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Resumé.  

 

Titel: Anæstesisygepleje – en betydningsfuld del af kræftpakken.  

- Et kvalitativt studie om ambulante kræftpakkepatienters oplevelse af et anæstesiforløb i 

generel anæstesi.  

Baggrund: Kræftpakkepatienter udredes ofte i et ambulant forløb. Anæstesisygeplejersken møder patient-

gruppen i det korte møde på operationsgangen. Praksis opleves muligvis forskelligt, så patientperspektivet 

må inddrages for at få viden om patientens oplevelser og behov i denne kontekst.  

Formål: At undersøge ambulante kræftpakkepatienters oplevelser af et anæstesiforløb i generel anæstesi.  

Fokus vil være oplevelser af, tanker om og kontakt med anæstesi og anæstesisygeplejerske.  

Metode: En kvalitativ interviewundersøgelse med afsæt i en fænomenologisk/hermeneutisk forståelses-

ramme. Ved brug af en semistruktureret interviewguide, er der indhentet 4 narrative fortællinger fra selek-

terede informanter.  

Resultater: Ambulante kræftpakkepatienter befinder sig i en ekstra sårbar situation, da deres liv er på spil 

på flere måder. De er både angste for anæstesi og for deres udredningssvar. De oplever en fuldstændig 

afhængighed af anæstesipersonalet, der fremstår kompetente, men med manglende nærvær og sansning 

af patienternes behov for omsorg. Patienterne efterlades i en afmægtig og skrøbelig situation. Deres over-

levelsesstrategi bliver føjelighed, af skræk for konsekvenserne.  
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Abstract.  

Title: Anaesthesia nursing - An important part of accelerated cancer surgery procedures.  

 -  A qualitative study about outpatients undergoing cancer surgery, experiences with the  

couse of anesthesia in general anaesthesia.  

Background:  Patients with suspected cancer often undergo examination and elucidations in outpatient 

clinics. Hence, the anaesthesia nurse first meet the patient shortly before surgery. Patient and nurse may 

experience this in different ways. The perspective observed from the patients view should be included.  

  

Purpose: To investigate cancer patients experience with general anaesthesia in outpatients, with focus on 

thoughts on and contact with the anaesthesia nurse.   

  

Method: Qualitative interview investigation based on phenomenological / hermeneutic framework of un-

derstanding. 4 narrative stories were collected from selected informants by use of a semi-structured inter-

view guide.   

  

Results: Cancer patients situation are particularly vulnerable as their life is endangered in more ways. They 

may experience both fear for the anaesthesia, the surgery and the results of it. They discover complete 

reliance on the anaesthesia staff, that in this investigation appears professional, but with a lack of presence 

and perception of the patient’s needs. They are left behind in a powerless and fragile position. Strategy of 

survival turns out to be docility fearing the consequences if they don´t.  
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1. Indledning.   

Det er evident, at voksne operationspatienter har angst for anæstesi. Denne angst kan påvirke både patien-

tens operative - og det rehabiliterende forløb i en negativ retning. Ved introduktion af ambulant kirurgi, har 

både patienter og sygeplejersker oplevet udfordringer og konflikter, i form af modsatrettede forventninger. 

Patienterne ønsker effektive og hurtige forløb uden ventetid, samt at blive mødt af nærværende sygeple-

jersker, der yder individuel omsorg. Sygeplejerskerne oplever det som konfliktfyldt, at afvikle stramme ope-

rationsprogrammer og få patienterne igennem så hurtigt som muligt, samtidig med ønsket om, at have 

tiden til at yde en individuel omsorg. Anæstesisygepleje foregår altid i dette korte møde. Faggruppen mang-

ler tradition for selvstændig forskning inden for det humanvidenskabelige felt. Især efterspørges der et 

specifikt fokus på de patienter, der følger et ambulant kræftpakkeforløb. Patienter og anæstesisygeplejer-

sker oplever muligvis praksis forskelligt og det findes yderst væsentligt, at grundlaget for omsorgsrelationen 

i det korte møde på operationsgangen, udspringer fra patientens perspektiv.  

2. Baggrund.  

Sundhedsvæsenet har, igennem de sidste årtier, gennemgået en radikal udvikling, der har skabt store æn-

dringer for både patienter og personale (Mitchell 2010b, Mitchell 2010a, Mitchell 2012, Fraczyk, Godfrey 

2010, Bundgaard, Nielsen et al. 2011). Inden for det operative område, er ambulant kirurgi blevet det pri-

mære valg, og således den mest tilbudte og benyttede kirurgiform (Mitchell 2010b, Bundgaard, Nielsen et 

al. 2011). Denne ændring kan blandt andet (bla) tilskrives den generelle teknologiske udvikling, samt en 

øget samfundsøkonomisk interesse i at øge kvaliteten og effektiviteten (Fraczyk, Godfrey 2010, Regioner).   

Patienterne ønsker behandling der ”cause less disruption to their lives” (Fraczyk, Godfrey 2010 s. 2850) og 

finder umiddelbart hurtige og effektive ambulante forløb attraktive (Regioner). De er mindre autoritetstro 

og mere informationssøgende end tidligere, og stiller således krav og spørgsmål til den pleje og behandling, 

de tilbydes (Jensen 2012). I kampen om at opnå høj kvalitet og effektivitet, tillægges deres mening stor 

værdi, og den indhentes hovedsageligt igennem forskellige tilfredshedsundersøgelser (Bundgaard, Nielsen 

et al. 2011, Regioner).  

Det er yderst væsentligt, at udfolde patientperspektivet på flere nuancerede måder, da patienterne kan 

have en helt anden opfattelse af pleje og behandling, end det sundhedspersonalet opfatter og formoder  

(Martinsen, Norlyk et al. 2012). Brinks 1ældre underbegreb fra ”Patientology” (Brink 1991), der er med til at 

afdække, hvad der sker med mennesker, når de bliver patienter, har i den grad fået en renæssance, og ud-

foldes i dag i nutidige rammer (Martinsen, Norlyk et al. 2012). Filosoffen Keld Thorgård gør dog opmærk-

som på, at det er yderst væsentligt, at afklare patientperspektivets forskellige dimensioner. Det må tydeligt 

                                                           

1 Pamela J. Brink: amerikansk forsker og sygeplejerske og ophavsmand til begrebet ”patientology”  
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defineres, om der er tale om følelser, værdier, oplevelser eller viden, så patientperspektivet ikke blot ender 

som ”humanistisk pynt” og ”flotte ord” (Thorgård 2012 s. 31)  

I dagkirurgisk regi, har man igennem flere år haft fokus på patientperspektivet, og dermed på patientens 

oplevelser i denne kontekst {Bundgaard, K. 2008; Mitchell,M. 2010}. Oftest er det patientsvar fra spørge-

skemaundersøgelser, der har øget personalets viden, om patienternes ønsker og behov (ibid.). Viden herfra 

viser, at de fleste patienter grundlæggende er tilfredse med de hurtige behandlings- og udskrivelsesforløb. 

Samtidig udtrykkes forbedringspotentialer inden for information, kommunikation og individuel støtte og 

omsorg (Mitchell 2010b, Pritchard 2011).  

De sygeplejemæssige udfordringer i det korte møde, har givet anledning til undersøgelse af sygeplejens 

vilkår og muligheder. Sygeplejerske Karin Bundgaard har dels i sit kandidatspeciale fra 2008, og i sin ph.d fra 

2012, undersøgt omsorgen på et højteknologisk korttidsafsnit (Bundgaard 2012, Bundgaard 2008). Hun 

konkluderer, at det er muligt at lære patienten godt nok at kende til, at der kan opnås en både individuel og 

omsorgsfuld sygeplejerelation, men at sygeplejersken i lagt større udstrækning må benytte kommunikation 

og sanser (ibid.). Den engelske sygeplejeforsker Mark Mitchell bekræfter disse fund og beskriver derudover 

i sin dagkirurgiske forskning, at omsorgsrelationen i særdeleshed har betydning for patientens oplevelse og 

mestring i selve forløbet, samt har en positiv indvirkning på patientens postoperative forløb (Mitchell 

2010b, Mitchell 2010a). Såvel Bundgaard som Mitchell påpeger, at den knappe tid og de høje instrumentel-

le krav, øger risikoen for, at sygeplejersken trækker sig fra patienten, og i stedet yder en mekaniseret syge-

pleje (Mitchell 2010b, Bundgaard 2008)  

Det har altid været en præmis for anæstesisygeplejersken, at skulle yde omsorg i et kort møde. Alligevel 

oplever faggruppen dilemmaer, i forhold til at skabe den nødvendige plads, til patientfokus i den travle og 

instrumentelle hverdag. Faggruppen arbejder meget alene, og balancerer konstant mellem det sygepleje- 

og lægefaglige arbejdsområde. Den norske anæstesisygeplejerske Inger Hovind skriver, at ”en av utfordrin-

gene ligger i å integrere de naturvitenskapelige og humanistiske fagområdene” (Hovind 2004 s.22). Anæ-

stesisygeplejerske og forsker Jakob Vedtofte, konstaterer ligefrem en identitetskonflikt, hvor anæstesisyge-

plejersker kan have svært ved at fastholde deres faglige identitet i forhold til de læger, de oftest arbejder 

tættest sammen med (Vedtofte 1999). Disse fagkonflikter kan være plausible forklaringer på, hvorfor anæ-

stesisygeplejen ”glemmer” dens humanvidenskabelige kompetencer, og således ikke har tradition for, at 

udøve selvstændig sygeplejevidenskabelig forskning. Den dagkirurgiske forskning gør dog opmærksom på, 

at anæstesi og anæstesisygepleje er væsentlig for patienterne. (Mitchell 2010b, Mitchell 2010a, Bundgaard, 

Nielsen et al. 2011, Mavridou, Dimitriou et al. 2013, Pritchard 2009, Yilmaz, Sezer et al.  

2012).  

Op til 82 % af de dagkirurgiske operationspatienter, nævner anæstesi som den mest angstudløsende faktor 

(Mitchell 2012, Mavridou, Dimitriou et al. 2013, Yilmaz, Sezer et al. 2012). Denne angst har vidtgående ne-
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gative konsekvenser, for såvel indlæggelsesforløb som rehabilitering i eget hjem (Mavridou, Dimitriou et al. 

2013, Pritchard 2009). Patienterne beskriver hovedsageligt angsten for at miste kontrollen (Mitchell 2010a, 

Yilmaz, Sezer et al. 2012, Mayne, Bagaoisan 2009, Krohne, Slangen 2005) samt angsten for at vågne under-

vejs, eller slet ikke at vågne igen (Mitchell 2010b, Mitchell 2010b, Mitchell 2010a), som de væsentligste 

årsager. Derudover er der enighed om, at ventetid kan øge angsten (Mayne, Bagaoisan 2009), mens mødet 

med imødekomne og åbne sygeplejersker, der støtter deres individuelle behov, har en angstreducerende 

effekt (Mitchell 2010b, Mayne, Bagaoisan 2009). Faktorer som køn, alder og pårørendestøtte har endnu 

ikke kunne påvises signifikant, men meget peger på, at kvinder og mænd reagere forskelligt på angst, samt 

at nogle voksne kan have gavn af følgeskab fra en pårørende (Mitchell 2010a, Yilmaz, Sezer et al. 2012, 

Mayne, Bagaoisan 2009, Krohne, Slangen 2005).  

Den dagkirurgiske forskning har fremlagt vigtig viden om operationspatientens ønsker og behov, samt hvad 

der påvirker patienterne i disse forløb. Meget af denne viden kan overføres til den anæstesiologiske syge-

pleje. Her beskrives anæstesien, som den mest angstudløsende faktor, og dermed et væsentligt fænomen 

for patienten. Derfor efterspørges anæstesiologisk forskning inden for dette felt, da mere viden sandsynlig-

vis vil kunne forbedre patientens forløb, på både hospital og i rehabiliteringsfasen. Da store dele af de dag-

kirurgske studier bygger på spørgeskemaundersøgelser, må der efterspørges studier, der mere nuanceret 

udfolder patienternes oplevelser omkring anæstesi. At udfolde et nuanceret patientperspektiv, giver dybe-

re, nutidig og aktuel viden, så anæstesisygeplejen kommer til at bygge på konkret viden fra patienterne. 

Dette giver en langt større sikkerhed for, at anæstesisygeplejen efterfølgende kan justeres og ydes efter 

viden frem for tro. Jeg vil således undersøge, om der er lavet kvalitative interviews med operationspatien-

ter, der omhandler anæstesi og lade dette blive udgangspunkt for min systematiske litteratursøgning.  

3. Litteratursøgning.  

Jeg benyttede, i den første del af min litteratursøgning, mulige søgeord som fritekst, i forskellige kombina-

tioner og i forskellige databaser, for at udvælge de søgeord og databaser, der eventuelt kunne indeholde 

relevante artikler til belysning af emnet. For at undgå udelukkelse af anvendelige artikler, benyttede jeg mig 

af en kombineret blok - og fritekstsøgning (Buus, Kristiansen et al. 2008). For at indfange så meget som 

muligt i dette svære søgefelt, valgte jeg at dele bloksøgningerne op i to separate søgninger  

(ibid.).   

Således lavede jeg en systematisk anden og tredje søgning i 3 udvalgte databaser (PubMed, Cinahl og Psy-

kInfo), der alle indeholder et stort antal internationale videnskabelige artikler, om sundhed og sygepleje, og 

derfor matcher dette emne (Forsberg, Wenström 2008)  

Der er fortrinsvist benyttet MESH ord i Pubmed søgningen, og Cinahl emneord i Cinahl. Søgningen er fore-

taget medio marts 2014:  
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Anden søgning:   

Blok 1:                                                                           Blok 2:                                                     Blok 3:  

PubMed:  Anesthe-

sia OR ambulatory 

surgical procedures  

Cinahl og PsykInfo: 

Anesthesia OR 

ambulatory sur-

gery  

                      

  

  

  

                                            

PubMed, Cinahl og  

PsykInfo:   

Control OR anxiety  

OR needs  

                                              PubMed: Pa-

tient experience OR patient 

perception  

Cinahl og PsykInfo:  

experiences OR perception  

 

  

 

Database:  PubMed:  

  

Cinahl:  PsykInfo:  

Søgestreng:  Blok 1 AND Blok 2 AND  

Blok 3 AND nursing care  

  

Blok 1 AND Blok 2 AND  

Blok 3AND nursing care  

Blok 1 AND blok 2 

AND Blok 3 AND  

nursing care  

Hits   165  16  40  

Ikke ældre end 10 år  93  10  38  

Voksne  39  5  29  

Efter abstractslæsning  6  0  1  

Efter gennemlæsning  3(1 også i PsykInfo)  0  1 (også i PubMed)  

  

 

 

Tredje søgning:                                                                           Blok 4:  

                                               

  

 

 

 

Datasase:  PubMed:  Cinahl:  PsykInfo:  

Søgestreng:  Blok 1 AND Blok 3 AND  

Blok 4  

Blok 1 AND Blok 3 AND  

Blok 4  

Blok 1 AND Blok 3  

AND Blok 4  

Hits   60  6  32  

Ikke ældre end 10 år  49  6  30  

PubMed, Cinahl og PsykInfo:  

Qualitative research OR qualitative 

nursing research  
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Voksne   26  2  27  

Efter abstactslæsning  3 (1 fra anden søgning)  0  0  

Efter gennemlæsning  2 (1 fra anden søgning)  0  0  

  

 Inklusionskriterier:  

- Voksne patienter  

- Kvalitative studier indeholdende patient interviews   

- Focus på patientperspektivet I forhold til oplevelse  

- Fokus på anæstesiforløbet (eller dele heraf)  

- Artikler på engelske, dansk, svensk og norsk.  

Eksklusionskriterier:  

- Børne – og/eller forældre perspektiv  

- Sygeplejerskeperspektiv  

- Regional anæstesi  

- Artikler med fokus på en bestemt kirurgisk eller medicinsk behandling  

- Artikler der er mere end 10 år gamle  

Artiklen: ”Like a trip to McDonalds” – A grounded theory study of patient experiences of day surgery, gen-

findes i begge PubMed søgninger og artiklen: Patients´ lived experiences of excisional breast biopsi: a phe-

nomenological study, genfindes i både PubMed og PsykInfo under anden søgning. Dette efterlader 4 rele-

vante artikler til videre gennemgang.  

