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Resumé: 

 

Formål: At indhente viden om operationspatienters oplevelser og sanseerfaringer i mødet med ope-

rationsafdelingen og betydningen af disse med henblik på at udvikle operationssygeplejen. 

Baggrund: Operationspatienten er angst inden operationen, hvilket medfører øget kirurgisk stress-

respons og i mødet med operationsafdelingen er det vigtigt at forstå patientens behov for at kunne 

understøtte disse. 

Metode: En kvalitativ interviewundersøgelse på baggrund af en hermeneutisk fænomenologisk 

forståelsesramme. 

Analyse: Hermeneutisk meningsfortolkning med afsæt i Kvale og Brinkmanns anbefalinger. 

Resultater: Af analysen fremkom følgende overordnede temaer: ”en forestående aflivning”, ”auto-

ritære sygeplejersker” og ”at være på bånd”. 

Konklusion: Undersøgelsen bidrager med viden om: Hvor stærkt operationspatienterne kan opleve 

en højteknologisk operationsafdeling og at disse oplevelser kan være krænkende og skade patienten; 

Hvordan relationer på en operationsafdeling kan opleves både som omsorg og som autoritære;  

Den biomedicinske dominans og nuancer om hvordan den individuelle operationspatient kan føle 

sig overset og hvordan patienter kan føle ansvar i forbindelse med deres operation. 

 

  



 

 

Abstract: 
  

Title: The Surgical Patient's Encounter with the Surgical Ward 

- A qualitative study of the surgical patient’s cognitive and sensory experiences. 

 

Purpose: To study the surgery patient’s cognitive and sensory experiences in the meeting with the 

surgical ward in order to improve the perioperative care. 

Background: The surgical patient’s presurgery anxiety may increase the surgical stress response. It 

is important to understand the patient's needs in order to support them presurgically. 

Method: Qualitative research and interviews based on a hermeneutic phenomenological conceptual 

framework. 

Analysis: Hermeneutical content interpretation based on Kvale and Brinkmann's recommendations. 

Results: The following main themes emerged from the analysis: "upcoming euthanasia", "authori-

tarian nurses" and "the assembly line". 

Conclusion: The study contributes with knowledge about: How impressive the surgical patient may 

experience a high-tech surgical ward; How these experiences can be transgressing and harmful to 

the patient; How interactions in a surgical ward can be seen as both caring and authoritarian; The 

biomedical dominance and nuances of how the individual surgical patient may feel overlooked; 

How patients may assume partial responsibility for their surgery. 
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1. Indledning 

 

Mødet mellem operationspatienten og operationssygeplejersken før anæstesi er kort og intens. Pati-

enterne er i en sårbar og presset situation i en fremmed verden og det er veldokumenteret, at de er 

angste, hvilket medfører øget kirurgisk stressrespons. For at kunne imødekomme patienternes be-

hov i mødet, er det vigtigt at få viden om deres oplevelser og forståelse for deres situation. Dette 

projekt er en kvalitativ interviewundersøgelse med det formål, at indhente viden om operationspati-

enters oplevelser og sanseerfaringer i mødet med operationsafdelingen og operationssygeplejersken 

og betydningen af disse, med henblik på at yde den bedst mulige omsorg i det korte møde med pati-

enterne, inden de lægges i generel anæstesi. 

 

2. Baggrund 

 

I Danmark blev der i 2012 foretaget omkring 1,3 million operationer (Danske Regioner 2013). Der 

er sket en rivende udvikling inden for teknisk udstyr, operations- og anæstesimetoder og der kan i 

dag udføres stadig mere komplicerede operationer på langt mere syge patienter, endda med accele-

rerede forløb og kortere indlæggelsestid. Et større antal operationer udføres ambulant og mange af 

de indlagte skal enten gennemgå større indgreb, er alvorligt eller akut syge. (Mikkelsen 2008, 

Steenberg 2009, Bundgaard 2012, Indenrigs og sundhedsministeriet 2013). Der er således sket en 

stor udvikling på det biomedicinske område, samtidig med effektiviteten på operationsafdelinger er 

presset og under konstant politisk og ledelsesmæssig bevågenhed. Eksempelvis monitoreres ”kniv-

tid” og ”udskiftningstider” og der arbejdes ofte under tidspres (Martinsen 2009, Rørvig 2010). Ope-

rationssygeplejersken forsøger i denne højteknologiske og effektive hverdag, med afsæt i et holi-

stisk menneskesyn at leve op til visioner om individuel sygepleje sammen med krav om minimeret 

patientrisiko, høj patienttilfredshed og faglighed på højt niveau, styret af fælles retningslinjer og 

standarder (Sørensen 2011, Sundhedsloven, PRI
1
, lov om autorisation). E. Elgaard Sørensen er, på 

baggrund af feltforskning af den operationsassisterende funktion i Danmark (Sørensen 2011), frem-

kommet med ny forskningsbaseret viden om operationssygeplejerskens praksis. Han beskriver at 

operationssygeplejerskens kompetencer på højeste niveau i idealpraksis indeholder både teknisk 

instrumentelle, kommunikative og omsorgsetiske færdigheder. Men hvad oplever patienten og 

                                                 
1
 PRI-systemet er Region Nordjyllands dokumentations- og håndteringssystem til retningsgivende dokumenter. PRI står 

for Politikker, Retningslinjer og Instrukser. 
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hvordan gør vi det bedst muligt for ham? Trods intentioner opfattes operationssygepleje af og til 

som ”at række instrumenter”, og ikke at have noget med sygepleje at gøre og beskrives nogle gange 

som fabriksagtigt, koldt, samlebåndsagtigt og uden menneskelig opmærksomhed (Norlyk 2004, 

Mikkelsen 2008, Martinsen 2009, Sørensen 2011). Bäckström formulerer, at formålet med operati-

onssygeplejen har sit udspring i patientens individuelle behov, hvor han ”er i en sårbar og utsatt 

situasjon i operasjonsavdelingen, noe som krever at operasjonssykepleieren handler ut fra sin kom-

petanse og bruker faglig skjønn i møte med pasienten”(Bäckström 2009 s. 27). Som erfaren operati-

onssygeplejerske har det altid været intentionen at gøre det bedst muligt for patienten og det både 

provokerer og undrer dybt, hvorfor det tilsyneladende er så svært at leve op til omsorgen på så vig-

tigt et område. Dette har vakt ønsket om at undersøge operationspatienternes oplevelser af det korte 

møde med operationssygeplejersken med henblik på at forstå, hvad der er betydningsfuldt for pati-

enterne og hvordan mødet evt. kan forbedres. Når patienten er stresset og bange og nogle gange 

påvirket af præmedicin, kan det være svært at huske, hvad der foregår og skille oplevelserne ad og 

det kan forventes at være svært at indhente patientperspektivet, det tyder dog på at selve modtagel-

sen huskes godt (Leinonen et al. 2003). 

 

2.1 Operationspatienten  

At blive opereret kan for mange patienter være en uoverskuelig angstpræget og måske livstruende 

situation. Det er veldokumenteret at operationspatienten er angst før operationen og dette medfører 

øget kirurgisk stressrespons, og ængstelige og stressede patienter er udsat for flere per- og postope-

rative komplikationer (Kehlet 2003, Videbech et al. 2003, Mitchell 2003, Hansen 2009, Bailey 

2010). Det er derfor nødvendigt at forebygge angst og stress bedst muligt. Patienterne er i en sårbar 

og presset situation og de fleste er anspændte og svinger mellem frygt for det som skal ske, til håb 

om det bedste udfald. Mødet med en fremmedartet højteknologisk operationsafdeling kan være 

yderligere angst- og stressprovokerende (Jacobsen & Fagermoen 2005, Bäckström 2009, Hansen 

2009, Nordenhof 2010, Rørvig 2010), derfor er det korte møde i modtagelsen af patienten specielt 

vigtigt for at skabe tillid og tryghed. Patientens indlæggelsesforløb kan betyde at kontakten til syge-

plejersken i sengeafsnittet er kort og måske hektisk og præget af uro, så patienten kan være dårligt 

forberedt, hvilket må medtænkes i mødet med oprationsafsnittet.  Patienten er på udebane og bliver 

mødt af systemverdenen, der er fyldt af medicinsk udstyr, der kan give ubehagelige sanseindtryk og 

føre til ængstelse (Wacherhausen 2002, Jacobsen & Fagermoen 2005, Hansen 2009, De Danske 

Regioner 2009), og det er dokumenteret at patienten ikke altid får den støtte han behøver (Norlyk 
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2004, Mikkelsen 2008, Martinsen 2009, Sørensen 2011). Når patienten bliver lagt i generel anæste-

si, forsvinder bevidstheden for en tid og han mister kontrollen og uden indflydelse overlader han sit 

liv i sygeplejerskens hænder. Patienten er således i en speciel sårbar situation og det kan med Karin 

Martinsens ord anses som ”.. kropper som i sin bedøvede tilstand er meget forsvarsløse, åpne og 

sårbare og utsatt, maktesløst overlatt i operasjonssykepleierens og andres hender, bokstavelig talt i 

deres makt til å makte”(Martinsen 2009 s. 33). 

