

(Tom). Efterfølgende ses ingen stillingtagen til 

hverken den målrettede psykiatriske eller 

somatiske sygepleje til denne patient. (feltnote 

Der tages ikke stilling 
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inf. 1) 

Der er stor uenighed om tilgangen til 

patienterne. Der diskuteres på kryds og tværs 

om flere patienter og alle kommenterer. Der 

konkluderes ikke noget. (feltnote inf. 1) 

 

Ved stuegang. Antipsykotisk medicin til en 

patient, der har taget en del på i vægt 

diskuteres. Overlægen spørger ind til, hvad der 

i øvrigt gøres for patienten. ”Er der andet vi ksn 

gøre ud over at ændre medicin? Kan diætisten 

komme og tale med ham. Kan han komme med 

i kost- og motionsgruppe?” (feltnote inf.1) 

 

Sygeplejerske siger ud i kontoret uden direkte 

henvendelse til nogen: ”Det irriterer mig, at 

hun skal have særbehandling….” (feltnote inf. 

1) 

 

 

 

 

 

Der stilles mange spørgsmål 

 

 

 

 

 

Der kommenteres uden adresse 
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Bilag 6, a. 

Meningskondensering interview 

Meningskategori 1, Den personlige måde.  

Oversigt over analyseprocessen fra empiri til meningsenheder til meningskategori omhandlende 

Den personlige måde 

Uddrag fra empirien Meningsenheder 

”Jeg har altid fokus på KRAM og sikkerhed.” 

(inf. 2)  

”Det (somatiske) er noget, jeg har meget meget 

lidt fokus på…Jeg kan sikkert godt overse, jeg 

tænker, at jeg godt kan overse noget eller får 

lagt noget ned, som ikke skal lægges ned, fordi 

jeg er meget hurtig til at se de psykosomatiske 

ting.” ”Jeg har ikke den somatiske bekymring, 

som nogen har. Jeg er helt i den ene grøft, 

nogen er helt i den anden grøft. Det skal 

virkelig være lige op i synet på mig, hvis jeg skal 

se det.” (inf.3) 

”En kollega, jeg har er også i den der somatiske 

grøft der, som ser sygdomme før de er i mit 

hoved. De ser altså noget, som ikke eksisterer, 

men som selvfølgelig kunne eksistere.” (inf. 3) 

 

”Jeg er ked af at sidde og sige det, men man 

kan egentlig….man kan gøre det man har lyst til 

her. Man kan lave ikke en skid eller man kan 

Den somatiske grøft/den psykiatriske 

grøft/både og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man gør det, man har lyst til 
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lave en hel masse” (inf.2) 
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Bilag 6,b 

Meningskategori 2, Et andet sted.  

Oversigt over analyseprocessen fra empiri til meningsenheder til meningskategori omhandlende Et 

andet sted 

Uddrag fra empirien Meningsenheder 

”Det er rigtig godt med KRAM, men de har 

andre ting at tænke på.” (feltnote inf.1) 

 

”Nogen gange skal du lige lære dem at 

kende….” (feltnote inf. 1)  

 

 ”Hvis man samtidig vil ha’ patienten til at lade 

være med (nævner den psykiatriske 

problematik) og samtidig vil ha’ ham ud at 

motionere, så tror jeg det bliver svært. Så hvis 

man skulle have mulighed for at hjælpe ham, 

skal vi først starte med det ene og når det er på 

plads, så kan vi ta’ det næste. Og det er ikke 

sikkert, vi når det på den her indlæggelse. Det 

kan være, at det måske er hjemme med hans 

bostøtte, han skal til at lære det.” (inf. 1) 

 

”Mit fokus er, at vi kan arbejde med det, nr de 

har det godt og så bliver de jo udskrevet (inf.3) 

”Måske skal der arbejdes med problemerne i 

Andre ting at tænke på 

 

 

Lære at kende 

 

 

En ting af gangen 

 

 

 

 

 

 

 

Derhjemme  
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forhold til vægt et andet sted”(inf. 1) 
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Bilag 6,c 

Meningskategori 3, Altid en gåtur.  

Oversigt over analyseprocessen fra empiri til meningsenheder til meningskategori omhandlende 

Altid en gåtur 

Uddrag fra empirien Meningsenheder 

”Når de er indlagt, skal vi huske, at det er i 

deres dårlige periode, de er indlagt. Min 

erfaring siger mig, at de ikke har overskud” (inf. 

3) 

 

”Kampen om at få dem med , den var stor….De 

kan mærke patienterne, om det er noget man 

vil eller ikke vil. ….min udstråling var helt sikker 

ikke, så det. Specielt hvis jeg skulle have 

cirkeltræning. Jeg har engang været ovre, jeg 

hadede det og næste gang kom der aldrig en 

med. Og det var jeg vældig tilfreds med, så ku’ 

jeg lave alt mulig andet”. (inf. 3) 

 

 

”Nogle gange er patienterne hængt op af andre 

ting. De skal ud med en bostøtte eller de skal 

have samtale med læge” (inf. 1) 

 

Patientens motivation 

 

 

 

Personalets motivation 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritering 
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Bilag 7  

Udledning af fælles kategorier fra interview og deltagerobservationer 

 

Kategorier interview 

Den personlige måde    Udledte fælles kategorier 

Et andet sted  

Altid en gåtur    KRAMscreeninger 

     Altid en gåtur 

Kategorier deltagerobservationer   Individuelle sygeplejersker 

KRAMscreeninger    Et andet sted 

Aktiviteten gåture 

Uenighed  

 

 