Frasortering ved abstract læsningen, var ud fra in – og eksklusionskriterierne. De få artikler der efterfølgen-

de blev frasorteret, havde ved nærmere gennemlæsning, ikke det ønskede anæstesifokus. Grænsen på 10 

år i begge søgninger, blev valgt på baggrund af den hastige udvikling inden for både kirurgi og anæstesi.  

Alle søgningerne har, på trods af den systematiske tilgang, budt på et større antal artikler, der kategoriseres 

”støj”. Dette må tilskrives kombinationen af fritekstsøgning (med Mesh og Cinahl emneord) og bloksøgning. 

En kombination der både fanger de artikler, der måtte være inden for et snævert område, men altså også 

indsamler artikler, der muligvis kun møder et enkelt søgeord i abstractet, og dermed kan være irrelevant 

for selve søgningen (Buus, Kristiansen et al. 2008, Forsberg, Wenström 2008)  

Det undrede, at der slet ikke kom relevante hits i specielt Cinahl databasen, der normalt indeholder et stort 

antal kvalitative sygeplejefaglige artikler. De fleste relevante hits kom i stedet fra PubMed. Dette kan mu-

ligvis skyldes, at anæstesisygepleje fortsat kategoriseres, som et mere natur- end humanvidenskabeligt  
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fag.   

4. Litteraturfremstilling:  

I dette afsnit, bliver de 4 peer reviewed artikler præsenteret i tabelform, da denne fremstilling giver et godt 

overblik over de objektive data.  

Titel/År/ Publi-

ceret: 

Forfatter/ 

Land/ 

Database: 

Formål: Design: Informan-

ter: 

Anvendelige 

fund: 

1. 

Patients lived 

experiences of 

excisional 

breast biopsy: a 

phenomenol-

ogical study 

(Fra: Journal of 

Clinical nursing 

2007) 

Fatma De-

mir, Yelda 

Candan 

Donmez, 

Esma Oz-

saker og 

Alev Dira-

mali 

 

TYRKIET 

Fra Pub-

Med og 

PsykInfo 

-At beskrive pati-

enternes oplevel-

se af at gennem-

gå bryst bispsi. 

-Fænomeno- 

logisk tilgang ud 

fra et herme-

neutisk per-

spektiv. 

-Dybdegående 

interviews 

-1 uge efter OP, 

hvor de kom-

mer til svar. 

-varighed ca 1 

time.-optaget 

og transskribe-

ret. 

-20 kvinder 

der har 

gennemgå-

et udred-

ning for 

mulig 

brystkræft. 

-GA 

-Angstreduktion 

Vha information 

og kommunika- 

tion 

-Ventetid svær -

ønsker hurtigt 

forløb. 

-Søvnproblemer 

natten før. 

-ANGSTEN for at 

dø under OP.                   

OP kan fjerne 

kræften 

2. 

The curage to 

surrender – 

placing one´s 

life in the hands 

of the other. 

(Fra: Journal of 

perianesthesia 

nursing 2013) 

Andreas 

Lieben-

hagen og 

Anna Fors-

berg 

 

SVERIGE 

 

Fra Pub-

-Hvordan patien-

ter oplever og 

mestre anæste-

siind- 

ledning med TIVA 

-hvad der er ka-

rakteristisk ved 

deres tanker og 

følelser og hvor-

-Grounded 

theory -

konstruktivistisk 

tilgang. 

-17 patienter 

interviewes 

med åbne 

spørgsmål. 

-3 uger efter 

-17 voksne 

patienter 

-10 kvinder 

og 7 mænd 

- alder: 28-

77 år 

- blandede 

kirurgiske 

specialer 

-Fremkomne 

temaer over 

KONTROL: 

1.forberedelse  

2 fastholdelse 

3. accept af eller 

ingen overgivelse 

-Ptt kæmper for 

at lægge deres liv 
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Med dan de mestre 

tiden op til be-

vidstløshed 

-7 i eget hjem 

og 10 på hospi-

talet. -Optaget 

og transskribe-

ret. 

-GA med 

TIVA 

i andres hænder. 

3. 

“Like a trip to 

McDonalds”: a 

grounded the-

ory study of 

patient experi-

ences of day 

surgery. 

(Fra: Interna-

tional journal of 

nursing studies 

2011) 

Anne Mot-

tram 

 

ENGLAND 

 

Fra Pub-

Med 

-Undersøge pati-

enternes oplevel-

se af et dagkirur-

gisk forløb. 

-Grounded 

theory 

Semistrukture-

rede interviews 

-3 tidspunkter: 

Før OP, 48 timer 

efter OP og 1 

mdr efter OP. 

-optaget og 

transskriberet. 

-145 voks-

ne ptt og 

100 pårø-

rende 

-alder: 18-

70 år 

-GA 

 

-ptt ønsker dagki-

rurgi pga effekti-

vitet og hastighed 

-TIDEN 

- risiko for meka-

niseret omsorg 

-et paradoks mel-

lem de to ønsker 

- sammenligner 

med McDonalds. 

4. 

The perianes-

thesia experi-

ence from the 

patients per-

spective. 

(Fra: journal of 

perianesthesia 

nursing 2007) 

D. Susleck, 

A. Willocks, 

J. Secrest, 

B. K. Nor-

wood, J. 

Holweger, 

M. Davis, 

G. Myhan 

og  M. 

Trimpey 

USA 

Fra Pub-

Med 

-At undersøge 

den perianæste-

sio- 

logiske oplevelse 

fra et patient 

perspektiv. 

-Eksistentiel – 

fænomeno- 

logisk tilgang 

- åbne inter-

views 

- fundet gen-

nem personlig 

kontakt og her-

efter “snowbal-

ling” 

-optaget og 

transskriberet. 

 

-10 voksne 

-5 mænd 

og 5 kvin-

der 

-alder 23-

66 år 

- har været 

opereret 

fra 1-16 år 

siden og i 

blandede 

specialer 

-GA 

-manglende 

KONTROL er alt-

overskyggende 

over selvet, andre 

og tiden. 

-ANGST for døden 

-Behov for støtte  

-manglende 

KONTROL udløser 

ANGST og 

STRESS. 
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4.1 Sammendrag af udvalgt litteratur:  

Disse 4 udvalgte artikler, har hver deres fokus på den voksne operationspatients oplevelse af at have været 

bedøvet i generel anæstesi, i et ambulant forløb. Den ene artikel er den første af sin slags, der udelukkende 

har fokus på anæstesiindledningen (Liebenhagen, Forsberg 2013). De andre har derimod fokus på patiente-

nes anæstesiologiske oplevelse, som en helhed (Susleck, Willocks et al. 2007), på patienters oplevelse af 

ambulant cancerudredning i generel anæstesi (Demir, Donmez et al. 2008) og sidst en artikel om patienters 

oplevelse af et dagkirurgisk forløb i generel anæstesi (Mottram 2011). Alle artiklerne fremkommer med 

værdifuld viden, ud fra kvalitative interviews. De er alle transparente i deres metodebeskrivelser, og benyt-

ter på forskellig vis en fænomenologisk/hermeneutisk tilgang til det transskriberede materiale. De går såle-

des åbent til ”sagen” og lader efterfølgende det transskriberede materiale danne grundlag for skabelse af 

betydningsfulde temaer. Fælles for alle informanter er, at de kredser om faktorer som tid, angst, kontrol og 

behov for individuel relation med sygeplejersker. Kontrol udtrykkes både implicit og eksplicit og har en bå-

de fysisk og psykisk karakter (Liebenhagen, Forsberg 2013, Susleck, Willocks et al. 2007, Demir, Donmez et 

al. 2008, Mottram 2011).  

Patienterne beskriver, at individuel information og åben kommunikation vil kunne afhjælpe dele af deres 

angst (Liebenhagen, Forsberg 2013, Susleck, Willocks et al. 2007, Demir, Donmez et al. 2008). Under ind-

ledningen af anæstesi ønsker patienterne, at sygeplejersken benytter aktiv lytning, empati og øjenkontakt, 

for at de kan føle tryghed og tillid til anæstesisygeplejersken og dermed nemmere kan lægge livet i hendes 

hænder (Liebenhagen, Forsberg 2013). Ligeledes ønskes medinddragelse i forhold til små ting (eks at holde 

masken selv) (ibid.), og nogle patienter føler tryghed og bedre kontrol i følgeskab med en pårørende 

(Susleck, Willocks et al. 2007).  

Patienterne kan opleve et paradoks mellem deres relationelle ønsker om en holistisk og individuel sygeple-

je, og ønsket om et hurtigt og effektivt ambulant forløb uden spildtid (Susleck, Willocks et al. 2007, Mot-

tram 2011). Det ambulante koncept sammenlignes med fastfoodkæden McDonalds, hvor værdier som  

effektivitet, forudsigelighed og kontrol hersker (Mottram 2011). Disse værdier styrer allerede store dele af 

patienternes hverdagsliv, og ønskes ligeledes overført til sundhedsvæsenet. På denne måde kan de undgå 

overraskelser og spildtid, og komme hurtigt videre med deres liv (ibid.). Patienterne accepterer, at skulle 

varetage store dele af rehabiliteringen i eget hjem, da de overført fra McDonalds, er vant til, at oprydnin-

gen varetages af forbrugeren selv (ibid.).  

På trods af kontrol over dele af det dagkirurgiske forløb, kan ingen patienter få fuld kontrol over situationen 

på operationsstuen, samt over de svar, der efterfølgende måtte komme. Disse parametre vil til stadighed 

påvirke patienternes angstniveau og mestring af situationen. Da tiden er knap i det ambulante forløb, op-

står det ovenfor nævnte paradoks, hvis ikke patienter og sygeplejersker afstemmer deres forventninger 

med hinanden, og optimalt udnytter den tid, der er til rådighed.   
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5. Problemafgrænsning.   

Ambulante operationsforløb er ikke længere kun et dagkirurgisk tilbud. Flere sårbare patienter i diverse 

kræftpakkeforløb 2modtager ligeledes ambulante operative behandlingstilbud. Patienterne efterspørger 

selv hurtighed og effektivitet, men såvel sundhedspersonale som politikere mangler dog sikker viden om 

disse patienters forløb (Regioner). På Aarhus Universitetshospitals (AUH) øre/næse/hals (ØNH) afdeling, 

tilbydes et kræftpakkeforløb til patienter med mulig hoved – hals kræft (Sundhed 2011). Artiklen: Patients 

lived experineces of excisional breast biopsy: a phenomenological study, fra litteratursøgningen, beskriver 

hvorledes den overhængende kræftdiagnose og anæstesien begge er voldsomt angstudløsende fænomener 

for disse patienter (Demir, Donmez et al. 2008). Denne artikel står meget alene, og kan derudover have 

nogle mindre overførbare resultater til danske kræftpakkepatienter, grundet dens kulturelle ophav og ge-

netiske fokus. Derfor findes det yderst relevant, at indhente yderligere viden om kræftpakkepatienters 

oplevelser af anæstesi, i forbindelse med deres ambulante udredningsforløb.   

Anæstesisygeplejerskerne skal udfolde denne problematik og således være medvirkende til, at forbedre 

disse sårbare patienternes anæstesiforløb.  

Jeg vil således undersøge ØNH kræftpakkepatienters anæstesioplevelser i et ambulant forløb og derfor 

bliver min problemformulering som følger:  

6. Problemformulering.  

På hvilken måde oplever den voksne ØNH patient anæstesiforløbet til ambulant kræftpakkeudredning i 

generel anæstesi?  

6.1. Begrebsafklaringer:  

Kræftpakkeforløb: I dette projekt, vil der være fokus på en meget lille del af dette forløb. Det er den første 

udredning i generel anæstesi, der efterfølgende kan af – eller bekræfte om patienten har kræft eller recidiv, 

og dermed kan afsluttes eller skal fortsætte i videre behandling (Sundhedsstyrelsen 2014).   

Anæstesiforløb: Anæstesiforløbet bliver defineret, fra patienten ankommer til dagafsnittet på selve opera-

tionsdagen, til anæstesisygeplejersken har overdraget patienten til opvågningssygeplejersken efter opera-

tionen. Dog vil der hovedsageligt rettes fokus mod patienternes oplevelser af, tanker om og kontakter med 

anæstesi og anæstesisygeplejersken.  

Oplevelser: I dette projekt, vil der udelukkende være fokus på patientens oplevelser af det valgte anæstesi-

forløb. Det er således oplevelsesdimensionen, der efterspørges i patientperspektivet.  

                                                           

2 Et patientforløb der tilbydes patienter med begrundet mistanke om kræft, den bedst mulige udredning og 

behandling uden unødig ventetid (Sundhedsstyrelsen 2014).  
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Patient og anæstesisygeplejerske: Igennem projektet vil patienten enten beskrives som patient eller ham, 

og anæstesisygeplejersken som anæstesisygeplejerske eller hun.  

7. Metode.  

7.1 Valg af metode:  

Da jeg ønsker at undersøge, hvordan disse ambulante kræftpakkepatienter oplever anæstesi, er et kvalita-

tivt studie et velegnet valg (Kvale, Brinkmann 2009b). Patientoplevelsen vil blive indfanget igennem kvalita-

tive forskningsinterviews, hvor patienterne har mulighed for at beskrive deres subjektive oplevelser, i den-

ne kontekst. Dette giver et mere nuanceret patientperspektiv, end hvis der eksempelvis blev benyttet et 

spørgeskema.  

Interviewene planlægges, så patientoplevelsen skal udfoldes igennem en fænomenologisk narrativ fortæl-

ling. Interviewet skal gennemføres ved hjælp af (vha) en semistruktureret interviewguide og med samme 

interviewer igennem alle interviews (bilag 1). Interviewene vil foretages som telefoninterviews, der vil blive 

optaget på computer. Herefter vil optagelsen blive ordret transskriberet. Det fremkomne empiriske data-

materiale vil blive analyseret og fortolket vha Merete Bjerrums3 hermeneutiske erkendemåde (Bjerrum 

2005). Således bliver min analyseproces en gennemgang af Bjerrums 5 faser (ibid.). Først gennemlæser jeg 

alle transskriberingerne flere gange, for at opnå en helhedsforståelse, og dernæst vil jeg strukturere cita-

terne. Her har jeg valgt de tre lokaliteter (dagafsnit, operationsstue og opvågningsstue), der er de rammer, 

som er fælles for alle informantfortællingerne. Herefter vil jeg kode citater på tværs til sammenhænge, der 

slutteligt bliver sammenskrevet til fortolkede synteser. Da disse synteser bevæger sig væk fra det individu-

elle og tekstnære, vil jeg atter læse de oprindelige tekster igennem, for at sikre transparens imellem oprin-

delige citater og den fremkomne fortolkning. Da hovedfokus for denne opgave, er rettet mod patienternes 

oplevelser af, tanker om og kontakter med anæstesi og anæstesisygeplejersken, vil dette være et afgørende 

fokus, i min afsluttende udarbejdelse af fire relevante temaer.  

Grundet struktur og læsevenlighed, vælger jeg nuværende at præsentere den teori, der først fremkom efter 

endt analyse. Det har således været analysens fund, der har bestemt teorien i diskussionen.   

Analysens fund, præsenterede patienternes kontakt med de grundlæggende livsvilkår, som i særdeleshed 

sættes i spil, når mennesker oplever krise og indgår i magtfulde relationer. Disse betydningsfulde fund, 

valgte jeg, at diskutere med den norske filosof Arne J. Vestlesen 4. Han beskriver menneskets grundlæggen-

de livsvilkår, som sårbarhed, skrøbelighed, afhængighed og dødelighed (Vestlesen, Henriksen 2000). Ud-

                                                           

3 Merete Bjerrum: Cand. Mag., Ph.d medicin, Lektor ved institut for folkesundhed, Aarhus Universitet, 

Danmark  
4 Arne J. Vestlesen: Dr.Philos og førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo, Norge  
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over, at beskrive disse vilkår ud fra en filosofisk vinkel, udfolder han livsvilkårene, i relationen mellem pati-

ent og sygeplejerske. Vestlesen filosoferer ligeledes over begreberne magt og ansvar, der også fremlægges 

som betydningsfulde fund i analysen.   

Magt og ansvar, indgår ligeledes i den norske sygeplejeteoretiker Kari Martinsens omsorgstænkning  

(Martinsen 2010). Hun har igennem årtier, haft fokus på at udfolde omsorgsbegrebet i alle dets nuancer 

(ibid.). Hun har sågar haft fokus på omsorgens vilkår og muligheder, i det korte møde mellem patient og 

sygeplejerske (Lindskov 2003). Patienternes behov for omsorg fra anæstesisygeplejersken, fremstod særde-

les væsentlige igennem analysen. Martinsens omsorgstænkning, vil således inddrages i diskussionen, af 

patienternes livsvilkår og behov for omsorg.   