 

2.2 Kontekst 

I herværende kontekst forefindes ikke et indsovningsrum og patienterne bliver bedøvet på operati-

onsstuen. Når patienterne bliver kaldt til operationsafdelingen, bliver de hentet på sengeafsnittet af 

en portør og placeret i en niche. Her venter patienterne adskilt af et forhæng, til der er klar på selve 

operationsstuen. Derefter hentes patienten ind på stuen, hvor modtagelsen er et samarbejde mellem 

operations- og anæstesisygeplejersken og mødet er præget af meget dokumentation inden anæstesi-

en indledes. Når patienten er kommet på operationslejet udføres ”tjek ind” (Bilag I), en del af kirur-

gipakken i Patientsikkert Sygehus (PPS 2012)
2
, som er en udbygning af sundhedsstyrelsens ”De 

fem trin” (Sundhedsstyrelsen 2006). Der bliver stillet en del spørgsmål teamet imellem, alt mens 

patienten hører på og data registreres på en computer. Samtidigt pakkes der ud og dækkes op
3
, mens 

patienten bliver klargjort til anæstesi, får påsat neutralplade
4
 og bliver lejret til indgrebet. For at 

forebygge lejringsskader bliver lejringen overvejende udført før anæstesi, så patienten selv kan for-

nemme, hvordan det føles bedst. Det diskuteres i afdelingen, hvem og hvor mange der skal hilse på 

patienten og varetage kontakten, hvordan de mange aktiviteter, der er i gang, opleves og påvirker 

patienten og om han oplever sygeplejerskens nærvær. Der argumenteres for at mange patienter i dag 

er velorienteret og ønsker et effektivt system, så de hurtigt er ovre deres operation og godt ved, 

”hvad der skal til”. I en feltobservation på Aabenraa Hospital, set fra en arkitekts vinkel, fremstår 

mødet med operationsgangen som et rodet værksted, fyldt med kabler, maskiner, alarmer og maske-

rede sygeplejersker og læger (Weigelt 2011). Hvor meget patienten sanser af omgivelserne og 

                                                 
2
.Projekt Patientsikkert Sygehus (PSS): målet er at reducere antallet af dødsfald og utilsigtede skader ved at implemen-

tere forskellige standardpakker, som anviser retningslinjer. 

http://patientsikkerhed.dk/indsatsomraader/sikker_kirurgi_tjekliste/) ”Patientsikkert Sygehus” er under spredning til 

flere af landets sygehuse og 5 sygehuse i Danmark har i indført kirurgipakken
2
(PPS), som er en udbygning af sundheds-

styrelsens tjekliste til sikker kirurgi
2
(de fem trin). 

3
 At dække op, er et udtryk der bruges i forbindelse med at de instrumenter der skal anvendes til en operation, placeres 

på forskellige borde, så de er parate til når de skal i brug. 
4
 En plade der klistres på huden, så der skabes jordforbindelse og det er muligt at anvende elkoorgulation til at stanse 

mindre blødninger med. 

http://patientsikkerhed.dk/indsatsomraader/sikker_kirurgi_tjekliste/
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hvordan det påvirker, ved vi ikke, men man kan forestille sig direkte udsyn til medicinsk udstyr og 

de instrumenter man skal opereres med, kan være angstprovokerende (Wacherhausen 2002, Søren-

sen 2011). Det kan undre, om ikke patienten påvirkes negativt i mødet, så han faktisk føler sig 

”tingsliggjort”, som en diagnose der skal behandles og derved kommer til at fremstå anonym (Pe-

dersen & Hounsgaard 2008). Der kan også være risiko for, patienten føler sig ladt alene og svigtet, 

mens sygeplejersken udfører de mange praktiske opgaver, inden han bliver lagt til at sove. Men 

hvad oplever og sanser patienten egentligt i mødet? På denne baggrund vil der blive foretaget en 

struktureret litteratursøgning for at kortlægge eksisterende viden på området. 

 

3. Litteratursøgning 

 

Med assistance fra en forskningsbibliotekar er der ud fra problemstillingen i første omgang søgt på 

bibliotek.dk og derefter i databaserne CINAHL, Pubmed og SveMed+ på følgende søgeord: opera-

tionssygepleje, perioperative nursing, perioperative care, patients, surgery, operation rooms, pati-

ent satisfaction, perceptions. Søgningen er begrænset til Academic Journals og peer reviewed. Em-

neord er fundet ved Major Subject Headings(mH) og MeSH ord samt fra inspiration af andre kilder 

(bilag II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titler og Abstract i de fremkomne artikler blev gennemlæst. De fleste hits omhandler fysiske præ-

operative forberedelser, postoperative tiltag, sygdomsrelaterede vinkler som smerteproblematikker, 

ernæring eller anæstesimæssige problemstillinger og er ekskluderet. Der fandtes ikke artikler, der 

eksakt belyser problemstillingen ud fra en kvalitativ vinkel, to artikler er alligevel medtaget. Den 

 

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

engelsk, norsk, svensk og dansk sprogede ar-

tikler, omhandlende voksne operationspatien-

ters erfaring af oplevelser og sansninger i for-

bindelse med mødet operationspersonale og 

operationsafdeling belyst ud fra patientper-

spektivet. 

børn, fysiske præ- og postoperative forberedel-

ser og observationer, artikler uden abstract og 

anæstesimæssige problemstillinger. 
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ene, en ældre finsk spørgeskema undersøgelse og et svensk studie, hvor hovedfokus er på virkning 

af en perioperativ dialogmodel, som dog har nogle fund vedrørende mødet med operationssygeple-

jersken og operationsafdelingen. Dernæst er der på de to fremkomne artikler søgt i Web of Science, 

hvor den ene artikel var citeret 27 gange og den anden 0. Der var dog ingen af de derved fremkom-

ne nyere artikler, der ramte inklusionskriteriet. Dernæst blev der foretaget en ny søgning med fri-

tekstsøgning på sensory impressions og environment. Dette er fulgt op af kombination og kædesøg-

ning på søgeordene samtidig med, der er søgt på de inkluderede artiklers forfattere. Deraf er medta-

get to andre spørgeskemaundersøgelser og tre andre artikler omhandlende omgivelsernes indflydel-

se på sanseindtryk. På bibliotek.dk er overvejende fremkommet danske bøger og artikler herunder 

en dansk etnografisk undersøgelse om den operationsassisterende funktion og en artikel om omsorg 

i operationssygepleje hos lokalbedøvede patienter baseret på feltforskning. Bøgerne er overvejende 

brugt som baggrundslæsning og til inspiration af søgeord. 

 

3.1 Flowchart over litteratursøgning   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Artikler og bøger fundet i biblio-

tek.dk., Cinahl, PubMed, Swe-

Med+ (n= 123) 

I alt inkluderet 14 artikler og bøger 

Artikel med relevans for problem-

stillingen (n=5) 

Bøger der berører emnet (n=3) 

Ældre artikel uden abstratc medta-

get til nærmere vurdering (n=1) 

Artikler uden relevans for problem-

stillingen (n= 118) 

Kædesøgning og søgning på forfat-

tere (n=6)  

Artikler med emnerelevans som 

ekskluderes: 

1. spansk sprog (n=1) 

2. manglende abstract (n=1) 

 



6 

 

4. Litteraturgennemgang   

 

Ved litteratursøgningen fremkom der ikke nyere videnskabelige kvalitative studier, der belyste pati-

entperspektivet i mødet med operationsafdelingen. Der er dog medtaget undersøgelser som anskue-

liggør feltet ud fra andre undersøgelsesmetoder og beslægtede områder, som alligevel belyser emnet 

og tænkes at kunne berige forforståelse og sensitivitet i forhold til problemstillingen. Ph.d. stude-

rende T. Leinonen har ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser undersøgt patienternes perioperative 

oplevelse på en operations- og opvågningsafdeling i Finland (Leinonen et al. 1996, 2001). Der fin-

des, at patienterne er ængstelige for operationen, men der er tilfredshed med den fysiske behandling 

og de føler sig i sikre hænder. Patienterne mangler information om, hvad de kan forvente og forstår 

ikke altid det de får at vide. De får ikke besvaret deres spørgsmål og der bliver ikke taget hensyn til 

deres synspunkter. Omgivelserne betegnes som kolde og samtidig at signalere sikkerhed. Undersø-

gelserne peger samlet set på at patienterne er tilfredse, men de mangler emotionel omsorg og infor-

mation (ibid.). I en efterfølgende sammenligning mellem sygeplejerskers og patienters vurdering af 

kvaliteten (Leinonen et al. 2003) fremstår sygeplejerskerne mere kritiske end patienterne. Leinonen 

udleder at en grund dertil kan være, at patienterne ikke har viden til at vurdere, hvordan kvaliteten 

kan være (ibid.). Tilfredshed er en faktor, der er påvirket af andre faktorer ikke mindst forventnin-

ger, håb og lettelse (Endahl 2001), hvilket må medtænkes i forhold til resultatet og således under-

bygger Leinonens antagelse. Et systematisk review om patienters subjektive oplevelser og tilfreds-

hed i den perioperative periode i forbindelse med dagkirurgi fremhæver manglende specifik præ-

operativ information og dårlig kommunikation. Der identificeres et spænd mellem forventet og op-

nået omsorg. At lytte til patienten, opretholdelse af værdighed og privatsfære bliver efterspurgt 