Relevante dele fra de fire artikler, fra den systematiske litteratursøgning, vil inddrages igennem hele diskus-

sionen. Endeligt vil metodens egnethed og fundenes troværdighed diskuteres, inden der vil blive lavet en 

konklusion. Slutteligt vil der blive udarbejdet anbefalinger til praksis, med henblik på projektets anvendelse 

i den generelle anæstesiologiske sygeplejepraksis.  

7.2 Videnskabelig referenceramme:  

I dette projekt anvendte jeg en kombineret fænomenologisk/hermeneutisk tilgang, og lod dette være sty-

rende for, hvordan jeg planlagde og udførte mine interviews, samt efterfølgende forstod og fortolkede det 

fremkomne datamateriale.   

Den fænomenologiske tilgang er særlig velegnet, når patienters oplevelser skal beskrives (Dreyer,  

Martinsen 2012). Der rettes fokus mod, at forstå fænomener, som de opleves ”ud fra den antagelse, at den 

vigtige virkelighed er den mennesker opfatter” (Kvale, Brinkmann 2009a s. 45). Der udvises troskab mod de 

undersøgte fænomener, ved at beskrive fremfor at forklare (ibid.). Jeg ville beskrive mine informanters helt 

subjektive oplevelser med et anæstesiforløb, og benyttede således denne tilgang i mine interviews. Da jeg 

gerne ville opnå en fordomsfri tilgang og udvise troskab mod informanternes beskrivelser, måtte jeg sætte 

min forhåndsviden og min forforståelse i parentes undervejs i denne proces (ibid.)  

I analysen ville jeg derimod både forstå og fortolke de beskrivelser, som interviewene præsenterede. Jeg 

inddragede derfor den hermeneutiske erkendemåde (Bjerrum 2005, Kvale, Brinkmann 2009a). Jeg benytte-

de den hermeneutiske cirkel, der tolker dele ud fra helheder og omvendt i en kontinuerlig frem- og tilbage-

gående proces (ibid.). Inden for denne retning, beskriver forsker Hanne Fredslund, der er inspireret af Ga-

damers 5filosofiske hermeneutik, at forforståelse altid er en tilstedeværende og nødvendig betingelse, for 

at kunne forstå (Fredslund 2004). Ethvert menneske er påvirket af deres historicitet, som præger dets måde 

                                                           

5 Hans G. Gadamer: (1900-2002) tysk filosof og professor. Ophavsmand til filosofisk hermeneu-

tik/forståelseslære.  
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at forstå sig selv og verden på. Dette kaldes menneskets horisont, som altså er den rækkevidde den enkel-

tes udsyn har (ibid.). Det er i mødet mellem forskellige horisonter, at vores fordomme (forforståelse) sættes 

på prøve, og hvis vi tør sætte dem i spil, vil vi kunne opnå en horisontsammensmeltning, hvor muligheden 

for en ny forståelse og en ny horisont er tilstede (ibid.).  

Jeg ville således først indhente patientens oplevelser med anæstesiforløbet (sagen selv/fænomenet), ved at 

sætte min forforståelse i parentes og lade dem, via narrativ fortælling, beskrive det, der er betydningsfuldt 

for dem. Herefter satte jeg min forforståelse i spil (min horisont) i forståelse og fortolkning af patienternes 

beskrivelser (patientens horisont) af anæstesiforløbet. Jeg forsøgte således, så fordomsfrit som muligt, at 

forstå det transskriberede materiale. Ved at veksle mellem dele og helheder, dannede jeg en ny horisont, 

der indeholder en ny forståelse af dette emne, som forhåbentlig vil kunne biddrage til udvikling af anæste-

sisygeplejen.  

7.3 Beskrivelse af egen forforståelse:  

Jeg har været uddannet sygeplejerske i omkring 20 år og har været færdiguddannet anæstesisygeplejerske i 

8 år. Igennem alle årene, har jeg været ansat på det samme anæstesiafsnit, der bla bedøver på ØNH afde-

lingen. Samtidig fungerer jeg som specialeansvarlig anæstesisygeplejerske på dette afsnit.  

Anæstesigruppen, der bedøver på ØNH afdelingen, består af 15 sygeplejersker med meget bred erfaring 

(fra 0-25 år). Faggruppen arbejder, som alle andre anæstesisygeplejersker, meget selvstændigt og mødes 

kun 10 min hver morgen, før dagens arbejde på operationsstuerne begynder. Der eksisterer et stort ønske 

om at udvikle sygeplejen på afdelingen, men vidensdeling og faglige diskussioner kan være svære at nå på 

de daglige 10 min, hvor der også skal være plads til korte beskeder om dagens planlagte program. Dog for-

søges fastholdelse af ”10 faglige minutter” hver torsdag, hvor anæstesisygeplejerskerne opfordres til at 

komme med et kort sygeplejefagligt input til diskussion, information eller blot til refleksion.  

Inden enhver anæstesi, består anæstesisygeplejerskens arbejde i at kontrollere alt det teknisk udstyr på 

stuen, samt indhente information om patienten fra den elektroniske patientjournal (EPJ). Her gennemgås 

anæstesilægens prætilsyn, patientens blodprøver og medicin, samt mulige tidligere bedøvelser og/eller 

sygdomme. Det er igennem denne første læsning, at anæstesisygeplejersken forsøger at danne sig et bille-

de af, hvad det er for en patient, der snart vil ankomme til operationsgangen. Der er ikke tradition for, at 

der skrives særlig mange ord om patientens eventuelle angst eller ønsker. Dernæst optrækkes medicin, 

ophænges væske og forventet udstyr findes frem, så alt er klar inden patienten ankommer. Oftest ankom-

mer patienten, inden anæstesi- og/eller operationspersonalet er klar, og han må således vente på gangen i 

seng eller på en stol.   

Når alle er klar, byder enten anæstesisygeplejersken eller operationspersonalet velkommen og følger pati-

enten ind på stuen, hvor der hilses på resten af de tilstedeværende personaler. Det er altid anæstesisyge-
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plejersken der har kontakten med patienten på stuen. Til indledning af anæstesien skal der altid være to 

anæstesipersonaler, så alt efter kompleksitet, vil der enten være en anæstesilæge eller – sygeplejerske 

mere indtil patienten sover. Forberedelsen på stuen består i forskellige sikkerhedsspørgsmål, samtidig med 

at patienten skal monitoreres og have anlagt en i.v adgang. Det er i denne periode (ca 10 -15 min), at anæ-

stesisygeplejersken har den tætteste relation med den vågne patient, og i dette tidsrum at ønsker og behov 

skal afdækkes samt nærvær og omsorg udvises.  

 7.4. Rammer:  

ØNH afdelingen på AUH er en kirurgisk og medicinsk specialafdeling. Afdelingen indeholder, ud over en 

operationsgang med 4 daglige lejer, også et ambulatorie, et dagafsnit, en sengeafdeling og et opvågningsaf-

snit. Operationsgangen har en aktivitet, på 2843 (2012) 6voksne patienter om året.  Heraf er de 1036 (2012) 

kræftpatienter. Ifølge afdelingens aktivitetsrapport, er der sket en stigning på 67% (2010 2012) på det antal 

patienter, der gennemgår et ambulant kræftpakkeforløb. Dette antal forventes at stige yderligere i opgørel-

sen 2013-2014.  

7.5. Anmeldelse og sikkerhed:  

Normalt skal sådan et projekt anmeldes til datatilsynet, hvis projektet indeholder personfølsomme oplys-

ninger. Datatilsynet har dog lavet en fritagelse for anmeldelsespligt for studerendes specialeopgaver, hvis 

projektet følger de rammer, der er beskrevet på tilsynets hjemmeside (Datatilsynet 2013).  

Persondataloven stiller krav om datasikkerhed, der fortsat skal overholdes i projektet.  

Dette projekt indeholder ingen CPR numre. Mine optagede telefoninterviews er optaget på en computer, 

der udelukkende har befundet sig på min bopæl og den indeholder ingen personfølsomme oplysninger.  

Mine transskriberinger indeholder patientens ændrede navn, køn og alder.  

 Jeg indhentede samtykke fra patienterne, om deltagelse i projektet. Denne samtykkeerklæring (bilag 2) er 

skriftlig og indeholder, efter udfyldelse, patientens underskrift og telefonnummer. Erklæringen blev heref-

ter sikkert opbevaret, under resten af projektet.  

Inden patienten udfyldte samtykkeerklæringen, modtog han skriftlig information om formålet med projek-

tet, samt udførelse og varighed. Den omfattede ligeledes mit navn, mailadresse og telefonnummer, samt 

tydeliggørelse af, at de til enhver tid kunne trække sig. Denne information, kunne patienterne tage med 

hjem, så de havde mulighed for at læse informationen igen og til enhver tid komme i kontakt med mig  

(bilag 3)  

Ved projektets afslutning vil alle optagede interviews blive slettet og samtykkeerklæringerne destrueret.  

                                                           

6 Alle data er udtukket fra InfoRM, af ledende lægesekretær Tinna Lauritsen, ØNH afdeling H, Aarhus Uni-

versitetshospital.  
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For at sikre accept fra afsnitsledelsen,7 skrev jeg før projektets opstart, en mail om mit projekt, samt ønske 

om tilladelse til at udføre projektet i afsnittet. Tilbagemeldingen herfra var positiv.   

8. Design af interviewundersøgelsen.  

8.1 Den narrative fortælling:  

Den narrative metode er en udbredt måde, at få forklaringer og beskrivelser om os selv og vores omverden 

på. Den benyttes til at skabe mening og sammenhæng i vores komplekse og sammensatte virkelighed (Psy-

kologi 2005). Fortællingen formidler livsklogskab og ” er en måde at vinde forståelse for vores fælles grund-

vilkår” (Martinsen 2010 s. 135). Den kan hverken fortælles eller modtages neutralt, og bevæger således 

begge parter, der satser sig selv undervejs (ibid.). Fortælleren væver lytteren ind i fortællingens liv og bud-

skaber, og fordrer at der bliver taget ved lære af det fortalte (ibid.). Samtidig giver fortællingen mulighed 

for at udtrykke betydninger og ”giver plads til sammensatte og modstridende følelser, som vi ellers vanske-

ligt kan udtrykke” (ibid. s 140)  

De narrative fortællinger er karakteriseret af en rimelig fast struktur. De har et startpunkt, som bevæger sig 

mod et plot/centralt tema, der oftest indeholder en konflikt, der ønskes opklaret/afklaret, og til slut har en 

form for afslutning (Martinsen 2010, Psykologi 2005). Fortællinger tager tid og fordrer deltagende lytning 

og ”Hvad der er på spil viser sig efterhånden som historien fortælles” (Martinsen 2010 s. 139). I dette pro-

jekt var startpunktet ankomsten til dagafsnittet på operationsdagen, og det centrale tema (fænomenet) var 

patientens oplevelser af tanker om og kontakt med anæstesi og anæstesisygeplejersken på operationsgan-

gen. Afslutningen blev, når anæstesisygeplejersken havde afleveret patienten på opvågningen, eller længe-

re, hvis det var patientens behov.  

Psykologerne Kvale og Brinkman, skriver “Væsentlige dele af menneskets liv og oplevelse er snarere noget, 

der fortælles, og det betyder, at disse dele skal udtrykkes narrativt, hvis man skal have fat I deres væsentlige 

træk” (Kvale, Brinkmann 2009a s. 330). Da det netop er disse væsentlige træk, jeg ønskede at udfolde igen-

nem min problemformulering, var dette en særdeles velegnet metode for projektet.  

Patientens narrative fortælling, blev indhentet fra fire semistrukturerede interviews. Interviewene foregik 

pr telefon, hvor der blev benyttet en interviewguide (bilag 1).  

Interviewenes varighed var svingende (fra 22 – 32 min), og blev foretaget i marts/april måned 2014.  

8.2 Selektion af informanter:  

Da dette var et kvalitativt projekt med en fænomenologisk/hermeneutisk tilgang, var det ikke nødvendigt 

med et stort antal informanter, for at kunne besvare problemstillingen. Det var derimod særdeles vigtigt at 

                                                           

7 Administrerende overlæge Karin Lambertsen og Oversygeplejerske Mona Bundgaard.  
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udvælge informanter, der dels havde oplevet fænomenet, og dernæst var villige til at fortælle om deres 

subjektive oplevelser (Polit, Beck 2013). Det kunne ligeledes nuancere projektet, at udvælge informanter 

med variation i forhold til andre ting, end det at have oplevet det samme fænomen (ibid.). I dette projekt 

havde alle informanter oplevet et ambulant kræftpakkeforløb i generel anæstesi, to dage før deres inter-

view. For at opnå den ønskede variation, blev der inkluderet to kvinder og to mænd. Deres aldersspredning 

var 34 -51 år. To af hvert køn havde aldrig før haft kræft, mens de to andre var til udredning for recidiv. 

Tilfældigt viste det sig, at de to der aldrig havde haft kræft, heller ikke havde prøvet at være i generel anæ-

stesi. De fire inkluderede informanter fremstilles her:  

 

Informant:  Alder:  Undersøgelse:  Tidligere anæstesi:  

Lene  34 år  Obs hoved – hals kræft  nej  

Pia  49 år  Obs recidiv af hoved – 

hals kræft  

ja  

Keld  51 år  Obs recidiv af hoved – 

hals kræft  

ja  

Lars   44 år  Obs hoved – hals kræft  nej  

  

Selve udvælgelsen af informanterne forløb efter et flowchart (bilag 4), men det var alene mig, der bestemte 

hvem der skulle spørges. Jeg var ikke selv i kontakt med informanten, så den hjælpende anæstesisygeple-

jerske blev instrueret i, at gøre informanterne klart, at de skulle være klar til at fortælle om deres oplevelse, 

hvis de ønskede at deltage.   

8.3 Inklusionskriterier:  

- Patienter >18 år  

- Patienter der ikke har et psykisk handicap  

- Patienter der forstår og taler dansk  

- Patienter der skal til udredning for cancer i GA  

- Patienter der indlægges og udskrives via afdelingens dagafsnit (ambulant forløb) 

- Patienter der er klar til at fortælle om deres oplevelser.  

8.4 Information og samtykke: 

Patienterne modtog skriftligt informationsmateriale, inden de skulle tage stilling til, om de ville deltage 

(bilag 3) og underskrev efterfølgende en samtykkeerklæring (bilag 2)  

8.5 Metodiske overvejelser: 
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For at sikre mig, at selektionen foregik korrekt, blev de implicerede sygeplejersker informeret på hvert de-

res niveau. Forløbskoordinatoren blev informeret om inklusionskriterier, den hjælpende anæstesisygeple-

jerske blev informeret om, at gøre de mulige informanter opmærksomme på, at de skulle være indstillet på 

at fortælle om deres oplevelser, og dagafsnitssygeplejersken blev gjort opmærksom på, at den hjælpende 

anæstesisygeplejerske ville komme og bede hende om, at give besked inden hun hjemsendte en informant, 

så patienten kunne spørges inden.  

Ingen andre end den hjælpende sygeplejerske vidste, hvem der var informant, indtil dagafsnitssygeplejer-

sken blev bedt om, at give besked tilbage til den hjælpende sygeplejerske, om patientens hjemsendelses-

tidspunkt. Således kunne strukturen forebygge risiko for, at patienten blev behandlet anderledes, end han 

ellers ville være blevet.  

Jeg har haft en del etiske overvejelser omkring udvælgelse af mine informanter, da det var yderst vigtigt for 

mig, at møde disse sårbare patienter med respekt og ikke overskride deres grænser.  

Kunne jeg eksempelvis byde dem, at skulle tage stilling til anæstesien, når de var i dyb krise og havde en 

cancerdiagnose hængende over hovedet? Jeg kontaktede i denne sammenhæng ”Heimdal” 8i Århus, hvor 

jeg talte med en af deres rådgivere. Hun beroligede mig og sagde, at hendes 30 års erfaring med kræftpati-

enter og patienter generelt var, at de allerfleste gerne vil deltage i projekter, der kan gøre tingene bedre for 

dem selv og andre.  