(Rhodes et al. 2006). Den manglende information og dårlige kommunikation genfindes i Den 

landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP 2012), som viser at langt de fleste patienter 

er godt tilfreds med det samlede indtryk af sygehusenes ydelser. Ser man specifikt på informations-

delen antydes imidlertid et andet billede, således viser tal fra kirurgisk afsnit at over 10% oplever 

information utilfredsstillende og 27% mangler skriftlig information (ibid.). Dog kan man stille 

spørgsmål ved resultatet med en svarprocent på kun 51%. Tilfredshedsmålinger ved hjælp af spør-

geskemaer er et godt instrument til at få overblik over en stor population men svarene vil dels af-

hænge af, hvad man spørger om, dels hvad patienten forventer (Burgaard 2001, Endahl 2001, An-

dersen 2009, 2009a). En svensk kvalitativ interviewundersøgelse af patienters oplevelse af sygeple-

jen i den perioperative fase, med fokus på anvendelse af en præoperativ dialogmodel (Westerling & 

Bergbom 2008) viser, at patienterne vægtlægger at føle sig kendt og velkommen, at få opbygget 
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tillid, blive anerkendt og ønsker information om det, der specifikt venter dem. Undersøgelsen peger 

desuden på, at patienterne føler sig alene, er angste og omgivelserne påvirker deres fantasi og det er 

vigtigt at få mulighed for at stille spørgsmål (ibid.). I en nyere dansk undersøgelse finder Thorup et 

al. på baggrund af feltobservation og interview af vågne patienter, der får anlagt port-a-kath, at nær-

vær og afledning har betydning for patienternes oplevelse af omsorg (Thorup et al. 2014). Forsk-

ning tyder endvidere på at æstetiske sanseindtryk kan påvirke patienterne, således at udsigt til natu-

ren har en positiv indflydelse på helbredelse og velvære, mens skræmmende indtryk kan medføre 

negative påvirkninger (Douglas & Douglas 2004, Edvardsson et al. 2006, Timmermann et al. 2012, 

2014).  

 

5. Sammenfattende problemstilling 

 

Operationsafdelinger er i dag højteknologiske og der udføres til stadighed mere komplicerede ope-

rationer samtidig med effektiviteten øges og personalet kan ofte føle tidspres. Operationssygeplejer-

sken forsøger, med afsæt i et holistisk menneskesyn, at leve op til visioner om individuel sygepleje 

sammen med krav om minimeret patientrisiko, høj patienttilfredshed og faglighed på højt niveau. 

Operationssygeplejerskens kompetencer indeholder både teknisk instrumentelle, kommunikative og 

omsorgs etiske færdigheder, men hvad oplever patienten? Operationspatienterne er i en sårbar og 

presset situation, hvor de kan være eksistentielt truet og det er veldokumenteret at patienterne ofte 

er angste før operationen, hvilket medfører øget kirurgisk stressrespons. En del patienter mangler 

tilstrækkelig præoperativ information og det er godtgjort at patienten ikke altid får den støtte han 

behøver. Mødet mellem operationspatienten og operationssygeplejersken inden anæstesien indledes 

er kort og intens og der foregår mange nødvendige sikkerhedsprocedurer og forberedelser omkring 

patienten, men hvad sanser og oplever patienten egentligt i mødet? 

Der er ikke identificeret kvalitative undersøgelser, der specifikt omhandler modtagelsen på et opera-

tionsafsnit. Ud fra eksisterende undersøgelser, der dækker oplevelser i den perioperative periode, 

kan der samlet siges, at patienterne er ængstelige i mødet med operationsafdelingen. Patienterne er 

overordnet tilfredse, men nogle føler sig alene og mangler omsorg og nærvær, og afledning opleves 

at have betydning. En del patienter mangler information og forstår ikke forklaringer om, hvad der 

skal ske. Omgivelserne signalerer sikkerhed og påvirker patienternes fantasi og der kan være risiko 

for de opleves skræmmende. Undersøgelserne tyder samlet på, der er forbedringspotentialer både i 

forhold til det relationelle og til omgivelserne. 
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Samlet set understreges vigtigheden af at få belyst patientperspektivet kvalitativt på, hvordan opera-

tionspatienterne oplever mødet og hvilken betydning det har, således det belyses ud fra patienternes 

oplevelser og erfaringer og ikke ud fra sygeplejerskens tro om hvad patienten har behov for. 

 

6. Undersøgelsesspørgsmål 

 

Hvordan oplever elektivt indlagte operationspatienter, der skal i generel anæstesi, mødet med 

operationsafdelingen, og hvilke sanseerfaringer har de i mødet? 

Hvilken betydning har disse oplevelser og sanseerfaringer for patienterne, samt hvilke for-

bedringspotentialer kan fremstå ud fra patientperspektivet? 

 

7. Begrebsafklaring som det opfattes i dette projekt 

 

Sanseerfaring: det at erfare ting eller fænomener ved sansning, især som grundlag for erkendelse 

(Den store danske 2014). 

Oplevelse: noget som man oplever, fx en særlig hændelse eller begivenhed som man er vidne til, 

eller en samlet helhed af (sanse)indtryk der møder én (Den store danske 2014).   

Mødet med operationsafdelingen: herved skal forstås operationssygeplejersken og de fysiske 

rammer, operationspatienten møder i forbindelse med operationen. 

 

8. Metodologi 

 

8.1 Videnskabsteoretisk afsæt 

Valg af undersøgelsesstrategi afhænger af undersøgelsesspørgsmålet. Kvalitativ forskningsdesign er 

velegnet til at give dybere indsigt og forståelse af et fænomen, der er formet af menneskelig hand-

ling (Gulddal & Møller1999, Jørgensen 2009, Kvale og Brinkmann 2009, Thisted 2012). Til besva-

relse af spørgsmålet om, hvordan elektivt indlagte operationspatienter, der skal i generel anæstesi, 

oplever mødet med operationsafdelingen, og hvilke sanseerfaringer de har, samt hvilken betydning 

disse oplevelser har, vælges en hermeneutisk fænomenologisk forståelsesramme, hvorfor der heref-

ter meget kort redegøres for denne position. 

Den humanvidenskabelige tradition søger gennem fortolkning af verden at nå til en erkendelse, som 

bygger på forståelse af menneskelige livssammenhænge. Hermeneutikken går tilbage til tekstfor-



9 

 

tolkning fra antikken og bygger på den hermeneutiske cirkel, således at den enkelte sætning skal 

forstås ud fra helheden, samtidig med at helheden kun kan forstås på baggrund af de enkelte sæt-

ninger i en dialektisk proces (Thisted 2012). Den moderne hermeneutik har afsæt i Schleiermachers 

udlægning som almen forståelseslære, hvor teksten er udtryk for forfatterens psyke og liv. Dilthey 

udbygger senere hermeneutikken med et historisk perspektiv, så erkendelse opfattes som forståelse 

af teksten i et historisk perspektiv (ibid.). Gadamer tager udgangspunkt i den fænomenologiske for-

ståelse af ”væren i verden” og knytter an til hermeneutikken. I hans forståelse bibringer teksten en 

mening som skal forstås (Thisted 2012, Dahlager & Fredslund 2012). Tekstens helhed skal forstås 

ud fra en given meningshorisont, ud fra vores ståsted. For at forstå teksten trækker vi på vores for-

domme, som er vores forhåndsantagelser forud for erkendelse. Ved forståelse sker en horisontsam-

mensmeltning, således horisonten udvides og der nås en dybere forståelse af et fænomen (Kvale og 

Brinkmann 2009, Thisted 2012, Dahlager & Fredslund 2012). Da undersøgelsesspørgsmålet handler 

om at få viden om og forståelse for menneskers oplevelse og sanseerfaringer samt hvilken betyd-

ning det har for dem, benyttes en fænomenologisk tilgang, hvor forskerens forforståelse søges sat i 

parentes med en bevægelse over mod det fortolkende. Jeg vil her læne mig op ad Gadamers herme-

neutiske forståelsesramme, hvor det udforskende subjekt ikke kan adskilles fra det udforskede ob-

jekt men netop bliver en del af forståelsen (Dahlager & Fredslund 2012). Forståelse sker på bag-

grund af allerede eksisterende forståelse i den menneskelige væren i verden i tid, rum og relationer. 

Den skabte viden er således intersubjektiv og kontekstuel (ibid.). Den fænomenologiske tilgang, 

hvor Husserl står som grundlægger, vægtlægger de fænomener sådan som de viser sig for os (Kvale 

& Brinkmann 2009). Kvale og Brinkmann beskriver det kvalitative forskningsinterview ud fra et 

fænomenologisk inspireret perspektiv, hvor man gennem interviewet ”forsøger at forstå temaer fra 

den daglige livsverden ud fra interviewpersonernes egne perspektiver” (ibid. s. 45) og der gælder 

om at indhente fordomsfrie beskrivelser af oplevelser som de umiddelbart træder frem (ibid.). Med 

afsæt i ovenstående forståelsesramme vil tilvirkningen af empirien herefter blive beskrevet ud fra 

Kvale og Brinkmanns aspekter (ibid.). Den fænomenologiske inspirerede position vil blive forsøgt 

fastholdt under interviewet, hvor informanternes umiddelbare fortællinger på baggrund af deres 

sansning og oplevelse søges bragt fordomsfrit frem. Den hermeneutiske position vil træde frem i 

forsøget på fortolkning af forståelsen af deres fortællinger. 