Dernæst valgte jeg at gå på kompromis med muligheden for at lave interviews ”face to face”, da jeg vurde-

rede, at patienternes forløb allerede indeholdt adskillige stressfaktorer, og nødigt ville stresse dem yderli-

gere. De kommer i tumorambulatoriet den første dag, hvor de både taler med kirurg og ambulatoriesyge-

plejerske omkring kirurgi og fremtid. Derudover får de taget blodprøver og taler med anæstesilægen. Alle-

rede 1 -2 dage efter ankommer de til operation/udredning. Tre hverdage herefter skal de igen i tumoram-

bulatoriet til svar. Jeg har således fundet det grænseoverskridende, at bede dem åbne deres hjem for mig, 

eller komme på hospitalet for at tale med mig, i dette komprimerede forløb. Jeg fandt det samtidig vigtigt, 

at kunne interviewe dem inden de fik deres svar, da dette kunne risikere at påvirke deres oplevelse af hele 

forløbet.   

Jeg er klar over, at jeg ved telefoninterviews mistede muligheden for at se patientens kropssprog, men 

valgte i stedet at prioritere etikken og derudover få de mest friske og upåvirkede oplevelser.  

At lade en anden indhente samtykkeerklæringerne blev valgt, for at give patienterne en mulighed for, at 

kunne sige nej til en anden end mig, samt for at jeg kunne være så fordomsfri som muligt, når jeg skulle tale 

med dem i telefonen. Information om projektet blev lavet skriftligt, for at de kunne få det med hjem.  

                                                           

8 ”Hejmdal”: kræftrådgivningen i Århus – Kræftpatienternes hus.   
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Informantionsarket indeholdt ligeledes mit navn, mailadresse og telefonnummer, samt den aftale der blev 

lavet. Dette var grundet min viden om, at kriseramte mennesker, har risiko for at glemme, hvad der bliver  

sagt og aftalt.   

Beslutningen om, at de først skulle spørges om deltagelse efter operationen var, at de således ikke havde 

haft mulighed for at være mere opmærksomme end ellers. Derudover ønskede jeg heller ikke at pålægge 

dem en ekstra byrde i forløbet, - som om de ”havde fået lektier for”.  

8.6 Interviewguide:  

I dette projekt var ønsket at indhente patientoplevelser fra et specifikt anæstesiforløb, foldet åbent ud 

igennem patientens narrative fortællinger. Jeg benyttede en semistruktureret interviewguide (bilag 1), der 

med startreplikken: ”Jeg vil gerne have dig til at tænke 2 dage tilbage, hvor du blev opereret og bedøvet. 

Kan du begynde med at fortælle, fra det tidspunkt du ankom til hospitalet? ”, lagde op til, at informanten 

kunne fortælle om sin oplevelse af anæstesiforløbet med egne ord, og at det kun var rammerne for fortæl-

lingen, der på forhånd var fastlagt fra min side.  På denne måde var det udelukkende informanten, der be-

stemte hvilke elementer, der var betydningsfulde.  

Guiden var udformet sådan, at den første del af samtalen var udformet som en indledning, hvor jeg atter 

præsenterede mig, gav dem mulighed for at trække sig endnu engang, samt udspurgte dem om deres alder, 

tidligere anæstesi og jobbeskrivelse. Derudover forklarede jeg endnu engang, hvad interviewet gik ud på, 

og at jeg ville guide dem, hvis de gik i stå. Optagelsen gik først i gang, når alle disse ting var på plads, og 

informanten vidste besked herom. Under selve interviewet lod jeg informanterne fortælle, og lyttede ho-

vedsageligt eller brugte de støttende spørgsmål som guiden skitserede. Efter endt interview fortalte jeg, at 

jeg slukkede optagelsen, men at der efterfølgende var tid til en afsluttende snak, inden vi sagde farvel. Alle 

informanter gav udtryk for, at de havde været glade for at deltage, og at de håbede at deres fortælling 

kunne bruges til noget.  

Inden det første patientinterview, valgte jeg at lave et testinterview med en kollega, der lige havde været 

operereret ambulant, men ikke i et kræftpakke forløb. Dette var udelukkende for at vurdere kvaliteten af 

telefonoptagelse, tiden for interviewet, selve interviewguidens udformning og mine evner til at guide til en 

narrativ fortælling. Efterfølgende transskriberede jeg interviewet, for også at afprøve denne del af proces-

sen. Dette gav anledning til nogle enkelte småjusteringer i interviewguiden, i forhold til at gøre den  

endnu mere åben.   

8.7 Transskribering:  

For at kunne klargøre mine optagede interviews til analysedelen, blev optagelserne aflyttet mange gange 

og herefter ordret ændret fra talesprog til skreven tekst (Kvale, Brinkmann 2009b). Da det var telefoninter-
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views, havde jeg ikke mulighed for at nedskrive kropssprog, men pauser, stemmeleje og lyde blev noteret 

igennem transskriberingerne. I enkelte sætninger har det ikke været muligt at høre hvad informanten siger 

og ej heller genkalde mig dette, så disse sætninger er noteret med prikker. Ved tryk på bestemte ord, er 

ordet blevet fremhævet med fed skrift. For at bevare patientens og eventuelle pårørendes anonymitet, er 

deres navne allerede ændret før transskriberingen. Jeg havde i første omgang valgt at notere deres jobbe-

skrivelse, men har efterfølgende slettet dette for helt, at sikre deres anonymitet.  

Patientens alder og køn er igennem projektet forblevet det samme.  

9.Tematisk tekstanalyse:  

Igennem analysefasen af mit empiriske materiale, gennemgik jeg Bjerrums fem faser. Da transskriberinger-

ne er resultatet af fire narrative fortællinger, indeholdt det mange forskellige patient oplevelser. Det har 

ikke været muligt, at tage alt med, men jeg har udvalgt de interessante og betydningsfulde sammenhænge, 

der foldede sig ud i forhold til anæstesi og anæstesisygepleje. Denne analyseproces resulterede i fire rele-

vante temaer, som præsenteres i skemaet nedenfor. Analyseprocessen for tema 1, kan ses som eksempel i 

bilag 5.  

Tema:  1.  

Operationspatienter er 

undskyldende og  

føjelige  

2.  

Anæstesisygeplejerker 

er garvede og  

kompetente  

3.  

Anæstesi er grænse-

overskridende  

og sætter livet på spil  

4.  

Omsorg er små  

signaler og direkte 

tale  

  

10. Fremstilling af fund.  

Her vil de fremkomne temaer præsenteres og analyseres i den rækkefølge som de fremstår i skemaet oven 

for. Citater vil hovedsageligt fremstilles som i transskriberingen, men ved behov for sammentrækning af 

citater fra samme informant om samme emne, benyttes prikker til at illustrere dette.  

10.1. Operationspatienter er undskyldende og føjelige.  

Informanterne fremstod sårbare og afhængige, igennem analysen af deres oplevelser. Det var især igennem 

beskrivelser af relationer med personalet, at dette var særdeles tydeligt. På trods af en ubehagelig følelse i 

en relation, lod informanterne det upåtalt passere. I stedet forsvarede og forklarede de personalets hand-

linger, som altid værende i den bedste mening.  

Informanterne beskrev situationer, hvor de oplevede en krænkende adfærd, følte sig til besvær eller bare 

havde en ubehagelig fornemmelse. Keld følte eksempelvis, at den tiltaleform, der blev benyttet over for  

ham, var som om: 
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”hun talte til mig som om jeg var et barn - fuldstændig sådan lidt pusse nusse agtigt - det 

var sådan meget som at blive talt ned til… når man bruger det der barnlige - eller meget 

forklarende sprog - det er krænkende…. Det er næsten som om – nej hvor er det synd for dig 

– nåå ligger du nu her - det har man simpelthen ikke brug for” (Keld)  

Og Lene havde fornemmelsen af, at hendes valg om at have sin kæreste med ind på operationsstuen, udlø-

ste besvær i forhold til, at han jo både skulle have tøj og hat på. Derudover følte hun, at  

anæstesisygeplejersken udstrålede irritation over hendes angst:  

”for jeg tænkte om hun syntes jeg var lidt besværlig - og syntes hun at det er lidt træls at nu 

kommer der en der er bange - og kan hun ikke bare lige -  det her er jo ingenting - og syntes 

hun at det er lidt træls med en der er så nervøs at hun skal have sin kæreste med” (Lene) 

 Jeg bemærkede, at det var svært for informanterne at fortælle frit om deres ubehagelige oplevelser og 

tolkede, at det kom for tæt på nogle følelser, de ikke ønskede at genkalde sig. Det kunne muligvis også 

skyldes, at de ikke var trygge nok ved mig til at turde bringe det frem. Pia valgte i stedet at fortælle fiktivt  

om sine ubehagelige oplevelser, for på denne måde at distancere sig:  

”det er altså ikke noget jeg har oplevet – men jeg tænker (pause) – men jeg kunne forestille 

mig hvis personalet på operationsstuen sådan havde – havde snakket hen over hovedet på 

mig og jeg bare havde været den der klump der lå der - det ville da – det ville da være ubeha-

geligt” (Pia)  

Det forekom, at informanterne frygtede hvilke konsekvenser det kunne få, hvis de ikke opførte sig føjeligt. 

Denne reaktion kan i værste fald sammenlignes med mennesker, der lever under et diktatorisk regime, hvor 

den samme føjelighed og magtesløshed observeres, og hvor konsekvenserne kan være fatale for ens liv.  De 

ønskede på ingen måde at være til besvær, da dette i værste fald kunne nedsætte sikkerheden på  

operationsstuen:  

”jeg er godt klar over at man – at man får som fortjent – så hvis man er en sur patient – og er 

selvcentreret og siger – jeg er mest syg og har mest ret – så får man en modreaktion ik´- det 

er jo mennesker der har med mennesker at gøre” (Lars)  

Empirien indikerer, at informanterne havde en frygt for anæstesisygeplejerskens magt over deres forløb og 

liv. Det faktum, at relationen mellem personale og patient beskrives som, at det er mennesker der har med 

mennesker at gøre, tolker jeg som et bevis på, at patienterne ikke oplever, at anæstesisygeplejersken påta-

ger sig et professionelt ansvar.  

At erkende denne ulige magtrelation, samt ens egen afhængighed af anæstesipersonalet, virkede grænse-

overskridende: ”at jeg egentlig dybest set er fuldstændig i hænderne på nogle andre….For mig er det det der 

med at give slip og sige – nu er der nogle andre der tager over” (Lene). Denne totale afhængighed forekom 

som en voldsom erkendelse, der resulterede i en form for magtesløshed. For at skabe de bedste odds for 

sig selv, blev deres overlevelsesstrategi, at agere undskyldende og føjelige. De påtog sig således hurtigt 

skylden, hvis de ikke følte personalets velmenende handling som behagelig: ”jamen det er jo også meget 
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forskelligt fra hvilke forudsætninger man har – men jeg har jo været der mange gange…..Hun gjorde det i 

den bedste mening og ville jo bare være så god” (Keld)  

De mente, at der selvfølgelig måtte være en fornuftig forklaring på at der eksempelvis blev talt hen over 

hovedet på patienten på operationsstuen, og de forklarede personalets uhensigtsmæssige adfærd, ved at 

undskylde, at patienter er forskellige: ”det er sørme også svært at gå på arbejde hver dag - og man møder 

så mange der har 1000 forskellige behov……. Efter følgende har jeg også tænkt at det måske heller ikke var 

det jeg havde brug for ” (Lene)  

Det fremkom, at informanterne generelt undskyldte, at patienter er forskellige, har forskellige behov og 

kommer med et forskelligt udgangspunkt. I flere tilfælde beskrev de, at det måtte være patienternes skyld, 

hvis relationerne mellem personale og patienter ikke fungerede eller føltes god. Dette viste, at patienterne 

påtog sig et enormt ansvar i situationen, på trods af at de var i krise.   

10.2. Anæstesisygeplejersker er garvede og kompetente.   

Informanterne var meget bevidste om, at anæstesipersonalet skulle varetage deres livsfunktioner under 

operationen. De havde alle haft kontakt med en eller flere anæstesisygeplejersker på operationsstuen, og 

beskrev dette møde som både positivt og negativt.  

Noget tyder på, at tidligere erfaringer med generel anæstesi, kan betyde noget for de forventninger patien-

terne har, samt for den måde anæstesisygeplejersken agerer på. Lene, der ikke havde været bedøvet før, 

oplevede anæstesisygeplejersken som: ”hun virker garvet – sådan og kompetent – og sådan måske lidt 

mere kontant……kold er sådan et dumt ord at bruge – det er så negativt – hun er lidt – hun møder mig lidt 

mindre der hvor jeg er” (Lene). Hvorimod Pia og Keld, som havde prøvet det mange gange, fornemmede at 

anæstesisygeplejersken forventede, at de opfattede det som ren rutine, og derfor talte meget lidt med 

dem:  

”Altså de sagde jo ikke så meget – de sagde nå du har prøvet det før – jamen det har jeg jo 

prøvet masser af gange så – så jeg vidste jo godt hvad der skulle foregå – er der noget du er i 

tvivl om spørger de så – er der noget du vil spørge om………. Men jeg havde jo ikke rigtig no-

get” (Keld)  

Lene benyttede ordet garvet, i sin beskrivelse af anæstesisygeplejersken. Dette ord betyder i sin oprindelige 

forstand, hærdet eller hårdhudet (Brüel, Nielsen 1987). Jeg tolker en dobbelthed i denne beskrivelse, der 

både knytter noget positivt og negativt til anæstesisygeplejersken. Det er positivt, at anæstesisygeplejer-

sken er hærdet og hårdhudet, da hun derved udstråler erfaring og kompetence, samt er solid, og har styr 

på det, hun skal. Derimod er det negativt, at hun er så hærdet, at hun signalerede, at situationen er ren 

rutine, samt virker så hårdhudet, at hun ikke er i stand til, at sanse og fornemme patienternes behov på 

operationsstuen.  

Lars valgte en helt anden beskrivelse af anæstesipersonalet og anæstesisygeplejersken, hvor han  
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sammenlignede anæstesifaget med sælgere:  

”Altså de fik flettet de der formelle informationer og fakta som de skal have ud af mig – dem 

fik de flettet ind i samtalen – som ingenting altså – det var dygtig gjort – det er jo dygtige 

sælgere der gør sådan noget ik`(griner)……Og så en ting – som jeg syntes var rigtig rigtig fint  

– de bruger mit navn – det er en rigtig rigtig god detalje….det er også sådan jeg sælger varer 

– ik´”  (Lars)   

Heri tolker jeg ligeledes en dobbelthed, i form af noget positivt og negativt. En sælger kan sælge mange 

ting, men rubriceres ofte i en kategori af fagfolk med varierende uddannelse, der snakker meget, og hvor 

der gerne benyttes ufine metoder og uskrevne dagsordner, for at nå målet. Det forekommer, at Lars både 

er tilpas med den afslappede måde, der bliver kommunikeret på, men at han samtidig ikke er helt klar over, 

hvad der skal foregå, samt hvad der er small talk og fakta i situationen. Derudover kan brugen af patientens 

navn både virke positivt og negativt. For Lars virker brugen af hans navn, både trygt og nærværende i situa-

tionen, men for andre kan det ligefrem virke grænseoverskridende, beregnende og falsk, hvis et navn bliver 

sagt for ofte. Det er selvfølgelig en balancegang, der netop må vurderes i den enkelte kontakt.    

Alle informanter gav udtryk for, at anæstesipersonalet var rigtig gode til at fortælle, hvad de gjorde, og 

hvad der skulle ske, men at de derudover var meget hurtige til at lægge patienterne til at sove. Der var et 

stort fokus på anæstesipersonalets sikkerhedskompetencer. Det gav informanterne tryghed i situationen at 

føle, at der var styr på det. Det var så vigtigt for dem, at analysen pegede på, at de var villige til at opgive 

behovet for omsorg i situationen, hvis de blot modtog den højeste sikkerhed. Informanterne tildelte anæ-

stesipersonalet en særlig status, hvor det fandtes naturligt at fritage dem fra en omsorgsfuld kontakt. Det 

vigtigste var, at overleve og dermed lade anæstesipersonalet være fokuseret på opgaven: ”De er sådan 

mere konkrete- det er sådan en balance…. De er sådan mere professionelle – jeg har brug for at de ved hvad 

de skal” (Keld). Det synes således umuligt, at anæstesipersonalet skulle kunne honorere begge dele på 

samme tid.  

Det blev oplevet som utrygt, hvis der opstod usikkerhed på operationsstuen. Pia oplevede utryghed ved, at 

det var en anden anæstesilæge, der skulle bedøve hende, end den hun havde forventet. Keld havde tidlige-

re oplevet, at der blev diskuteret manglende journalnotater, alt imens han blev lagt til at sove. Der var såle-

des enighed blandt informanterne om, at der ikke måtte vises eller udstråles tvivl eller usikkerhed,  

hos hverken kirurger eller anæstesipersonale:  

”Det var rigtig fint – det var lige på….. Der blev spurgt til mit cpr nr mange gange og om jeg 

også vidste hvad – hvad der skulle laves- og hvordan og hvorledes – så de var helt sikre på at 

de ikke skulle skære noget forkert af (griner) – det syntes jeg de gjorde rimelig professionelt” 
(Lars)  

10.3. Anæstesi er grænseoverskridende og sætter livet på spil.  

Umiddelbart er der kun en af informanterne, der giver direkte udtryk for nervøsitet, angst eller bekymring i 

forbindelse med anæstesi. Det virker nærmest magtpåliggende for de øvrige tre informanter, at overbevise 
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sig selv og mig om, at anæstesien på ingen måde havde betydning. Da interviewet foretages efter anæste-

sien, som de jo alle har overlevet, virkede informanternes retrospektive oplevelse, således allerede farvet 

af dette faktum. Men efter tolkning af informanternes udsagn, bliver det klart, at alle oplevede en grund-

læggende angst for, at skulle lægge deres liv i anæstesipersonalets hænder.  

Få dage inden operationen, har informanterne været til samtale med en anæstesilæge. Denne samtale 

virker til, at have efterladt brudstykker af information i hukommelsen, som har været medvirkende til, at 

øge deres bekymring for anæstesien: ”han fortalte mig – at når man bliver vækket af narkose – så er det 

først efter at man bliver vækket at man får den der plastik … Den man får ned igennem halsen…. Det er først 

efter man er vågnet at man får taget den op” (Pia)  

Lene fortalte direkte, at hun havde været utrolig bange for anæstesien, og for ikke at overleve. Hun kunne 

slet ikke skjule det og blev forsøgt beroliget i dagafsnittet: ”hun var faktisk rigtig god til lynhurtigt at sige- 

ved du hvad – der er ingen sunde og raske mennesker der dør af at komme i narkose” (Lene). Det var tyde-

ligt, at patienterne står ansigt til ansigt med den grundlæggende angst mennesker mærker, når livet pludse-

lig er på spil. De er langt ude over deres komfort zone, hvor det kræver tillid og er svært at slippe kontrol-

len: ”Man skal have fuldstændig tillid til nogle mennesker der egentlig dybest set kan sprøjte hvad som helst 

ind i årene på mig”(Lene)  

Lars følte sig rimelig afklaret, da de havde talt om det hjemme, men udtrykte alligevel bekymringer:  

”Jeg har jo en forventning om at nu skal der ske det – nu skal jeg ind og de skal skære i mig 

.....Jeg var selvfølgelig spændt – også fordi jeg skulle i fuld narkose – det har jeg jo ikke prøvet 

før –øh…..Skulle det nu gå galt og – scenarier og ting og sager..(lang pause)” (Lars) 

 Lene fortalte, at hun havde to børn, hun skulle hjem til igen, og Pia var nervøs og tænkte: ”at - øh - hvor 

godt min krop ku holde til at blive bedøvet…. Tanken har da strejfet mig” (Pia)  

På trods af disse udtalelser, gør informanterne alligevel meget ud af at overbevise mig og dem selv om, at 

de slet ikke er bange for anæstesien: ”Jamen prøv at høre – jeg har slet ikke været bekymret for narkosen – 

jeg syntes – det var bare et step der var der” (Lars)  

Denne dobbelthed bemærkes ofte igennem analysen. Det forekommer, at denne bagatellisering af deres 

grundlæggende tanker, virker som mulige strategier, der hjælper dem til at holde sammen på sig selv og 

komme videre. Keld fortalte, at han fokuserede på det praktiske, mens Lene forsøgte at tænke positivt og 

konkret: ”Hvor mange er det ikke vi kender som har været i fuld narkose og overlevet….Det der med at få 

noget konkret på” (Lene)  

Pia og Keld brugte deres tidligere erfaringer som sikkerhed for, at de nok også skulle overleve denne gang. 

Keld fortalte, at han havde været bedøvet mange gange, og at han da var vågnet hver gang, mens Pia også  

forsøgte at overbevise sig selv om overlevelse:  
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”Nej nej – også fordi jeg har været i narkose så mange gange – så det skræmmer mig ikke det 

fjerneste (lang pause)…Jeg er ikke i tvivl om at de vil gøre alt hvad de kan for at holde mig i 

live og få mig trygt om på den anden side af den der – den der narkose” (Pia)  

Kvinderne virkede til, at have det sværest med, at overgive kontrollen til anæstesipersonalet, hvorimod de 

to mænd nåede et punkt, hvor de faktisk nød, at skulle give slip for en stund:  ”jeg vidste jo godt det kom – 

det er egentlig en meget behagelig fornemmelse – det der med at blive lagt i så dyb en søvn” (Keld)  

Ingen af Informanterne mente, at de tænkte på noget særligt i ventetiden, men ønskede alligevel ikke for 

meget ventetid, hvor der blev for meget tid til at tænke. Her blev der atter registreret en dobbelthed i in-

formanternes udsagn, som bestyrker min tidligere antagelse af, at de efterfølgende forsøger at dække over 

de irrationelle tanker, de har haft. Jeg fornemmede klart, at der var dele af deres historie, der gjorde for 

ondt at tale om, idet Pia, der flere gange havde gentaget at hun slet ikke var nervøs, skulle fortælle om, 

hvad hun tænkte i ventetiden: ”altså så der tænkte jeg ikke rigtig noget….” (stemmen knækker) (Pia)  

Informanterne ønskede bare at forløbet skulle gå hurtigt, så de kunne komme hjem igen og dermed at have 

overlevet, og være et skridt nærmere en afklaring på næste udfordring: ”Selvom jeg er fuldstændig ude i 

torvene så skal man bare igennem det…. Det er rigtig rart for mig at jeg ikke får så lang tid til at tænke .. 

Det er bare med at få det overstået” (Lene). Informanterne var både angste for anæstesien og for deres 

udredningssvar. Begge dele virkede grænseoverskridende for dem. Set i lyset af, at anæstesien er velover-

stået, da jeg taler med dem, tolker jeg, at denne del automatisk nedtones, og deres fokus og energi flyttes 

mod næste udfordring, som de venter på med spænding. De er således fortsat i en meget stressende situa-

tion, hvor livet fortsat er på spil. Pia overvejede selv, om hun ubevidst forsøgte at nedtone anæstesiangsten 

i situationen: ”Jeg ved ikke om jeg er autoritetstro – eller også bliver man nød til at have det sådan….. Jeg 

ville ikke kunne holde ud hvis jeg også skulle være nervøs for det – det magter jeg simpelthen ikke” (Pia). De 

frygtede alle at få svaret på kræftpakkeudredningen og havde selvfølgelig også denne angst med sig under 

anæstesiforløbet: ”det kommer lidt som et chok for mig … sådan kræftpakke – det er sådan 2 ting som jeg 

syntes er grænseoverskridende…. At skulle lægges i fuld narkose – og nu går jeg og venter på den anden 

del” (Lene), og ”Jeg var jo vældig nervøs fordi jeg øh havde jo fået – der var noget mistænkeligt til den der 

kontrol….. så det tænkte jeg selvfølgelig meget på” (Keld)  

Kirurgerne havde en stor plads i informanternes fortællinger. Informanterne havde generelt brug for infor-

mation og var meget taknemmelige for, at kirurgen informerede dem efterfølgende.  

10.4. Omsorg er små signaler og direkte tale.  

Informanterne havde både haft gode og dårlige oplevelser under deres anæstesiforløb. Det viste sig, at 

personalets små signaler, samt deres evne til, at sætte ord på observationer og handlinger, gjorde en for-

skel. Disse små tiltag gav informanterne tryghed og gjorde dem i stand til, at kunne magte situationen på en 
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langt mere hensigtsmæssig måde. Det fremkom, at patienterne ikke krævede meget opmærksomhed, nær-

vær eller omsorg fra personalets side, før det udløste en kæmpe forskel.  

Informanterne pegede på vigtigheden af, at fornemme personalets respekt for dem som person, samt glæ-

den ved, at opleve omsorg og nærvær i de enkelte situationer. Det virkede ikke umiddelbart som om, in-

formanterne på forhånd havde turde forvente noget af personalet, men valgte i stedet at være taknemme-

lige, når de oplevede en positiv kontakt. De mærkede hurtigt, om der var en god stemning på stuen, og 

fandt både humor og ”løs snak” som opblødende i situationen. De ønskede dog at stemningen og fokus 

ligeledes fremstod centreret og nærværende: ”Jeg føler egentlig at de er meget nærværende og har fokus 

på mig og min person – altså jeg ved godt at jeg er et nummer i rækken” (Pia), mens Lars udtrykker det 

således:  ”Det at du forsøger at bringe lidt nærvær ind – eller forsøger og – ja at centrere tingene ik´- om-

kring personen- så jeg ikke bare er et person nr – det forsøger at skabe den der tryghed”(Lars)  

Fælles for omsorgen er, at den netop ydes igennem både verbale ytringer og nonverbale signaler, og først 

er helt optimal, når den er tilpasset den enkelte patient og situationen. På operationsgangen, var det vigtigt 

for informanterne, at hele operationspersonalet præsenterede sig. I Pias forløb skete dette ikke og hun var 

derfor ude af stand til, at skelne den ene fra den anden på operationsstuen. Denne manglende præsentati-

on resulterede ydermere i, at Pia ikke helt kunne redegøre for, hvem hun havde haft den  

tætteste kontakt med. Keld havde erfaring med, at genkendelige ansigter gav større tryghed og sikkerhed:  

”så er det bare- det kan jeg rigtig godt li´- så kommer de alle sammen ud og præsenterer 

sig….hvem de er og hvad der skal ske…der føler jeg mig altså helt tryg… Og det er altid rart 

når nogen siger – nå er det dig – når de kan genkende en – så ved de nok også hvad det er de 

skal lave” (Keld)  

Inde på operationsstuen var det øjenkontakt og direkte tale, der gav tryghed for informanterne. De opleve-

de alle tryghed ved, at de blev informeret af både kirurgen og anæstesipersonalet om, hvad der skulle ske. 

Det var især kirurgerne, der var gode til, at give kort og relevant information, samt til at benytte øjenkon-

takt: ”Hun var rigtig god til lige at komme hen og kigge mig i øjnene” (Lars). Mens anæstesipersonalet var 

gode til, at fortælle, hvad de gjorde, samt spørge, om der var noget informanterne ville spørge om. På trods 

af at dette spørgsmål egentlig er ret åbent, så pegede informanternes udsagn dog mod, at det nærmere 

virkede lukket og standardiseret og efterlod informanterne med en tvivl om, hvad de egentlig kunne spørge 

om.   

Pia oplevede en fysisk berøring, som tydeligvis gjorde et stort indtryk:  

”Lige inden jeg blev lagt i narkose der…..lagde jeg mærke til at der var en der sådan sad og 

holdt ved min arm – sådan som jeg kunne forestille mig at min kæreste eller mor ville have 

gjort….. det var i hvert fald rigtig dejligt – det vil jeg anbefale at man bliver ved med – det har 

jeg ikke oplevet før” (Pia)  
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Mens Lene både efterspurgte verbal og nonverbal tryghed fra anæstesisygeplejersken: ”Hun kunne lige 

have taget mig i armen og kigget mig i øjnene og sagt: Ved du hvad – du skal bare være fuldstædig rolig – vi 

skal nok passe rigtig godt på dig” (Lene)  

Meget tyder på, at det kan være tryghedsskabende og essentielt, at have en pårørende med i både anæste-

siforløbet og til samtaler. To af informanterne fortalte at de havde en pårørende med igennem dele af 

anæstesiforløbet. Kelds kone var med i dagafsnittet, men tog hjem, da ventetiden trak ud og han  

udtrykte:  

”Det betyder ikke så meget ved bedøvelsen – det betyder ikke så meget for mig – det er mere 

hende- så føler hun at hun er der – men ved svar – tænker jeg… Det er rart med et par ekstra 

ører – især ved dårligt svar – så har man det med at høre det værste og glemme det de siger” 
(Keld)  

Lene havde selv valgt, at have sin kæreste med hele vejen. Hun følte tryghed og fortalte: ”Det betyder rigtig 

rigtig meget….Det er jo ikke fordi jeg ikke tænker de vil passe på mig – selvfølgelig vil de det – men det der 

med at sige- han er da i hvert fald en´ der – han er der for mig” (Lene)  

10.5. Sammendrag af fund.  

Analysen peger på, at kræftpakkepatienter, der gennemgår et anæstesiforløb i generel anæstesi, er sårbare 

mennesker, der er ekstremt afhængige af anæstesisygeplejersken. De er bevidste om, at det er denne fag-

gruppe, der varetager deres livsfunktioner under operationen. Det fremstår altafgørende for patienterne, 

at faggruppen udstråler tryghed og sikkerhed over for patienterne på operationsgangen. Patienterne virker 

usikre på, hvilke omsorgsmæssige kompetencer, der kan forventes af anæstesisygeplejersken, i denne kon-

tekst. Patienterne oplever, at anæstesisygeplejersken ikke altid har tid eller lyst til besværlige patienter. De 

beskriver angsten for at skabe en dårlig stemning, at forstyrre hende og er villige til, at gå på kompromis 

med omsorgen, hvis det blot resulterer i fuldt fokus på sikkerheden, fra anæstesisygeplejerskens side.   

Det er svært for patienterne, når en relation føles krænkende og ubehagelig. Den ulige magtrelation og den 

voldsomme afhængighed resulterer i, at patienterne undskylder personalets handlinger og i stedet påtager 

sig det fulde ansvar. De føler sig skyldige i at forventningerne ikke har været afstemt, samt er bange for, at 

det ekstra besvær de volder personalet, vil have negative konsekvenser for deres behandling. Med disse 

bekymringer i baghovedet, vælger patienterne at være undskyldende og føjelige i situationen, af skræk for 

ikke at overleve.  

Der eksisterer stor respekt for anæstesisygeplejerskens naturvidenskabelige kompetencer. Hun udstråler 

ro, erfaring og at hun har styr på det, hun laver. Dette skaber en tryghed og sikkerhed hos patienterne. 

Derudover er hun god til at skabe stemning på stuen, fortælle hvad hun gør, og hvad der skal ske inde på 

operationsstuen. Men når det kommer til de humanvidenskabelige kompetencer, hvor medfølelse, sans-

ning af behov og individuel omsorg er grundlæggende elementer, kommer anæstesisygeplejersken  
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nogle gange til kort.  Det virker ikke til, at hun er særlig bevidst om, at påtage sig et professionelt ansvar for 

den medmenneskelige relation, på trods af, at det er hende der har magten i en helt ulige relation, samt 

over hele patientens liv.  

Studiets patienter har en grundlæggende angst for ikke at overleve operation og anæstesien. Den totale 

afhængighed af, at andre skal varetage ens liv, er angstprovokerende. Angsten forsøger patienterne at hol-

de på afstand i ventetiden op til operationen. De ønsker at forløbet skal gå hurtigt, så der bliver så lidt tid 

som muligt, til at tænke over deres situation. I såvel ventetid som på operationsstuen, benytter patienterne 

forskellige strategier, for at holde sammen på sig selv. Efter anæstesien bliver de, i glæden over at de over-

levede, nærmest flove og benægtende, over for den irrationelle angst de følte. Derfor opbygges forsvars-

mekanismer i form af nye fortællinger, hvor de ikke var angste, for at få den ubehagelige følelse på afstand 

og genvinde kræfter og styring, i forhold til den næste mentale og følelsesmæssige udfordring, de står over-

for.  

Ud over anæstesien, beskriver kræftpakkepatienter også ængstelse for deres udredningssvar. Angsten for 

kræften ligger hele tiden lige under overfladen. Patienterne er således konstant i krise, og på trods af at 

anæstesien er overstået, er livet fortsat på spil. De er meget afhængige af kirurgernes information igennem 

forløbet, hvor de især hæfter sig ved positive udmeldinger, som kan berolige dem her og nu.  

Både kirurger og anæstesipersonale skal udstråle sikkerhed og må ikke udvise tvivl på operationsstuen. 

Derudover er det vigtigt, at begge faggrupper viser respekt for patienten, ved at benytte øjenkontakt og 

ved at tale klart og direkte med patienten. Samtidig er det vigtigt for patienterne, at alt personalet præsen-

terer sig. Ligeledes øger genkendelige personaler, patienternes følelse af tryghed og sikkerhed.  