8.2 Metode 

Ud fra ovenstående videnskabsteoretiske afsæt blev det kvalitative forskningsinterview valgt som 

metode. ”Det kvalitative forskningsinterview forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonernes 
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synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække deres livsverden for-

ud for videnskabelig forklaringer” (Kvale & Brinkmanns 2009 s. 17). Kvale & Brinkmann opfatter 

interviewet som et håndværk og giver nogle bud på praktiske trin ved gennemførelsen som kan støt-

te en uerfaren interviewer (ibid.). Efterfølgende er processen derfor beskrevet ud fra Kvale & 

Brinkmanns syv faser som ramme for interviewet (ibid.). Analyse og fortolkning fulgte Kvale & 

Brinkmanns 3 analytiske tilgange, selvforståelse, kritisk commonsense-forståelse og teoretisk for-

ståelse (ibid.), som blev relevante fordi undersøgelsen handlede om forståelse af patienternes erfa-

ringer og oplevelser. 

 

8.3 Tematisering 

Planlægningen af undersøgelsens hvorfor og hvad blev beskrevet i baggrundsafsnittet og skal afkla-

res før hvordan (Kvale & Brinkmann 2009). Undersøgelsens formål er indkredset med afsæt i egen 

forforståelse og litteratur om operationssygepleje og operationspatienter. Egen forforståelse inde-

holdende værdimæssige, sygeplejemæssige og teoretisk forståelse er præget af mange års erfaring 

som operationssygeplejerske og dels gennem læsning af litteratur på feltet. Forforståelsen har haft 

stor betydning, som ses i de valg der blev truffet gennem hele processen fra udlægning af metode-

tilgang og inddraget litteratur. Den kom yderligere i spil til forståelse af problemstillingens karakter 

og gennem de stillede reflekterede og sonderende spørgsmål under interviewet. Spørgsmålene er 

styret af forskerens forforståelse af sagen som dialogen drejer om og spørgsmålets karakter er afgø-

rende for de svarmuligheder det åbner for (Dahlager & Fredslund 2012). Ved at være fleksibel og 

udvise følsomhed, overfor de mulige svar spørgsmålet bringer frem, kan grænserne udvides og gen-

nem den hermeneutiske proces kan ny erkendelse af det væsentlige i forhold til sagen konstrueres. 

Bevidstgørelse af egen forforståelse er derfor vigtigt, omend svært (ibid.), og er i dette projekt for-

søgt synliggjort i baggrundsafsnittet i forsøg på at opnå transparens i undersøgelsen.  

 

8.4 Design 

Setting: Undersøgelsen foregik i regi af en operationsafdeling på et mindre sygehus med akutfunk-

tion, der dækker 5 specialer, hvor der i 2013 blev udført 4063 operationer i generel anæstesi
5
. Un-

dersøgelsen fandt sted i april 2014. 

Deltagere: For at indfange viden om operationspatientens oplevelser, sanseerfaringer og betydnin-

gen deraf blev der planlagt 3 kvalitative interviews. Da fokus var på det korte møde med operati-

                                                 
5
 Afdelingens egen database. 
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onssygeplejersken og operationsgangen inden anæstesi, blev der som idealinformanter afgrænset til 

voksne patienter, der havde gennemgået operationer i generel anæstesi, for derved at undgå oplevel-

sen blev forvekslet med den peroperative periode. Når det ønskes at belyse et fænomen så varieret 

som muligt, er det hensigtsmæssigt at anvende en stratificeret udvælgelse (Christensen et al. 2012). 

Det blev derfor tilstræbt at udvælge deltagere strategisk i forhold til alder, køn, tidligere erfaring og 

overordnet operationstype med henblik på at indfange nuancer, da tidsdimensionen i forhold til pro-

jektet ikke tillod at fortsætte med interviews indtil et mætningspunkt. Samtidigt blev det søgt, at 

vælge nogle, der havde noget på hjerte, således de kunne sige noget centralt om emnet og dermed 

bidrage til besvarelse af undersøgelsesspørgsmålet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stedet for interviewets udførsel vil kunne påvirke situationen (Christensen et al. 2012), og som før-

ste prioritet blev valgt et kontor på sengeafsnittet i rolige omgivelser. Leinonens undersøgelser tyder 

på, patienter er forsigtige med at kritisere så længe de er indlagt (Leinonen et al. 1996), hvorfor det 

her blev ekstra vigtigt at pointere anonymiteten. Valget stod mellem at tage kontakt til patienterne 

præoperativt, så de fik skærpet opmærksomhed på deres oplevelser og hensynet til at der i forvejen 

var mange informationer at forholde sig til præoperativt, eller postoperativt, så oplevelsen stod upå-

virket af undersøgelsen. Da det ansås for svært for sårbare patienter at huske og adskille oplevelser-

ne, valgtes det indledningsvis at kontakte patienten præoperativt. En sygeplejerske i sengeafsnittet 

udvalgte nogle mulige deltagere ud fra de forelagte strategiske overvejelser. Hun orienterede 

 

Inklusionskriterier: Eksklusionskriterier: 

Voksne, der var elektivt indlagt og havde 

gennemgået kirurgisk indgreb i generel anæ-

stesi på operationsafdelingen på et mindre 

sygehus med akutfunktion i foråret 2014, som 

havde overskud og lyst til at fortælle om de-

res oplevelse, og som talte og forstod dansk. 

Akut indlagte, kritisk syge og patienter med can-

cerdiagnoser, dels ud fra et etisk synspunkt og 

dels ud fra sandsynligheden for de kunne være i 

krise, hvilket også tænkes at kunne have påvirket 

deres fokus. Patienter i forskellige former for re-

gionalanæstesi pga. risikoen for deres oplevelser i 

modtagelsen blev forvekslet med peroperative 

oplevelser. Børn, da de tænkes at have fået en 

særlig opmærksomhed og oftest har en forælder 

med indtil de sover. 
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mundtligt om undersøgelsen og spurgte om tilladelse til at patienten blev kontaktet af forskeren, 

hvor han modtog skriftlig information (bilag III) og der var mulighed for at stille yderligere 

spørgsmål. Tidspunktet til interviewet var valgt så tæt på operationen, så oplevelsen stadig stod i 

frisk erindring, samtidig med patienten var kommet så godt igennem operationen, at han magtede at 

deltage, hvorfor interviewet blev planlagt så tæt på udskrivelsestidspunktet som muligt. Det fik an-

giveligt flere deltagere til at trække sig, da de på det tidspunkt hellere ville hjem. Det viste sig, det 

ikke var så let at få kontakt til de ønskede deltagere, hvilket medførte en pragmatisk tilgang, hvor 

sygeplejersken i afsnittet fik etableret kontakt til to af deltagerne postoperativt, og en tilbød et inter-

view hjemme. Efterfølgende spurgte sygeplejersken to andre patienter om deltagelse og begge ac-

cepterede og for ordentlighed valgtes at gennemføre begge interview, hvorfor den samlede empiri 

kom til at bestå af fire interviews. Alle deltagere havde tidligere været opereret. Der blev taget hen-

syn til deltagerne skulle have tid til at få fortalt om deres oplevelse og på den anden side at det hel-

ler ikke var for trættende. Interviewenes længe blev således styret af interviewets dynamik og delta-

gernes fortællelyst og varierede mellem 23 og 79 min. De to interview med mænd var korte og kon-

krete mens de to kvinder havde mest på hjerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Interviewets udførelse 

Interviewet blev gennemført ud fra en interviewramme (bilag IV), hvor undersøgelsens formål, 

anonymiteten og muligheden for at trække sig blev gentaget inden start og deltagerens køn, alder og 

operationstype blev registreret. Der blev anvendt en semistruktureret interviewguide med fastlagte 

temaer (bilag V), som var udarbejdet ud fra undersøgelsesspørgsmålet med afsæt i egen forforståel-

se. Det er dokumenteret at patienterne har svært ved at adskille, hvilke personalegrupper de møder 

(Leinonen et al. 2003). Det ville derfor være forventeligt at patienten ikke kunne skelne mellem 

 

Informanter Køn Alder Tidligere er-

faringer 

Operationstype Interviewets 

sted 

Interviewets 

længde 

A Kvinde 69 år Opereret ”flere 

gange” 

Ortopædi På sygehuset 63 min 

B Kvinde 65 år Opereret 

”mange gan-

ge” 

Gynækologi I hjemmet, 

dagen efter 

udskrivelsen 

79 min 

C Mand 27 år Opereret en 

gang tidligere 

Organ kirurgi På sygehuset 33 min 

D Mand 19 år Opereret en 

gang tidligere 

Ortopædi På sygehuset 23 min 
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operations- og anæstesisygeplejersken. I forsøg på at få viden om patienternes oplevelser og erfa-

ringer med operationssygeplejen i det korte møde inden anæstesi, blev det under interviewet derfor 

nødvendigt at medtænke mødet i en bredere sammenhæng. Derfor blev mødet beskrevet som, mø-

det med operationsafdelingen og skulle derfor forstås både som det personale der modtog og var 

omkring patienten, de fysiske rammer og de ting patienten sansede, af det der skete omkring ham. 