Patienterne er både bange for at skuffe personalet og sig selv. Derfor er de meget varsomme med at turde 

forvente noget af anæstesipersonalet, men bliver i stedet meget taknemmelige over at opleve individuel 

omsorg og nærvær. Denne følelse er ikke blot behagelig, men kan samtidig give patienten en fornemmelse 

af, at kunne håndtere den angstfyldte situation mere hensigtsmæssigt. Selv små signaler og ord, kan gøre 

en stor forskel. Derudover er en pårørende en mulig tryghedsskabende figur igennem anæstesiforløb og 

samtaler.  

11. Diskussion.   

Den tematiske tekstanalyse resulterede i fire relevante temaer, der alle havde fokus på den ambulante 

kræftpakkepatients oplevelser af, tanker om og kontakt med anæstesi og anæstesisygeplejersken. De fire 

temaer vil, for overskuelighedens skyld, diskuteres enkeltvis i dette afsnit. Der er dog bevidsthed om, at 

temaerne er tæt forbundne, hvorfor enkelte gentagelser vil forekomme. Diskussionsafsnittet vil være med-

virkende til, at besvare problemformuleringen.  
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11.1. Diskussion af Tema 1: Operationspatienter er undskyldende og føjelige:  

Studiets patienter, oplevede en bunden og angstprovokerende kontakt med menneskets grundlæggende  

livsvilkår. Disse livsvilkår bliver ikke blot tydeligere, men er helt ufravælgelige, når mennesker kommer i 

krise og bliver afhængige af andre mennesker (Vestlesen, Henriksen 2000). Kræftpakkepatienten, har inden 

for en ganske kort periode, skulle erkende og forholde sig til at de muligvis har kræft. For at få vished for 

diagnosen, må de gennemgå et ambulant kræftpakkeforløb, der indebærer et udredende operativt indgreb 

i generel anæstesi (Sundhed 2011). Dette studie pegede på, at kombinationen af rollen som kræftpakkepa-

tient og rollen som operationspatient, udløste en særlig sårbarhed hos disse patienter, igennem deres anæ-

stesiforløb.  

Patienterne beskrev tilfredshed med kræftpakkeforløbets hastighed og effektivitet, i den operative fase. De 

gav gentagne gange udtryk for, at lange ventetider, skaber plads til de tanker og følelser, som de ikke mag-

ter at forholde sig til. Deres tilfredshed med det ambulante forløb, er identisk med fund fra dagkirurgiske 

studier (Mottram 2011). I disse studier beskrives forudsigelighed, effektivitet og kontrol, som højtrangerede 

værdier. De dagkirurgiske patienter, ønsker og forventer således at de effektivt og hurtigt, kan lægge deres 

”apperatfejl” bag sig, så de ubemærket kan tage hjem, og genoptage deres vanlige liv (ibid.). For patienter-

ne i dette studie, er dette kun en delvis sandhed. De kan følge det samme forløb, men må tage hjem med 

bekymringen om, at deres liv kan være forandret for altid. Dette efterlader dem med et postoperativt for-

løb, fyldt med ventetid og forberedelse på deres håndtering, af det svar der kommer.  

Igennem studiet, beskrev patienterne nogle omsorgsmæssige mangler, i deres relation med anæstesisyge-

plejersken. De oplevede gentagne gange at føle sig til besvær, samt at blive talt ned til. På trods af disse 

omsorgsmæssige forsømmelser, tilkendegav patienterne en umiddelbar tilfredshed med forløbet. I stedet 

blev det observeret, at patienterne benyttede overlevelsesstrategier, hvor de undskyldte for deres behov 

og følelser af ubehag. Derudover blev anæstesisygeplejerskens adfærd undskyldt, hvor patienterne forsøg-

te at finde plausible forklaringer på hendes medmenneskelige mangler. Patienterne medgav, at det er 

svært for anæstesisygeplejersken at patienter er forskellige, har forskellige behov og ankommer med for-

skelligt udgangspunkt, men efterspurgte egentlig at hun påtog sig et professionelt ansvar. Hendes mang-

lende sansning, udløste en ekstra sårbarhed, som efterlod patienterne med skyldfølelse i situationen. Pati-

enterne var nervøse for, hvilke konsekvenser det vil få for deres behandling og overlevelse, hvis de ikke var 

føjelige over for anæstesipersonalet. Denne patientreaktion, findes langt fra den patient definition, der 

beskriver nutidens patienter, som u autoritære og som gerne stiller krav og spørgsmål, til både pleje og 

behandling (Jensen 2012). Der må derfor stilles spørgsmålstegn ved, om denne patientdefinition er dæk-

kende for alle patientgrupper i sundhedsvæsenet. Det kan stærkt formodes, at ekstra sårbare patienter, 

ikke kan indbefattes i definitionen, og dermed kræver en anden tilgang og behandling. Disse patienter må 
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antages, at være langt mere føjelige, på baggrund af den ekstra sårbarhed, den voldsomme afhængighed 

og hele situationens alvor.   

11.2. Diskussion af Tema 2: Anæstesisygeplejersker er garvede og kompetente:  

I dette studie, beskrev patienterne deres afhængighed af anæstesipersonalet, som fuldstændig. Derudover 

oplevede de, at anæstesipersonalet havde en altafgørende magt i situationen, og over patienternes liv. 

Vestlesen skriver, at ”for mange mennesker skal der en krise til, for at blive bevidste om deres basale af-

hængighed af andre” (Vestlesen, Henriksen 2000 s. 36). Denne bevidsthed ramte ligeledes studiets patien-

ter, som indrømmede at erkendelsen af afhængighed, både var smertefuld og frustrerende, samt udløste 

en stærk følelse af afmægtighed. Vestlesen beskriver, at mennesker der yder omsorg, har magt og indfly-

delse over et andet menneskes liv og død (ibid.). Igennem denne magt, risikerer omsorgen at blive forval-

tet, som omklamring og overgreb (ibid.). Martinsen, har i sin omsorgsfilosofi, ligeledes været optaget af 

magtbegrebet. Hun beskriver, at omsorgen har en etisk og universel appel, samt udspiller sig mellem nær-

hed og distance (Lindskov 2003). Det gælder om at have respekt for patientens grænser, men at sygeplejer-

sken ikke forbliver på så lang afstand, at relationen ikke opstår. Dette kalder Martinsen for urørlighedszo-

nen, hvor risikoen for praktisering af formynderi eller undladelsessynd, finder sted (ibid.). Anæstesisygeple-

jerskens omsorg, blev i dette studie oplevet, som oftest at placere sig i yderpunkterne af det kontinuum, 

som Martinsen skildre. Patienterne pegede på, at de både oplevede undladelsessynd og formynderi, fra 

anæstesisygeplejerskens side. Hun benyttede sin magt, til at gennemføre det korte møde på hendes og 

systemets præmisser, og overskred dermed ubevidst patientens grænser. Derudover holdt hun en perma-

nent følelsesmæssig afstand til patienten, som resulterede i en manglende omsorgsfuld relation. Dette må 

betegnes som undladelsessynd. Martinsen opfordre sygeplejersken til at benytte suveræne livsytringer, 

som giver hende mulighed for at se og anerkende patienten som menneske, samt kommunikere med pati-

enten, hvor denne er (Martinsen 2010). På denne måde, vil hendes omsorg kunne placere sig mere fordel-

agtigt, på Martinsens kontinuum, til fordel for patienterne.  

På trods af patientenes manglende oplevelse af anæstesisygeplejerskens omsorg, havde hun en høj og 

magtfuld status, igennem deres fortællinger. Hendes naturfaglige viden, hendes kompetente og kontante 

udstråling, samt at hun fortalt hvad hun gjorde, gav dem en følelse af sikkerhed i situationen. Disse naturvi-

denskabelige kompetencer er en væsentlig del af anæstesisygeplejerskens daglige arbejde. Kompetencer, 

der giver stor anerkendelse fra andre faggrupper, patienter og ikke mindst fra de anæstesilæger, der sam-

arbejdes med. Anæstesisygeplejerskens arbejdsfelt, har risiko for at forvirre hendes faglige identitet, og 

dermed hendes balance mellem det natur – og humanvidenskabelige fagområde (Hovind 2004, Vedtofte 

1999). Samtidig risikerer faggruppens generelle arbejdsstruktur, der udelukkende er tilrettelagt med hen-

blik på produktion, at efterlade få muligheder for, at kunne udfolde, diskuterer og udvikle det unikke ved 

anæstesisygepleje. I den dagkirurgiske praksis, problematiseres sygeplejerskens dilemma, mellem afvikling 
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af dagens program i en højteknologisk afdeling og bevidstheden om patienternes behov for individualitet, 

og beskriver dermed risikoen for mekaniseret og standardiseret omsorg (Mitchell 2010b, Mitchell 2010a). 

Derfor må den generelle effektivitet ligeledes medtænkes i diskussionen om, hvad der påvirker de priorite-

ter anæstesisygeplejersken, føler sig nødsaget til at foretage.  

Anæstesisygeplejersker, er således i højrisiko for at ”glemme” integrationen af den humanvidenskabelige 

del af deres kompetencer. Hun har sparsom mulighed for at diskuterer omsorg og sygepleje med egen fag-

gruppe. Dette kan muligvis begrunde patienternes oplevelse af, at anæstesisygeplejersken udstrålede 

manglende forståelse og immunitet for patienternes livssituation og behov. Det må således formodes, at 

faggruppens øgede medinddragelse af de humanvidenskabelige kompetencer, i kombination med hendes 

høje naturvidenskabelige standard, både ville optimere patientens operations-, opvågnings- og rehabilite-

ringsforløb.  

11.3. Diskussion af Tema 3: Anæstesi er grænseoverskridende og sætter livet på spil:  

Patienterne var både angste for anæstesi og den mulige kræftdiagnose. Frygten for udredningssvaret lå 

konstant i baghovedet, og medvirkede til at påføre disse patienter en ekstra dimension af stress og krise, 

igennem deres operative forløb. I Demirs studie om ambulant brystcancerudredning, beskrives den mulige 

kræftdiagnose ligeledes som noget patienterne tænker på hele tiden (Demir, Donmez et al. 2008). Kvinder-

ne beskriver, at de både har angst for anæstesi og diagnose, men at angsten for kræftdiagnosen, umiddel-

bart fylder mest. De har angst for ikke at overleve anæstesien, og oplever et dilemma mellem denne angst 

og deres rationelle viden om indgrebets mulighed, for at give afklaring (ibid.). Dette studie bekræftede 

denne indre konflikt, ved først at beskrive situationen som to grænseoverskridende elementer i deres liv, 

og dernæst at beskrive anæstesien, som en del af pakken. Analysens fund pegede yderligere på, at studiets 

patienter følte angst for begge dele, men ubevidst delte angsten op i etaper, så de bedre kunne rumme det. 

Angsten for anæstesien blev oplevet stærkest inden og under indledningen af anæstesi, og skubbede der-

med angsten for diagnosen i baggrunden for en stund. Efter endt og overlevet anæstesi, bagatelliserede og 

benægtede de angsten herfor, da angsten for kræftdiagnosen nu fremstod som altdominerende. Analysen 

pegede således på, at anæstesi udløser en uopsættelig angst og sårbarhed i situationen, som muligvis vil 

kunne dæmpes med professionel støtte og omsorg.   

Det at skulle lægge sit liv i andres hænder er smertefuldt og angstprovokerende og ”hvis disse andre skulle 

svigte, kan det gælde livet, intet mindre” (Vestlesen, Henriksen 2000 s. 42). Under anæstesi kommer patien-

terne i en ufravælgelig kontakt med størstedelen af de grundlæggende og essentielle livsvilkår, der bla re-

sulterer i angsten for at slippe kontrollen, og lade andre tage over. Susleck og Libenhagen bekræfter denne 

problematik i deres artikler (Liebenhagen, Forsberg 2013, Susleck, Willocks et al. 2007)  
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Det er evident at patienter er angste for anæstesi, og at det bla er angsten for ikke at vågne igen, der be-

kymre (Mitchell 2010a). Således bekræfter dette studie, hvordan patienterne gentagne gange, kredsede 

omkring angsten for at dø under anæstesien. Denne bevidsthed omkring egen dødelighed, beskriver  

Vestlesen, som et af menneskets grundvilkår, hvis påmindelse rammer som et chok (Vestlesen, Henriksen 

2000). Man kan umiddelbart synes, at patienternes angst for at dø under anæstesi, er en smule overreage-

ret og irrationel, i kraft af de danske hospitalers høje sikkerhed og nutidige anæstesiformer. Men følelsen er 

netop, af en så grundlæggende karakter, at den hverken lader sig ophæve eller fravælge (ibid.). Martinsen, 

beskriver vigtigheden i at sygeplejersken er åben over for tydning af patientens grundlæggende livsvilkår, 

for at kunne trænge ned til det elementære i den menneskelige livssituation (Martinsen 2010). Hun skriver 

ligeledes, at sygeplejerskens adgang til en fundamental forståelse, opnås igennem hendes sansning og at 

”det er patientens situation der skal tydes” (ibid. s 117)  

11.4. Diskussion af Tema 4: Omsorg er små signaler og direkte tale:  

Det korte møde mellem patient og sygeplejerske, indeholder risiko for at yde en mekaniseret omsorg (Mot-

tram 2011). Dagkirurgiske studier viser, at sygeplejersken skal benyttet kommunikation og sanser, for at 

opnå en individuel omsorg, i det korte møde på operationsgangen (Mitchell 2010b, Bundgaard, Nielsen et 

al. 2012). Martinsen problematiserer, at effektiviteten i sundhedsvæsenet presser de langsomme kundska-

ber, og netop er medvirkende til at sygeplejen bliver regelbundet og mekaniseret (Lindskov 2003). Hun 

anbefaler at sygeplejersken fastholder og benytter sit faglige skøn, som både indeholder en følsom åben-

hed over for patienten, men samtidig indeholder faglighed. Det faglige skøn, er således en sammensmelt-

ning af sansning, forståelse, erfaring og viden, der forankre omsorgen i sygeplejens fagkundskaber (Lind-

skov 2003). ”Skønnet i sygeplejen er et tydningsarbejde hvor fagkundskaber og naturlig sansning arbejder 

sammen ” (Martinsen 2010 s. 148). På denne måde kan hun handle sammen med patienten, og således yde 

både individuel omsorg, og videregive livsmod. Martinsen beskriver, at ”det er en sygepleje, hvor der åbnes 

op for den naturlige sansning og erfaring gennem blikket, hørelsen, lugten og de følsomme ord” (ibid. s 

146).  

Dette studie viste, at dele af disse kræftpatienters oplevelser, er samstemmende med øvrige dagkirurgiske 

patienters oplevelser (typisk), mens dele af deres oplevelser er forskellige fra (unik). Den ambulante kræft-

patient skal således ses som en helhed, der både rummer noget alment og noget unikt. For at kunne favne 

dette i mødet med patienten, må anæstesisygeplejersken altid tage udgangspunkt i den enkelte relation 

(sygeplejeteori). Hun må således være åben og sansende, frem for standardiseret. Vestlesen pointerer lige-

ledes, at sygeplejerskens evne til at drage omsorg, kræver følelsesmæssige og kognitive kompetencer (Vest-

lesen, Henriksen 2000). Begge teoretikere, mener at sygeplejersken skal være i stand til at udvise indlevel-

se, empati og kunne sætte sig i den andens sted (Vestlesen, Henriksen 2000, Martinsen 2010). Vestlesen 

skriver derudover, at de rammer sygeplejersken opsætter for sig selv og sit eget liv, afspejler, hvordan hun 
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ser og anerkender patientens behov for omsorg (ibid.). Dette kan være endnu en mulig forklaring på anæ-

stesisygeplejerskes manglende forståelse, for patientens situation.  