De fysiske rammer forstås som både selve operationsstuen og den niche hvor patienterne ventede 

lige op til operationen. Inden interviewet start blev det forsøgt at skabe en fortrolig relation mellem 

interviewer og deltager ved at udvise interesse, forståelse og respekt samt professionel adfærd, hvil-

ket kræver både gode empatiske og kommunikative kompetencer (Bjerg 2007). Interviewet blev 

optaget på bånd og der blev indledt med et åbent spørgsmål: ”Prøv at fortælle, hvad der skete den 

dag du blev opereret og din ankomst til operationsafdelingen!”. Derefter blev der fulgt op af mere 

fokuserede spørgsmål som: ”Hvordan oplevede du at komme ned på afdelingen?” Spørgsmålene tog 

hensyn til interviewets dynamiske struktur og var fleksible i forsøg på at indhente spontane og le-

vende beskrivelser. Sonderende og fortolkende spørgsmål varierede, som eksempelvis: ”Prøv at 

fortælle lidt mere om…. , og når du siger …., betyder det så..?”  Intervieweren forsøgte med krops-

sprog og smålyde at være aktivt lyttende og pauser og gentagelser blev bevist brugt til at fremme 

eftertænksomheden. Gennem interviewet blev der således søgt righoldige og nuancerede beskrivel-

ser af livsverden ud fra deltagernes perspektiv, som beskrevet af Kvale & Brinkmann (Kvale & 

Brinkmann 2009). Under interviewet blev det forsøgt dels at gå fordomsfrit til fænomenet ”mødet 

med operationsafdelingen” som det fremstod ud fra deltagerens oplevelser og erfaringer, samtidigt 

blev en begyndende mening forsøgt valideret, ved at spørge til korrekt forståelse af betydningen og 

dermed afprøve mulige fortolkninger. Afsluttende blev der spurgt til om der var områder, der ikke 

var blevet berørt og om deltageren havde mere at fortælle. Efter interviewet gav deltagerne udtryk 

for det havde været rart at være med og der var ikke yderligere relevante kommentarer, ligesom der 

ikke opstod sundhedsfaglige spørgsmål. Efter interviewet blev umiddelbare indtryk nedskrevet for 

at fastholde disse. Christensen et. al. anbefaler man foretager et pilotinterview inden man gennem-

fører selve undersøgelsen (Christensen et. al. 2012). Første interview blev derfor lyttet igennem af 

en erfaren udviklingssygeplejerske med henblik på læring og vurdering af kvaliteten. Det vurdere-

des, at der ikke var behov for ændringer af interviewguiden og interviewet blev medtaget da kvalite-

ten blev skønnet tilfredsstillende. Under andet interview, hvor relationerne overvejende blev be-

skrevet meget positivt, blev der tilføjet et spørgsmål om, hvad der var vigtigst at videregive til 

kommende sygeplejersker. 
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8.6 Transskription 

Interviewet blev transskriberet af interviewer med oversættelse fra tale til skriftsprog, og der blev 

sat tegn ind for betoninger, lyde og pausers længde, og de fire interview blev samlet til 52 siders 

tekst. Under transskriptionen blev alle navne erstattet med xx,yy, De to første gange blev interview-

ene transskriberet inden det næste blev foretaget, dels for læring og dels for at huske aspekterne ved 

situationen. Optagelsen blev gennemlyttet igen og rettet for aflytningsfejl. Under skrivning blev der 

samtidigt lyttet helt åbent til, hvad der blev sagt og hvad det handlede om, men i omdannelsen fra 

tale til tekst indgik også den første analytiske proces (Kvale & Brinkmann 2009). Den fremkomne 

tekst dannede den empiri som efterfølgende lå til grund for analyse og fortolkning. 

 

8.7 Etiske overvejelser 

Inden undersøgelse blev der sikret ledelsesmæssig opbakning (bilag VI). De etiske retningslinjer for 

sygeplejeforskning i Norden (Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2003) og lov om tavshedspligt 

(sundhedsloven 2010) blev overholdt og interviewet indeholdt ikke personfølsomme data. Efter 

gældende regler
6
, blev der derfor ikke indhentet tilladelse til undersøgelsen via datatilsynet eller den 

videnskabsetisk komite´ (DNVK 2013). De deltagere, der ønskede at medvirke, underskrev en er-

klæring herpå, og modtog en skriftlig information om undersøgelsens formål, med oplysning om 

mulighed for til enhver tid at kunne trække sig uden konsekvenser for behandling og pleje (Bilag 

III). Det fremgik desuden at deltageren ville blive sikret fuld anonymitet og at interviewene ville 

blive slettet efter brug. Interviewet blev kun registreret med overordnet operationstype, interviewets 

sted og længde samt personens køn og alder. Navne og begivenheder der blev nævnt under inter-

viewet, blev sløret under transskriberingen. Gennem anvendte citater vil det være muligt for delta-

gerne at genkende sig selv, men genkendelighed vil ikke være muligt for andre. I sygeplejerskens 

udvælgelse af mulige informanter, blev der taget højde for deres overskud til at medvirke, ligesom 

tid og sted blev planlagt ud fra deres ønsker, og i eksklusionskriteriet blev der fravalgt akutte pati-

enter og patienter med cancerdiagnoser. Hvis der under interviewet var fremkommet psykiske eller 

faglige problemstillinger ville der være blevet truffet foranstaltninger til løsning deraf. 

 

                                                 
6 Studerende på kandidatuddannelse eller uddannelse på tilsvarende niveau er fritaget fra anmeldelsespligten såfremt indsamlingen 

og registreringen af personoplysninger ske med udtrykkeligt samtykke fra de personer, oplysningerne vedrø-

rer. http://www.datatilsynet.dk/erhverv/studerendes-specialeopgaver-mv/    

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/studerendes-specialeopgaver-mv/
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8.8 Analyse, verifikation og rapportering 

”Analysen af de transskriberede interviews er en fortsættelse af den samtale, der begyndte i inter-

viewsituationen, og en udfoldelse af dens horisont af mulige betydninger” (Kvale & Brinkmann 

2009 s. 215). Analyse og fortolkning af empirien tog udgangspunkt i en hermeneutisk meningsfor-

tolkning på tre niveauer som beskrevet af Kvale og Brinkmann (ibid.). Selvforståelse: en kondense-

ret omformulering af deltagernes egen opfattelse af meningen med deres udsagn ud fra deres syns-

punkter, som intervieweren opfatter det (ibid.). Her blev der med en induktiv tilgang, hvor egen 

forforståelse blev søgt sat i parentes, set på, hvad der fremstod af teksten om, hvordan patienten 

oplevede mødet med operationsafdelingen og gennem processen skabtes en fornemmelse af helhe-

den som intervieweren forstod det. Kritisk commonsense-forståelse: fortolkningen bygger her på en 

bredere forståelsesramme end deltagernes eget. Gennem en kritisk dialog med teksten fremkom 

mønstre som blev kodet ved hjælp af farver. Emnerne blev struktureret i temaer og gennem herme-

neutisk fortolkning opstod en ny forståelse af fænomenerne. Kvale & Brinkmann skriver, man skal 

vælge det citat, der er mest illustrerende og dermed gør sig fortjent til at blive det, man trækker frem 

som dokumentation for, at der er flere der siger noget lignende (ibid.). Rapportering af undersøgel-

sens fund blev derfor præsenteret gennem de udvalgte citater, der tydeligst illustrerede interview-

deltagernes synspunkter, så fortolkningen kunne underbygges og bidrage til transparens. Citaterne 

blev gengivet med kursiv, pauser registreredes med (--) og udeladelse af tekst blev gengivet med 

(...). Intervieweren blev betegnet som ”I” og informanterne blev alle betegnet som ”han” og hen-

holdsvis ”A, B, C eller D”. Teoretisk forståelse: Teorierne vil afhænge af fundene, og efter kritisk 

commonsense fremkom fænomener, som viste til en omsorgsteoretisk forståelsesramme med fokus 

på sårbarhed, skam og tillid i relationer, hvorfor Martinsen og Delmars teorier i forhold til disse 

begreber (Martinsen 2001, 2009, 2012, Delmar 2013) blev valgt til diskussion af fundenes betyd-

ning. Verifikationen vil blive diskuteret samlet i afsnit 12 under diskussion af undersøgelsens styr-

ker og svagheder.  

I det følgende afsnit fremstilles de væsentligste fund. 

 

9. Fund 

 

Analysen af empirien frembrød forskellige nuancer af operationspatienternes oplevelser og sanseer-

faringer og de fremstod ofte modsætningsfyldte. Angst for at gennemgå operationen og for resulta-

tet deraf viste sig i større eller mindre grad hos informanterne. Der fandtes en modsætningsfyldt 



16 

 

benægtelse af nervøsitet samtidig med beskrivelse af dødsangst og en informant, der oplevede en 

alvorlig forglemmelse, udtrykte bevidstheden om risikoen for at dø og trøstede sig med, at han jo 

ikke ville mærke noget, hvis han døde under narkose. Informanten havde taget afsked med familien 

inden han blev indlagt og udtrykte: 

”Altså det kan ende så galt, det kan gå så galt, og har de ikke helt styr over det, men 

det lod jeg mig ikke hyle ud over… Det var ikke noget der gjorde mig nervøs. Nej… 

Det er ikke synd for mig. Jeg vil jo ikke -, men jeg vil være træt af det, men jeg ved jo 

ikke. Jeg mærker ingen ting, men tankerne vil altid være der.” (B). 

 

Samtidigt viste det sig overordnet at operationspatienterne umiddelbart oplevede, at modtagelsen på 

operationsafdelingen var rigtig god og alle sygeplejerskerne blev beskrevet som søde og ”simpelt-

hen de rareste mennesker at komme ned til… Jeg synes det er fantastisk. Jeg har ikke andet end 

positivt at sige” (B). Informanterne var som start særdeles positive i deres fortællinger og det var 

vigtigt for dem at få fortalt, at de var godt tilfredse. Alligevel fremkom der undervejs fænomener 

som patienterne sansede og oplevede, som er interessante at udfolde, hvorfor de vil blive præsente-

ret under følgende sammenhængende temaer: ”en forestående aflivning”, ”autoritære sygeplejer-

sker” og ”at være på bånd” med undertemaet ”valgmuligheder og selvansvar”. Samlet bidrager 

temaerne til at tegne nogle nuancer af, hvordan det kan sanses og opleves at møde en operationsaf-

deling. 

 

9.1 En forestående aflivning 

Empirien indikerede at nogle patienter var angste for at dø, når de skulle gennemgå en operation og 

som minimum var de meget nervøse for resultatet. Selv om det nogle gange blev benægtet, kunne 

angsten ligge lige under overfladen. Når patienterne forlod sengeafsnittet og en portør kørte dem til 

operationsafdelingen, kunne det opleves som at give slip på noget trygt og at være: 

 ”i ingenmandsland… så jeg er helt alene til der kommer en dernede og snakker med 

mig… For du er SKIDE nervøs for, hele vejen derned. Ja. Jamen DET er du. Ja, så nu 

skal du ned til skafottet ikke, ja det er det jo. Jeg HADER den tur.” (B). 

 

Og der lå man og ventede på at få: ”den sidste sprøjte” (B). At være i ingenmandsland kan forstås 

som at være i en zone mellem to fronter, hvor man ingen rettigheder har, og en oplevelse af at skul-

le til skafottet og få den sidste sprøjte, leder automatisk hen til et sted, hvor bødlen henretter døds-

dømte. Det vil sige, at turen til operationsafdelingen kan sammenlignes med at være på vej til et 

sted, hvor man, uden hjælp, er i risiko for at blive slået ihjel, endda med fuldt overlæg. De infor-

manter, der ventede i nichen, beskrev det som et underligt ”trælst” sted. Det var meget irriterende at 
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vende med ansigtet ind mod en væg bag et forhæng, så man ikke kunne se hvad der foregik. Patien-

terne lå alene, mens de kunne høre ”en leben” rundt om af privat snak og: ”det var ligesom en høn-

segård” (A). Der var intet ur og det oplevedes at være sat uden for tid og sted, og man kunne være 

ræd for at blive glemt. Området sansedes som værende et gammelt og slidt sted, hvor paneler og 

mure var ramponerede. Man lå og kikkede på ventilationsrør oppe ved loftet og der blev spekuleret 

på, hvad det dog var for et sært underligt uhyggeligt sted og: ”Der er det lige før du skal ind og - 

ingenting kan gøre… så ved jeg da ærligt talt ikke, om jeg synes det er så sjovt” (A). En informant 

beskrev at det, at vente i nichen føltes som en ko, der bliver sat i en bås og: 

”Altså jeg har før syntes det var noget mærkelig noget, at vi skulle stå på række der og 

vente på at komme ind, det har jeg syntes, det er ligesom sådan - slagteriagtigt noget. 

Det er en mærkelig anretning en opmagasinering, det kan man godt sige, men altså, 

men det kan godt virke lidt - - lidt slagteriagtigt, ja det kan det godt. Det synes jeg det 

kan, fordi det er sådan en bås” (B). 

  

At stå opmagasineret som en ko i en bås kan fortolkes, som man oplever sig som et dyr i en produk-

tionsvirksomhed, der er lukket inde i en bås uden mulighed for at flygte, tilmed fra et gammelt og 

slidt slagteri, hvor en forestående aflivning ville finde sted. Her lå man og ventede alene, alt mens 

livet gik videre udenfor og hvor det kunne tolkes, at personalet hyggede sig og tilsyneladende var 

ligeglade. Stærke følelser var således i spil, mens patienterne lå alene og ventede. Selve operations-

stuen oplevedes meget forskelligt. For nogle var det ligesom forventet med hvide vægge, et operati-

onsbord og ting og sager, hvilket ikke gav anledning til overvejelser. Andre oplevede det som et 

meget uhyggeligt, koldt og kedeligt sted. En informant beskriver det som at komme ned i: 

”et hul i jorden.. Det er da et underligt sted at blive opereret. Ja, men det synes jeg er 

et mærkeligt sted.., men der er jo selvfølgelig en grund til, at sådan noget skal holdes 

nede i en kælder fordi det er.. jeg føler mig overbevidst om man skal ned i den tempe-

ratur, jeg tror at --, det er ligesom det med, at det er under jorden. Det er ligesom man 

laver ost… Det er så kedeligt… Jamen, det er jo lidt ligesom hvis du skal bo eller leve 

i en kælder, det er heller ikke ret rart” (A). 

 

Det fremkom at operationsstuen kunne opleves som et meget lidt indbydende sted og det var 

”træls” at vinduerne sad helt oppe under loftet med matteret glas. Det var overvældende og absolut 

rigtigt væmmeligt at komme ind i et stort lokale med mange slanger og remedier, og det mindede 

om et koldt slagterirum. En informant beskrev operationslamperne som store projektører og samti-

dig undrede han sig over, om de nu alligevel gav lys nok, men de må jo have virket: ”for de har da i 

hvert fald gjort det” (A). Heraf kan tolkes, at det kan opleves at operationsstuerne er gemt godt af 

vejen, som et sted hvor ting kan skjules og som noget, der bliver brugt som en oplagringsplads. Det 

fremkom at man spekulerede på om tingene nu var funktionelle og om det faktisk var sikkert nok at 
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blive opereret i disse omgivelser. Informanterne så og hørte den sterilt klædte sygeplejerske og hun 

blev omtalt som hende, der var fuldstændig masket til, så man ikke kunne se, hvem det var og hun 

stod ovre i hjørnet og lavede spektakel med alle hendes instrumenter. Det blev opfattet som, at det 

kunne nok ikke være anderledes, men var dog distraherende og ikke: ” så rart, når man skal prøve 

at slappe af” (D). Dette underbyggedes af en informant, der fortalte at han bevidst havde undgået at 

se en operation i fjernsynet, da han vidste, det ville være ubehageligt at se, og han anså fuld bedø-

velse som en mulighed for at slippe for at se og høre noget. Dette kan samlet tolkes, som der var 

nogen, der var forklædt, så de ikke kunne genkendes og som var i gang med nogle forberedelser til 

noget, der var fordækt og ubehageligt at overvære. 

 

9.2 Autoritære sygeplejersker 

Relationen mellem patienterne og sygeplejerskernes viste sig ikke overraskende at have stor betyd-

ning for hvordan mødet blev oplevet. Det fremkom at sygeplejerskerne var meget styrende og auto-

ritære, hvilket frembrød både negative og positive sider. En informant beskrev at: 

”Sygeplejersker virker meget autoritære og som nogen der har styr på det og vil det 

og sådan noget, og på den måde har jeg ikke tvivlet på noget og det har jeg nærmest 

ikke tænkt over, jeg gør bare hvad de siger... Ja på en god måde. Det er rart at man 

ved hvad man skal. Ja det er dejligt” (D). 

 

En informant berettede om at der lige ”inden jeg skulle væk” (B), blev opdaget en alvorlig for-

glemmelse, men han gik alligevel ikke i panik fordi: ”de har sådan styr på det. Det er forskellen” 

(B). Denne form for autoritet kan opleves at give patienterne tiltro og en følelse af sikkerhed og 

tryghed. Dette udfoldede sygeplejerskerne på stuen, når de samlet formåede at skabe en rolig og 

stille fremtoning og patienterne følte en god og varm atmosfære. Det var behageligt og nærmest 

hyggeligt når sygeplejerskerne evnede kontakten og skabte en god kemi til patienten og personalet 

imellem. Tonen kunne endda være humoristisk og ”de var rigtigt gode til det og de kunne godt 

mærke på mig, om jeg kunne lide der blev lavet lidt sjov med det. Og det lagde jeg så selv op til, så 

det, det var en god oplevelse” (C). Sygeplejerskerne var gode til at forklare, hvad der skulle ske, på 

en måde, der udstrålede, at de havde sat sig ind i tingene og havde styr på dem. Patienterne for-

nemmede sygeplejerskerne var rutinerede og at de vidste hvad der var vigtigt, de var seriøse og 

brugte øjenkontakt og berøring som afledning. En informant oplevede at blive ”aet” på en god må-

de: 

”så følte man sig mere rolig… at man også kan mærke at de tager det helt stille og ro-

ligt. Der var altid en der var ved mig, ja altid en der kunne snakke med mig så. Ja, at 
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jeg kan mærke at de er der hele tiden. Ja sådan ganske lidt, at de lige rører ved dig. 