Patienterne i dette studie, beskrev grundlæggende individuelle behov for respekt, nærvær og omsorg igen-

nem deres forløb. De pegede på, at direkte kommunikation og kort og præcis information, kunne skabe 

tillid og tryghed på operationsstuen. Vestlesen skriver, at patienter bliver skrøbelige, hvis de ikke bliver set, 

støttet og bekræftet, og at omsorgen kommer til kort, hvis relationen mellem patient og sygeplejerske er 

skrøbelig (Vestlesen, Henriksen 2000). Meget peger på, at kræftpakkepatienter både er mere sårbare, skrø-

belige, afhængige, og føler en tættere kontakt til dødeligheden, end andre dagkirurgiske patienter. Patien-

terne i dette studie fremviste og oplevede en skrøbelighed igennem hele deres forløb. De var i dyb krise, og 

mødte ikke umiddelbart stor forståelse for deres situation. Denne skrøbelighed, udløste sammen med den 

ekstra sårbarhed, en endnu større afhængighed på operationsstuen. Det var således både patient og relati-

on der fremstod skrøbelig, hvad der ifølge Vestlesen ikke er forenelig med en omsorgsfuld relation. Den 

skrøbelige relation, beskrives i Mottrams artikel, som et paradoks, hvor sygeplejerskens muligheder, for at 

yde omsorg ikke møder patientens behov (Mottram 2011). Denne problematik er yderst relevant, og kræ-

ver både at patient - og sygeplejerske gruppen kender hinandens forventninger til situationen, samt er rea-

listiske omkring, hvad der skal og kan inddrages, i denne kontekst.  

Analysen beskrev, at dele af patienternes ønsker, hverken er uopnåelige og delvist blev imødekommet, i 

denne kontekst. Det er små signaler, som umiddelbart synes implicitte og generelle. Dog redegjorde patien-

terne gentagne gange for, hvor betydningsfulde disse små signaler var, samt hvor stor en forskel de gjorde. 

De fremstillede øjenkontakt, en berøring på armen og personalepræsentation som typiske eksempler på, 

hvor lidt de krævede, for at føle sig set, trygge og anstændigt behandlet. Disse små signalers betydning, 

genfindes ligeledes i Libenhagens artikel om anæstesiindledningen (Liebenhagen, Forsberg 2013). Derud-

over pegede analysen på, at kræftpakkepatienterne muligvis har et større behov for en hurtig postoperativ 

information fra kirurgen. På trods af, at de kunne føle sig omtumlede efter operationen, hvor risikoen for at 

glemme det sagte var tilstede, var behovet for positivt nyt altafgørende. Informationen om at operationen 

gik godt, gav dem ro og positive tanker, i deres opvågningsforløb. Endeligt blev patientønsket om genken-

delige ansigter på operationsstuen beskrevet at skabe tryghed hos de patienter, der var til udredning for 

recidiv.  Demirs artikel om brystcancerudredning støtter disse fund og fremhæver ligeledes kommunikation 

og information, som væsentlige angstreducerende personaletiltag (Demir, Donmez et al. 2008). Patienterne 

oplevede det som meget betydningsfuldt at have en pårørende med under anæstesiforløbet, og med til 

diverse samtaler. De følte tryghed ved at der var en person med, som de vidste, kun var der for dem. Der-

udover blev problemer med at huske samtaler, beskrevet. Dette støttes, af generel viden om kriseramte 

menneskers evne til at huske information. Der foreligger allerede krav om at medinddrage pårørende i pa-

tientens forløb (Sundhedsstyrelsen 2012), men dette er ikke blevet standardiseret på de danske operati-

onsgange. Der eksisterer enkelte studier der viser, at flere voksne patienter muligvis kan have gavn af at 
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have en pårørende med på operationsgangen, men at det kræver yderligere information til patient og pårø-

rende, samt en holdningsændring fra personalet, for at tiltaget kan blive gavnligt for patienterne (Mayne, 

Bagaoisan 2009).  

12. Metodediskussion.  

I dette afsnit, vil overvejelser omkring projektets metodevalg og troværdighed, blive præsenteret.   

I denne kvalitative forskningsundersøgelse, dannede en interviewundersøgelse med semistruktureret inter-

viewguide, baggrund for fire narrative fortællinger. Denne kvalitative tilgang, har vist sig særdeles anvende-

lig, da der er fremkommet righoldige og betydningsfulde informantoplevelser, som har dannet grundlag for 

besvarelse af problemformuleringen.   

Den narrative tilgang, strakte sig fra ankomsten i dagafsnittet om morgenen, til anæstesisygeplejersken 

havde afleveret patienten på opvågningsstuen. Valget af anæstesiforløbets længde, gav informanterne 

mulighed for at betone og vægte subjektive oplevelser, der ikke var relevante for besvarelsen af problem-

formuleringen. Der var således oplevelser, som blev frasorteret igennem analyseprocessen, hvis de ikke 

havde relation til anæstesi eller anæstesisygeplejersken. Disse oplevelse var stadig betydningsfulde og kun-

ne have interesse for studier, med et andet afsæt.   

I kraft af min sparsomme erfaring som narrativ interviewer, har det været udfordrende at gennemføre og 

forvalte de fire informanters betydningsfulde oplevelser. Efter gennemførelse af det første interview, frem-

stod tilsidesættelsen af min forforståelse, samt interviewguidens manglende mulighed for at spørge ind til 

områder, som informanten ikke selv havde berørt, angstfyldt. Dog førte gennemlytning og transskribering 

til en åbenbaring af informantoplevelser, der både fremstod unikke og betydningsfulde i såvel dele som 

helheder. Denne særlige evne, må derfor opfattes som en styrke ved den narrative tilgang.  Trods den åbne 

tilgang, til indhentning af rådata, har informanternes oplevelser af anæstesi og anæstesisygeplejersken, 

berørt de samme centrale temaer. Dette fører til troværdighed over for studiets resultater.  

Interviewene blev foretaget som telefoninterviews, to dage efter patienternes operative forløb. Dette valg 

blev foretaget, af flere etiske grunde og resulterede i et kompromis med muligheden for at observere pati-

entens kropssprog. Denne dimension, kunne muligvis have biddraget med flere nuancer igennem fortolk-

ningen. Igennem arbejdsprocessen er en anden tolkning dog fremtrådt og den har belyst, at resultaterne 

muligvis er blevet mere frie, igennem denne tilgang. Den fysiske afstand mellem interviewer og informant, 

samt at informanten aldrig har set intervieweren, biddrager formodentlig med en større modighed igen-

nem patientudtalelserne. Således blev der gentagne gange registreret modsatrettede beskrivelser af det 

samme forløb, igennem den narrative fortælling. Der er således både observeret blottede patientfortællin-

ger om følelser, ønsker og behov, samt fortællinger, der samtidig beskriver tilfredshed med anæstesiforlø-
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bet. Disse modsatrettede fund, tilskrives den narrative metodes ideelle tilgang til at indfange alle nuancer-

ne i patientperspektivet oplevelser.   

Selektionen af studiets informanter foregik vha et flowchart, samt med inddragelse af diverse kollegaer. 

Denne metode for selektion, resulterede i en sikkerhed for, at informanterne blev korrekt selekteret, samt 

at de ikke modtog en anden behandling og pleje, end de ellers ville have gjort. Ønsket om variation igen-

nem alder, køn og tidligere kræftdiagnose blev delvist indfriet. Da udvælgelse af informanter, begrænsede 

sig til en fastsat periode, blev der kun opnået en aldersvariation fra 34 -51 år. Dette kan have påvirket resul-

tatets udfald, da denne yngre patientgruppe muligvis oplever både anæstesi og mulig kræftdiagnose, an-

derledes end den ældre generation. Muligheden for at skabe variation imellem kønnene og tidligere kræft-

diagnose blev indfriet til fulde. Derudover indfandt der sig endnu en variation, som studiet ikke havde kal-

kuleret med, idet det, under indledning af interviewene fremkom, at to informanter ikke tidligere have 

prøvet generel anæstesi.    

Inddragelse af både Vestlesen og Martinsen i diskussionen af mine fund, har været medvirkende til, at ud-

folde de betydningsfulde oplevelser, som patienterne beskrev. Udvælgelsen af disse to teorier, fremstod 

både naturligt og uundgåeligt, efter endt analyse. Begge teorier, har givet en dybere forståelse for patien-

tens og anæstesisygeplejerskens situation og muligheder, igennem det korte møde på operationsgangen.  

Dette projekt har taget afsæt i ambulante kræftpakkepatienter på en ØNH afdeling. Dog findes det sand-

synligt, at fundene herfra, vil kunne overføres til kræftpakkepatienter fra andre specialer. Fundene kan ikke 

stå alene, og kan med fordel støttes og underbygges vha andre anæstesiologiske studier og undersøgelser 

om emnet.    

13. Konklusion.  

Dette kvalitative projekt, har undersøgt: På hvilken måde oplever den voksne ØNH patient anæstesiforløbet, 

til ambulant kræftpakkeudredning i generel anæstesi? Igennem fire narrative fortællinger, har informanter 

biddraget med essentiel viden, om deres oplevelser af, tanker om og kontakt med anæstesi og anæstesisy-

geplejersken i denne kontekst.  

Analysen resulterede i fire relevante temaer: 1. Operationspatienter er undskyldende og føjelige, 2. Anæ-

stesisygeplejersker er garvede og kompetente, 3. Anæstesi er grænseoverskridende og sætter livet på 

spil og 4. Omsorg er små signaler og direkte tale.   

Temaerne synliggjorde, at ambulante operationspatienter i et kræftpakkeforløb, er kommet i en situation, 

hvor grundlæggende livsvilkår, som sårbarhed, afhængighed, skrøbelighed og dødelighed, ikke lader sig 

fravælge. Denne voldsomme erkendelse, bringer disse patienter med sig igennem anæstesiforløbet. Patien-

terne reagerer, ved at være yderst sårbare og angste over for både anæstesi og udredningssvar. De gøres 

opmærksom på deres egen dødelighed, da deres liv pludselig er på spil, på flere måder. Angsten for anæ-
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stesi og den mulige kræftdiagnose er altoverskyggende for patienterne. Angsten for anæstesien opleves 

uopsættelig igennem ventetiden og på operationsstuen. På trods af at angsten for en kræftdiagnose er 

konstant eksisterende, presses den kortvarigt ud af patientens bevidsthed, da håndtering af begge angst-

problematikker findes umulig. Efter endt og overlevet anæstesi, bagatelliseres og benægtes angsten herfor, 

da angsten for den mulige diagnose atter bliver dominerende.  

Studiets patienter ønsker at det ambulante forløb skal være effektivt og hurtigt. De ønsker at forlade pati-

entrollen, så hurtigt som muligt, på trods af, at de ikke har mulighed for, at tage ubekymret hjem og genop-

tage deres vanlige liv.  

Patienterne beskriver et stort behov for nærvær, respekt og omsorg fra anæstesisygeplejersken, som ople-

ves kompetent, rolig og sikker. Dog formuleres der i flere sammenhænge, at hun ikke fremstår nærværen-

de, imødekommende eller omsorgsfuld. Patienterne oplever en ulige magtbalance i relation med anæstesi-

sygeplejersken, som ved sin manglende sansning og medinddragelse af patienten, øger dennes følelse af 

afhængighed, samt udløser magtesløshed. Patienternes afhængighed, sårbarhed og skrøbelighed resulterer 

i, at de vælger at indordne sig situationen og accepterer sikkerhed frem for omsorg. Patienterne opfører sig 

føjeligt, af skræk for konsekvenserne. De benytter i stedet overlevelsesstrategier, hvorigennem de undskyl-

der egne tanker og personalets adfærd.  

Anæstesisygeplejersken må benytte sit faglige skøn, hvis hun skal imødekomme disse patienters behov. 

Hun må kunne sanse og forstå kræftpakkepatientens grundlæggende livsvilkår, samt udstråle en sand inte-

resse i, at møde patientens individuelle behov. Det stiller krav til hendes humanvidenskabelige sygepleje-

kompetencer, og retter ligeledes et fokus på faggruppens viden, muligheder og faglige identitet.  

Det er nødvendigt at kræftpakkepatienter og anæstesisygeplejersker får afstemt deres forventninger til 

anæstesiforløbet, da forløbet er så intenst og kort. Dette projekt viser, hvilke oplevelser de inkluderede 

ØNH kræftpakkepatienter har fundet betydningsfulde i deres anæstesiforløb. Dele af disse fund kan genfin-

des i andre studier og må således kategoriseres som værende typiske for operationspatienter generelt. 

Derimod er der fremkommet flere nyopdagede fund, der må formodes at være unikke fund, for kræftpak-

kepatienter. Her vil fremhæves, at ambulante kræftpakkepatienter er ekstra sårbare og skrøbelige grundet 

deres situation. De har behov for hurtig kirurgisk postoperativ information, da de konstant har den mulige 

kræftdiagnose i baghovedet. De patienter, der udredes for recidiv, beskriver tryghed og sikkerhed ved gen-

kendelige ansigter. Anæstesiangsten eksisterer, men bagatelliseres efter overlevelse, da livet fortsat er på 

spil. Patienternes afhængighed af anæstesipersonalet resulterer i, at de fravælger, at tilkendegive deres 

behov. De benytter i stedet overlevelsesstrategier, hvor de opføre sig føjeligt og undskylder sig selv og per-

sonalet.  
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14. Anbefalinger.  

I dette afsnit vil generelle anbefalinger til anæstesiologisk praksis præsenteres.  

14.1.Fastholdelse af det gode i praksis:  

Det er væsentligt at anekende den gode sygepleje, som anæstesisygeplejersker allerede praktiserer. Studiet 

beskriver omsorgselementer, der i dele eller helheder opfyldes, og som har haft positiv betydning for pati-

enterne. Her kan nævnes øjenkontakt, berøring, direkte tale, kort information, præsentation og pårørende-

inddragelse. Ligeledes er det vigtigt at fastholde fokus på ordentlig forberedelse, inden patienten ankom-

mer på operationsstuen. Dette gælder hele det operative team, så patienten ikke oplever usikkerhed under 

indledningen. Det er således vigtigt at få spredt, og ikke mindst fastholdt de omsorgs- og sikkerhedselemen-

ter, der imødekommer patientens behov.  

14.2.Behov for viden:   

Anæstesisygeplejersken har behov for viden om ambulante kræftpakkepatienternes behov, da det ellers er 

umuligt for hende at ændre sin praksis. Patientgruppen er rigt repræsenteret i hendes dagligdag, samt for-

ventes at stige yderligere. Viden fra dette studie, kunne få hende til at reflekter over egen praksis.  For at 

kunne øge hendes handlemuligheder, ville et generelt fokus på sygeplejen være ønskeligt. Faggruppen op-

fordres til at indhente viden om menneskets grundlæggende livsvilkår, samt omsorgsbegrebets vilkår i det 

korte møde. Ligeledes måtte begrebet sansning introduceres og beskrives. Faggruppen har ligeledes brug 

for at vende blikket indad og være kritisk over for egne udstråling og adfærd.  

14.3.Muligheder og udfordringer:  

Disse patienter er ekstra sårbare og har mange behov. På trods af anæstesisygeplejerskens fulde optime-

ring af anæstesiforløbet, vil de fortsat have udfordringer igennem deres forløb. Det anbefales derfor, at 

disse patienters forløb struktureres i fællesskab med de øvrige faggrupper, der er involveret i patienten. 

Dette kunne bibringe den enkelte faggruppe viden om, betydningen af en fælles indsats, for at forbedre 

patientens generelle forløb. Muligvis kunne forløbene prioriteres, så der blev taget højde for genkendelige 

ansigter, ventetider og information. Derudover kunne det ønskes, at patienten som menneske, blev sat i 

fokus, og dermed blev styrende for tilrettelæggelse af mere individuelle forløb.  

14.4.Fokus på struktureret og faglig refleksion:  

Anæstesisygeplejersker har behov for faglig refleksion, hvis de skal kunne udvikle deres humanvidenskabe-

lige kompetencer. Den viden de ovenfor skulle præsenteres for, skulle gerne udmunde i en praktisk fortro-

lighed. Hvis dette skal prioriteres i den effektive hverdag, må det struktureres, og indgå som en fast del af 

anæstesisygeplejerskens bevidsthed. Dette kræver en stor og kreativ indsats, da faggruppen hverken har 
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tid til eller tradition for, at udøve faglig sparring eller sygeplejefaglig vejledning i forhold til deres sygepleje-

faglige hverdag.  

14.5.Fokus på udvikling af anæstesisygeplejen igennem egen forskning:  

Dette studie har vist, at det er muligt at lave sygeplejevidenskabelig forskning, som anæstesiologisk syge-

plejerske. Denne type forskning og undersøgelser må tilskyndes, da de dels styrker faggruppens fokus på 

sygeplejen, men samtidig giver en kvalificeret anledning til at ændre praksis, til fordel for patienterne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

Referenceliste.  

BJERRUM, M., 2005. Fra problem til færdig opgave. 1. udg. edn. Danmark: Akademisk forlag.   

BRINK, P.J., 1991. Patientologi one more time. Western jurnal of Nursing Research, 13(1), pp. 9-11.   