For det var ikke sådan overdrevet eller noget” (C). 

 

Dette opbyggede tillid og gav et indtryk af at være i gode hænder, men det var dog stadig en bizar 

fornemmelse, for selv om der tilsyneladende var styr på det, så kunne det jo gå galt. ”Uanset hvor 

effektive folk er. Og uanset hvor, hvor -” (A). ”..men det skal du jo fra igen, det fører ingen steder 

hen. Det kan du jo ikke bruge til nogen ting (B). Dette kan tolkes som patienterne kæmper for at 

blive overbeviste om sygeplejerskernes dygtighed og troværdighed, for at få en følelse af de kan 

regne med dem, men samtidig er de ikke naive, fordi de ved mennesker kan lave fejl. Den autoritæ-

re holdning viste sig imidlertid også på andre måder. Nogle gange når patienterne udtrykte deres 

bekymringer fik de at vide, det skulle de ikke spekulere på og de ikke behøvede at være så nervøse 

når de havde prøvet det før. Men: 

”Det er altså ingen fordel nødvendigvis. Det vil jeg godt lige gøre opmærksom på, så 

kommer brynene helt op. Jamen fordi man ved hvad der skal ske, er det ikke nødven-

digvis en fordel, for alting kan jo gå galt. Nej. Det skal I lige være opmærksomme på” 

(A). 

 

Et kontant og hurtig svar på spørgsmål blev fornemmet som ”Hvorfor spørger du om det” og ”de 

havde sådan en autoritet dernede at det, at jeg som lille person ikke, hold kæft hvor er hun dum at 

spørge om det så. Jeg ville føle mig dum” (B), hvilket kunne afholde patienterne fra at spørge om 

yderligt og indordne sig efter omstændighederne. En informant fortæller at lige inden han skulle ind 

på operationsstuen kom lægen og orienterede om, han skulle undervise og blev forsinket en times 

tid: ”men det var der jo ikke noget at gøre ved. ”Jeg render ingen steder”, sagde jeg til ham. Så det 

var der jo ikke noget at gøre ved, så det var godt nok, ja, så ved man jo det” (A). Når patienterne 

hørte grin og privat snak i baggrunden undskyldtes det, for det var jo sygeplejerskernes arbejds-

plads. En informant reflekterede over at sygeplejerskerne jo nok heller ikke ville snakke med ham: 

”Nej, det tror jeg da ikke de ville. Nej. Nej det tror jeg egentlig ikke, hvorfor skulle de det?” (A). 

Samtidigt beskrev informanten at han så gerne ville have vendt så han kunne se noget og overvejede 

at spørge: 

”Sig mig kan jeg ikke lige blive vendt om så jeg kan følge lidt med i, hvad der forgår 

her. Men det gjorde jeg jo ikke vel. Det er ting man IKKE gør, ja…, det kunne jo være 

lige meget, om jeg skulle ligge der. Det kunne jeg jo godt finde ud af. Men jeg mener 

bare, jeg kunne jo godt have spurgt, om jeg godt kunne blive vendt. Ja, men det gør 

man jo ikke... Det er jo lige meget, altså. Nu siger jeg jo bare ligesom jeg har det. Ja 

det kunne jo godt have givet lidt. Jeg har jo alligevel ligget der omkring en times tid” 

(A). 
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Autoritære personer kan forstås som personer med en diktatorisk magt som uden saglige begrundel-

ser bestemmer over andre, i den hensigt de skal lystre og underkaste sig (Den store danske 2014). 

Det kan derfor tolkes som om det forventes at patienterne adlyder. Det kunne umiddelbart også se 

ud til patienterne var autoritetstro, men dette benægtedes kraftigt: ”Ikke i dag, nej, under ingen om-

stændigheder” (B). Patienterne blev alligevel ydmyge og ”de små” i nogle situationer og mistede 

tilliden. De var bange for at personalet lavede fejl, samtidig med de følte sig helt overbevist om, at 

alle de mennesker på et sygehus: ”vil gøre alt det de kan for at jeg skal få det så godt som overho-

vedet muligt… men det er jo så mig der er noget forkert med, men altså de kan jo gøre det[begå 

fejl]” (B). 

 

9.3 At være på bånd  

Af analysen fremkom at patienterne var taknemmelige over at kunne blive hjulpet, og gerne ville 

tilpasse sig de muligheder og krav der blev stillet. Det betød meget for dem at få en god information 

så de kunne være velforberedte og det var dejligt at vide, hvad der skulle ske med dem. En infor-

mant udtrykte: ”Derfor var jeg heller ikke i tvivl om at jeg ville op til det [informationsmøde], fordi 

jeg ville have det dårligt, hvis ikke jeg kom. Selvom jeg har prøvet det, så ville jeg gerne op til det. 

Det synes jeg at man BØR gøre” (A). Selve operationsforløbet blev opfattet som at køre på skinner, 

lige fra portøren kom ind og sagde: ”Du skal have hue på, og så giver han mig en hue. Og den tager 

jeg så på, på vej ned. Og så stiller han mig der, og så siger han bare, der kommer nogen og snakker 

med dig. Og så står jeg bare der” (B). Når sygeplejersken skramlede med instrumenterne blev det 

opfattet, som de jo bare gjorde klar til, hvad der skulle ske og det var noget de skulle gøre: ”Og alt 

det der er jeg jo med på sidelinjen i” (B), og jeg er: ”sat ud af spillet” (B). Og når de er klar så: 

”Farvel og tak, og så vågner jeg op, når de synes jeg skal vågne op. Og så er det ov-

re… Og når de så begynder at, ja så har jeg jo ikke mere jeg kan gøre ved det --. Og 

jeg GØR det de siger jeg SKAL og er fuldstændig tryg ved det de gør ... Fordi det ved 

jeg er en del af processen.” (B). 

  

At være sat ud af spillet og kun være med på sidelinjen, kan opfattes som man ingen indflydelse har 

på det der sker og at tingene kører samlebåndsagtigt af sig selv. Patienterne anså det for almindelig 

høflighed at alle præsenterede sig med navn og undrede sig over: 

”nogen der gik ud og ind… Ja det kan også være det var nogen der gik og ventede på 

noget, men de sagde ingenting til mig i hvert fald, ...de skal jo være færdige til, til at 

gå i gang, men de gik uden - -, og forbi dig og - jo, det gjorde de” (A).  
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Patienterne spekulerede således på, om de sygeplejersker, der ikke viste opmærksomhed, mon skul-

le have noget med dem at gøre, men undskyldte dog med, at de nok havde travlt. Når nogen går 

forbi én uden at hilse, kan man føle sig overset og ikke lagt mærke til som person. Det forestående 

kunne opleves som noget, de ikke rigtigt var en del af og at procedurerne kører efter en fast ramme 

uden hensyn til det enkelte individ, så det egentligt var lige meget hvem, der lå der. Hvis patienterne 

bad om noget, kunne de opleve at få at vide at: ”det skal du altså selv gøre. Ja det skal man jo, jeg 

kan jo ikke bare lægge mig ind i sengen, og så vente på det kommer flyvende alt sammen. Det skal 

man jo selv flytte sig efter” (A). Patienterne accepterede således, hvad der skete rundt omkring dem 

og lystrede de krav, de blev introducerede til, i det forløb de skulle følge. Var der ting de ikke for-

stod, kunne de jo bare have spurgt noget mere, men tænkte at det var der nok et formål med, og så 

var det: ”jo godt nok” og ”det kan jeg så også være ligeglad med” (B), men samtidigt ville de vide, 

hvad der blev gjort ved dem for: ”så ved man da, hvad de laver... Det er jo altså min krop” (A). 

Ingen af de 4 informanter huskede ret meget om de spørgsmål, der blev stillet ved ”tjek in”, en re-

flekterede dog over det var rart, at de kontrollerede hvem der skulle opereres: ”så de ikke fløj på den 

fejle” (A). At være ”den fejle” og ikke at blive set som ”en person”, leder tanken hen på en ting og 

patienten kan dermed føle sig tingsliggjort. Dette kom tydeligt frem, når der var nyt personale med 

for at lære og en informant beskrev at han følte sig som et objekt eller et forsøgsdyr, og ønskede 

under alle omstændigheder selv at give tilladelse hertil, inden han kom på operationsafdelingen. Det 

fremkom endvidere at man ikke kunne stille krav om al ting og var nød til at indordne sig: 

”For du følger jo det de siger, hvad man kan, og man kan bare spørge. Ja du falder jo 

i en eller anden standard, så snart der ikke er noget der er helt specielt. Hvis man 

skulle skematisere, så kommer man ind her og ud her (tegner på bordet) og så er man 

færdig. Ja altså, den standard er du jo i, hvis ikke der sker noget. -- Noget uforudset 

eller noget specielt. Jo man er jo sådan en, en der er på bånd faktisk, men jeg er jo 

lidt ked af at blive betragtet, at betragte mig selv som sådan en, jeg vil jo gerne være 

noget særligt. Det mener jeg, jeg er. - Det kan også være jeg er det.” (A). 