BRÜEL, S. and NIELSEN, S.Å., 1987. Gyldendals fremmedordbog. 10 udg, 3 opl. edn. København: Nordisk  

forlag a/s.   

BUNDGAARD, K., 2012-last update, Making it short?  

  

Ph.d - afhandling fra 2012 [Homepage of Det teknisk -Naturvidenskabelige fakultet, Ålborg Universitet], 

[Online]. Available: http://foksy.dk/index.php/se-boger/199-bundgaard-karin-2012-making-it-short [04.08, 

2014].   

BUNDGAARD, K., 2008. kort men godt - om omsorg på et højteknologisk korttidsafsnit. nr 160/2008. Aarhus 

Universitet: Afdeling for sygeplejevidenskab, Institut for folkesundhed.   

BUNDGAARD, K., NIELSEN, K.B. and SØRENSEN, E.E., 2011. Kort og godt? Om korttidsafsnit og korttidssy-

gepleje. Klinisk sygepleje, nr. 3(25. årgang), pp. 18-29.   

BUNDGAARD, K., NIELSEN, K., BRIAN, DELMAR, C. and SØRENSEN, E., ELGAARD, 2012. What to know and 

how to get to know? A fieldwork study outlining the understanding of knowing the patient in facilities for 

short-term stay. Journal of advanced nursing, 68(10), pp. 2280-2288.   

BUUS, N., KRISTIANSEN, H.M., TINGLEFF, E.B. and ROSSEN, C.B., 2008. Litteratursøgning i praksis.  

Sygeplejersken, 10, pp. 2-8.   

DATATILSYNET, D., 05.01, 2013-last update, Studerendes specialeopgaver - fritagelse for andmeldelsespligt 

[Homepage of Datatilsynet], [Online]. Available: 

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/studerendesspecialeopgaver-mv/ [04.08, 2014].   

DEMIR, F., DONMEZ, Y.C., OZSAKER, E. and DIRAMALI, A., 2008. Patients' lived experiences of excisional 

breast biopsy: A phenomenological study. Journal of Clinical Nursing, 17(6), pp. 744-751.   

DREYER, P. and MARTINSEN, B., 2012. Afhængighed af pleje. Patientperspektivet - en kilde til viden. 1 udg, 1 

opl edn. København: Munksgaard, pp. 119-137.   

FORSBERG, C. and WENSTRÖM, Y., eds, 2008. Att göra systematika litteraturstudier. Stockholm: Natur och 

Kultur.   



 42

FRACZYK, L. and GODFREY, H., 2010. Perceived levels of satisfaction with the preoperative assessment ser-

vice experienced by patients undergoing general anaesthesia in a day surgery setting. Journal of Clinical 

Nursing, 19(19), pp. 2849-2859.   

FREDSLUND, H., 2004. Hermeneutisk analyse. In: L. KOGH and S. VALLGÅRDA, eds, Forskningsmetoder i 

folkesundhedsvidenskab. 2 udg. 2 opl. edn. København: Munksgaard, pp. 91-109.   

HOVIND, I.L., 2004. Anestesisykepleie. 1. utgave. 2. opplag edn. Akrbe forlag.   

JENSEN, U.J., 2012. Patientperspektivet i en sundhedspraksis under forandring. Patientperspektivet - en 

kilde til viden. 1 udg. 1 opl. edn. København: Munksgaard, pp. 17-30.   

KROHNE, H.W. and SLANGEN, K.E., 2005. Influence of social support on adaptation to surgery. Health Psy-

chology, 24(1), pp. 101-105.   

KVALE, S. and BRINKMANN, S., 2009a. Forskningsinterview, filosofiske dialoger og terapeutiske samtaler.  

Interview - introduktion til et håndværk. 2 udg. 5 opl edn. København: Hans Reitzels Forlag, pp. 41-57.   

KVALE, S. and BRINKMANN, S., 2009b. Tematisering og design af en interivewundersøgelse. Interview - 

introduktion til et håndværk. 2 udg. 5 opl. edn. København: Hans Reitzels Forlag, pp. 119-137.   

LIEBENHAGEN, A. and FORSBERG, A., 2013. The courage to surrender--placing one's life in the hands of the 

other. Journal of perianesthesia nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses / 

American Society of PeriAnesthesia Nurses, 28(5), pp. 271-282.   

LINDSKOV, A., 2003. Kunsten at være lansom i det korte møde. Asteriks, 12, pp. 26-27.   

MARTINSEN, B., NORLYK, A.L. and DREYER, P., 2012. Introduktion. Patientperspektivet - en kilde til viden. 1 

udg. 1 opl. edn. København: Munksgaard, pp. 12-16.   

MARTINSEN, K., 2010. Fra Marx til Løgstrup. Om etik og sanselighed i sygeplejen. 2 udg. København:  

Munksgaard.   

MAVRIDOU, P., DIMITRIOU, V., MANATAKI, A., ARNAOUTOGLOU, E. and PAPADOPOULOS, G., 2013. Pa-

tient's anxiety and fear of anesthesia: effect of gender, age, education, and previous experience of anesthe-

sia. A survey of 400 patients. Journal of anesthesia, 27(1), pp. 104-108.   

MAYNE, I.P. and BAGAOISAN, C., 2009. Social support during anesthesia induction in an adult surgical popu-

lation. AORN Journal, 89(2), pp. 307-10, 313-5, 318-20.   



 43

MITCHELL, M., 2010a. General anaesthesia and day-case patient anxiety. Journal of advanced nursing, 

66(5), pp. 1059-1071.   

MITCHELL, M., 2010b. A patient-centred approach to day surgery nursing. Nursing Standard, 24(44), pp. 40- 

46.   

MITCHELL, M., 2012. Influence of gender and anaesthesia type on day surgery anxiety. Journal of advanced 

nursing, 68(5), pp. 1014-1025.   

MOTTRAM, A., 2011. "Like a trip to McDonalds": a grounded theory study of patient experiences of day 

surgery. International journal of nursing studies, 48(2), pp. 165-174.   

POLIT, D.F. and BECK, C.T., 2013. Qualitative designs and approaches. Essentials of nursing research - ap-

praising evidence for nursing practice. 8 edn. USA: Wolters Kluwer Health, pp. 265-283.   

PRITCHARD, M.J., 2011. Using targeted information to meet the needs of surgical patients. Nursing stan-

dard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 25(51), pp. 35-39.   

PRITCHARD, M.J., 2009. Managing anxiety in the elective surgical patient. British journal of nursing (Mark 

Allen Publishing), 18(7), pp. 416-419.   

PSYKOLOGI, N., 09.26, 2005-last update, Psykologisk leksikon - narrativ [Homepage of leksikon.org], 

[Online]. Available: http://www.leksikon.org/art.php?n=5049 [04.13, 2014].   

REGIONER, D., , Er fremtidens kirurgi dagkirurgi?  

- referat fra et seminar [Homepage of Danske Regioner], [Online]. Available: 

http://www.regioner.dk/aktuelt/nyheder/2012/november/er+fremtidens+kirurgi+dagkirurgi [04.08, 2014].   

SUNDHED, D., 0411, 2011-last update, Forløbsbeskrivelse for Hoved-Hals kræftpakkeforløb2014].   

SUNDHEDSSTYRELSEN, D., 02.19, 2014-last update, Pakkeforløb på kræftområdet [Homepage of Sundheds-

styrelsen], [Online]. Available: 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kraeft/pakkeforloeb [04.08, 2014].   

SUNDHEDSSTYRELSEN, D., 2012-last update, Anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til 

alvorligt syge [Homepage of Sundhedsstyrelsen], [Online]. Available:  

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDcQFjAC&url=http% 

3A%2F%2Fsundhedsstyrelsen.dk%2Fpubl%2FPubl2012%2F03mar%2FAnbefSundhpersPaaroerAlvSyge.pdf& 

ei=VqHGUqCwMcGT4ATPw4DoBw&usg=AFQjCNE1T_i5IhCr1zVUOqYhu4fPX9Sf9g&bvm=bv.58187178,d.bG 

E [01/03, 2014].   



 44

SUSLECK, D., WILLOCKS, A., SECREST, J., NORWOOD, B.K., HOLWEGER, J., DAVIS, M., MYHAN, G. and TRIM-

PEY, M., 2007. The perianesthesia experience from the patient's perspective. Journal of perianesthesia 

nursing : official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses / American Society of PeriAnes-

thesia Nurses, 22(1), pp. 10-20.   

SYGEPLEJETEORI, D., , Kari Martinsen [Homepage of Vidensbank om sygeplejeteori], [Online]. Available: 

http://www.sygeplejeteori.dk/Martinsen/index.htm [30-12, 2012].   

THORGÅRD, K., 2012. patientperspektivets epistemologi. Patientperspektivet - en kilde til viden.  

København: Munksgaard, pp. 31-48.   

VEDTOFTE, J.I., 1999. Det handler ikke kun om bedøvelser. Sygeplejersken,  

11(http://www.dsr.dk/Sygeplejersken/Sider/SY-1999-11-32-1-Sygepleje.aspx),.   

VESTLESEN, A.J. and HENRIKSEN, J.O., 2000. Kapitel 1: Livet som afhængigt og sårbart   

Kapitel 5: Den narrative etik som redskab og fortolkning. Omsorgens etik. 1 udg, 1 opl edn. Nordisk forlag, 

København: Gyldendalske Boghandel, pp. 31-44-95-98.   

YILMAZ, M., SEZER, H., GÜRLER, H. and BEKAR, M., 2012. Predictors of preoperative anxiety in surgical inpa-

tients. Journal of Clinical Nursing, 21(7), pp. 956-964.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 45

Interviewguide til Masterprojekt:  

 

  

Indledning:  

Først præsenterer jeg mig som den masterstuderende der er i gang med at lave dette afslut-

tende projekt, som de har modtaget information om. Jeg fortæller, at jeg er glad for at have 
fået lov til at ringe dem op og høre om deres oplevelse af bedøvelsen for 2 dage siden.  

Dernæst vil jeg lige sikre mig, at de fortsat er interesseret i at deltage, da det fortsat er mu-
ligt at trække sig. Nævner også endnu engang, at samtalen bliver optaget, så jeg kan bruge 
det efterfølgende.  

Jeg gør det klart, at jeg ingen viden har om patienten ud over navn og hvilken undersøgelse 
der er blevet foretaget, men at jeg derudover intet kendskab har til hverken sygehistorie 
eller det aktuelle forløb.  

Derfor vil jeg også gerne lige vide: deres alder, om de har været bedøvet før og hvad de la-
ver til daglig inden vi starter interviewet?  

Jeg fortæller at jeg er interesseret i at de fortæller så meget de kan om deres oplevelse, og 
at jeg nok skal hjælpe dem på vej, hvis de går istå!  

Jeg siger at interviewet starter nu og at jeg vil starte optagelsen og at jeg nok skal sige til 
når interviewet er slut og jeg slukker igen. Derefter vil der være tid til en afrunding, hvis der 
må være noget.  

Start af interview:  

Jeg vil gerne have dig til at tænke 2 dage tilbage – hvor du blev opereret og bedø-
vet………….  

  

1. Kan du begynde med at fortælle, fra det tidspunkt du ankom til hospitalet?  
  

  

 Støttende spørgsmål:  

  

- Hvad skete der i dagafsnittet?  

  

- Hvad tænkte du?  

  

- Hvad skete der, da det blev din tur?  

  

- Hvordan kom du op på operationsgangen?  

  

- Hvad skete der da du kom ind på operationsstuen?  

Bilag 1  
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- Hvem tog imod dig?  

  

- Hvad tænkte du?  

  

- Hvad sket der, da du skulle til at sove?  

  

- Kan du huske da du vågnede?  

  

- Hvem havde du kontakt med?  

  

- Hvad tænkte du?  

  

- Hvordan kom du over i sengen?  

  

- Hvordan kom du over til opvågningen?  

  

- Hvad kan du huske fra ankomsten til opvågningen?  

  

- Hvordan blev du modtaget på opvågningen?  

  

- Fik du sagt farvel til anæstesisygeplejersken?  

  

- Hvad tænkte du?  

    

2. Uddybende spørgsmål, udfra det patienten selv har 
sagt…………  

  

  

3. Er der noget vi ikke har fået snakket om, som du finder vigtigt?  
  

Støttende spørgsmål:  

  

- ris eller ros?  
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Nu har jeg ikke flere spørgsmål, så jeg vil slukke optagelsen og sige mange tak for din deltagelse.   

  

Afslutning:  

  

Vil igen sige mange tak for deltagelsen og ønske vedkommende held og lykke med den vi-
dere behandling og vil lige høre om der er noget vedkommende mangler svar på?  

Henviser til min mailadresse og telefonnummer, hvis der skulle opstå spørgsmål efter vi har 
afsluttet samtalen.  
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Bilag 2  
          

                                                                                                                                                     Marts 2014  

Samtykkeerklæring:  

  
  

  

Jeg giver hermed tilladelse til, at jeg må kontaktes telefonisk efter min 

operation og ønsker at deltage i et interview om min bedøvelse på 

Øre/Næse/Hals afdelingen:  
  

Dato:          .  

  

Underskrift:         .  

 

  

Træffes på telefonnummer:      .  

  

Samtalen bliver den        .  

  

Jeg ønsker at blive kontaktet mellem klokken                 og  .             

  

  

  

  

  

  

 

  



 49

Bilag 3  
  

                                                                                                        Marts 2014  

Hvordan oplevede du bedøvelsen?  
I forbindelse med mit Masterprojekt på Master i Klinisk Sygepleje, vil jeg igennem interviews med 

et mindre antal patienter, undersøge hvordan det opleves at blive bedøvet på Øre/Næse/Hals af-

delingen på Århus Universitetshospital.  

Det er vigtigt, at du har lyst til at fortælle alt hvad du kan huske fra ankomsten i dagafsnittet til du 

bliver afleveret på opvågningsafdelingen, og er klar over, at der ikke findes rigtige eller forkerte 

svar. Hvad der er betydningsfuldt for dig samt videregivelse af gode og dårlige oplevelser, kan give 

anæstesipersonalet en unik viden, der kan være medvirkende til, at øge kvaliteten for de patienter 

der efterfølgende skal bedøves på Øre/Næse/Hals afdelingen.  

I projektet vil du fremstå anonym og det er helt frivilligt om du har lyst til at deltage. Derudover er 

det til enhver tid muligt at trække sig, uden at det vil påvirke dit videre behandlingsforløb på afde-

lingen.  

Interviewet med dig vil foregå 2 dage efter din operation og påregnes at have en varighed på om-

kring 30 minutter. Jeg vil ringe dig op på et tidspunkt vi aftaler og som passer dig. Interviewet vil 

blive optaget og nedskrevet, så jeg efterfølgende kan arbejde med det, men begge dele vil efter 

projektets afslutning blive destrueret.  

Hvis du har behov for at kontakte mig før eller efter interviewet, kan det ske på nedenstående 

mailadresse eller telefonnummer.  

Jeg håber du vil deltage og vil glæde mig til at høre om dine oplevelser i forbindelse med bedøvel-

sen på Øre/Næse/Hals afdelingen. På forhånd tak!  

Med Venlig Hilsen  

Masterstuderende og anæstesisygeplejerske  

  

Tine Bjerring Nors tinenors@rm.dk   

eller 29602841   

   

Du vil blive kontaktet telefonisk den        .  

  

Mellem kl.    og     .  
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Flowchart for udvælgelse af informanter til masterprojektet:          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 4 

Forsker tjekker morgendagens pro-
gram for ambulante ”stjernepatienter” 
og kontakter efterfølgende forløbsko-
ordinator 

Forløbskoordinator tjekker om patien-
ten møder inklusionskriterierne 

Hvis patienten kan inkluderes, giver 
forsker besked til en hjælpende anæ-
stesisygeplejerske 

Den hjælpende anæstesisygeplejerske 
har intet med patienten at gøre på 
operationsgangen, men kontakter 
dagafsnittet når patienten er kørt på 
opvågningen. 

Dagafsnitssygeplejersken får besked på 
at melde til den hjælpende anæstesi-
sygeplejerske, når patienten er kom-
met tilbage i dagafsnittet og er ved at 
være klar til hjemsendelse. 

Inden hjemsendelse kommer den 
hjælpende anæstesisygeplejerske ned 
til patienten og udleverer informati-
onsmateriale og spørger om deltagel-
se. 

Hvis patienten ønsker at deltage, un-
derskrives samtykkeerklæring. 

Forsker afhenter samtykkeerklæring 
med telefonnummer og ringer til pati-
enten 2 dage efter. 
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