 

Dette underbygges af en informant der beskrev, at hvis de bare hurtigt gik i gang med det, der skulle 

gøres, så ville man: ”bare føler sig som et nummer i rækken, bare at komme ind og hurtigt ud, og de 

bare egentligt ikke havde tid til en. .. at det gik sådan slavisk…” (C) og de var jo ikke alle sammen 

ens. At følge en standard og være på et bånd kan opfattes som en ensartet ting eller en vare der kø-

rer af sted og metaforen knytter sig til manglende individuel behandling, hvor det kun er den bio-

medicinske diagnose der er styrende. Det fremkom at det var rigtigt svært at slippe udenom stan-

darden og få en anderledes behandling. En informant berettede således at det var vanskeligt at sige 
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fra. Han følte sig presset til at ændre en indgået aftale omkring fuld bedøvelse lige inden anæstesien 

skulle indledes, for: 

”Det vil de helst,[anvende epidural anæstesi]og så sagde jeg til ham, at dét kunne han 

ligeså godt lade være med.  Jeg havde bestemt det,..- Men han sagde jo også, det er jo 

hårdt for alting[at komme i fuld narkose] ja, det er hårdt for hjerte og lunger og din 

alt verdens ting, din hjerne, så - men det er der ikke noget at gøre ved, fordi det vil jeg 

gerne altså. Så må det jo briste eller bære, så..” (A). 

 

Det fremkom således af analysen, at det var svært at sige fra overfor standardforløb og hvis man 

insisterede på andet, følte patienterne de måtte bære ansvaret selv. Derfor vil valg og selvansvar 

efterfølgende blive behandlet som et undertema. 

 

9.3.1 Valgmuligheder og selvansvar 

Informanterne var alle blevet orienteret om mulige risici og havde alle fået valgmuligheder om 

hvorvidt de ønskede at blive opereret og havde overvejet for og imod. For nogle oplevedes det: ”da 

lidt foruroligende” (D) men at risikoen var lille, så beslutningen var let at træffe og det blev betrag-

tet som ærlighed at orientere om det. Det kunne også være en meget svær beslutning at træffe, for 

viden kunne også give frygt og nogle overvejede, om det var for farligt at blive opereret og tænkte 

på at aflyse. En informant, der blev spurgt om han havde allergi, overvejede følgerne og turde: ”ikke 

give et klokkeklart ”Nej”, for det er jo aldrig helt til at vide” (D). Det fremkom overraskende at 

patienternes eget valg om at blive opereret kunne give dem et selvansvar. 

”For du har sagt ”ja” til at gå med til det her… Det er mig selv der har bedt om det, 

om at få det gjort. ... Det er jo ikke noget du er pisket til. Ja, jeg tror i hvert fald at 

hvis der er noget der går galt, så vil jeg bebrejde mig selv. Så er det din egen skyld 

fordi du har valgt det. (hviskende)Ja, det er helt sikkert - -. Det skulle jeg heller aldrig 

have gjort… Det kan man ikke bruge til noget… Nej, det er jeg sikker på jeg er en af 

dem, der ville gøre, bebrejde mig selv… Men indtil videre er alting jeg har været 

igennem jo gået planmæssigt” (B). 

  

Når patienterne havde taget bestemmelsen om at blive opereret, påtog de sig ansvaret og indstillede 

sig på at løbe risikoen. Selv om patienterne var bevidste om at der faktisk var en omend lille risiko 

for, man kunne dø af det, så skubbede de tanken fra sig når beslutningen var taget, for: ”det er der 

jo så altså ikke noget at gøre ved, men det kan du jo altså.. Når først jeg er der, så er jeg der” (B). 

Og: ”Ja. Jeg håber det bedste, så” (D). Det fremkom også at hvis var der ting, de ikke var tilfredse 

med, kunne de jo bare have sagt det og bedt om at få noget gjort ved det. Og var der ting de ikke 

forstod, var det deres eget ansvar at spørge. En informant fortalte, at det var et problem at kommu-

nikere med en udenlandsk læge og det var rimeligt at han selv burde have tænkt på at tale rigsdansk, 



23 

 

så de bedre kunne forstå hinanden og det var derfor hans egen skyld, han ikke havde fået ordentlig 

information. 

Herefter præsenteres de valgte teorier, der vil blive brugt til afsæt for diskussionen. 

 

10.  Præsentation af teori som det udlægges i dette masterprojekt 

 

De fremkomne temaer, som vil blive gjort til genstand for nærmere diskussion, tegnede et billede af 

sårbare og angste operationspatienter, der fik nogle betydelige sanseerfaringer i mødet med operati-

onsafdelingen og i relationen med personalet. Nogle af patienterne sansede afdelingen som en kold 

uhyggelig kælder, hvor de kunne risikere at blive aflivet og hvor de til tider mødte autoritære syge-

plejersker på godt og ondt. Samtidig oplevede patienterne, at de burde følge fastlagte standarder og 

de følte sig selvansvarlige, fordi de selv havde valgt at blive opereret. Til afsæt for diskussion af 

den teoretiske forståelse af disse temaer synes det velvalgt at bringe dele af sygeplejefilosof dr. phi-

los Kari Martinsens teori om sansning i sygeplejen i spil. Jeg vil derfor inddrage Kari Martinsens 

”Operasjonssykepleieren og den sårbare pasienten” (Martinsen 2009), og filosofi om sårbarhed på 

baggrund et essay: ”Filosofi og fortellinger om sårbarhet” (Martinsen 2012). ”Huset og sangen, 

gråten og skammen” (Martinsen 2001) vil blive brugt i forhold til forståelse af rums betydning. 

Endvidere knyttes der kort an til professor Charlotte Delmars forskning og omsorgsteori, som den 

er fremført i hendes tiltrædelsesforelæsning ”Professionel omsorg for patient og pårørende – hvor 

svært kan det være?” (Delmar 2013). På baggrund af ovenstående vil disse teorier kort blive intro-

duceret. 

 

”Operasjonssykepleieren og den sårbare pasienten” (Martinsen 2009). Martiensen tager udgangs-

punkt i at operationssygepleje er specialsygepleje, hvor brug af teknisk udstyr og instrumenter ikke 

kan skilles fra omsorgsfuldt at tage vare på patienten. Hun udtrykker at sygepleje er ”omsorg i 

nestekjærlighet for det lidende menneske der fagkunnskap og menneskelig nærværenhet er vevet i 

hverandre, uttrykt i aktelsens språk” (ibid. s. 32). Hun beskriver operationsstuer som højteknologi-

ske rum, hvor der stilles krav til produktion og patienten er sårbar og magtesløs overladt til sygeple-

jerskens kunnen: 

”Det gir operasjonssykepleieren en spesiell utfordring til å se, lytte, lukte og berøre 

på en sansende tilstedeværende måte, til å bruke seg selv som person og kunnskapen 

hun har, slik at pasientens nakenhet og forsvarsløshet ikke krenkes” (ibid. s. 33). 
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Gennem sansning skal vi være berørt tilstede i de sammenhænge vi er indfældet i og tyde indfaldet 

af hvad patienten førsprogligt går svanger med. Vi skal tage vare på sårbarheden og give akt på pa-

tientens urørlighedszone, så hans grænser ikke overskrides og han udsættes for skam(ibid.). 

 

”Filosofi og fortellinger om sårbarhet” (Martinsen 2012).  På baggrund af den danske filosof K.E. 

Løgstrups filosofi af sansning belyser Martinsen betydningen af sansning i sygeplejen. Martinsen 

definerer sansning som førsproglig, afstandsløs og førbevidst. Hun beskriver sansning som en måde 

at forholde sig åben og blive ramt af noget ubevidst, som giver selvstændig adgang til verden uaf-

hængig af forståelsen. Dette kan påvirke vores forforståelse, så man kommer nærmere en afstands-

skabende forståelse af det mest betydningsfulde men også smertelige af den menneskelige tilværel-

se, og dermed give afsæt til at møde appellen om sårbarhed og afhængighed fra patienten (ibid.). 

 

”Huset og sangen, gråten og skammen” (Martinsen 2001). Martinsen beskriver ”skam” på to pla-

ner, hvor skam på den ene måde etisk kan værne om den andens integritet, mens den anden er kultu-

relt bestemt og en magtfuld kultur kan påføre andre skam. Martinsen tager her afsæt i hvad bygnin-

ger og rum kan udtrykke og beskriver hvordan et sygehus og ting: ”kan gi vern, trygghet og ver-

dighet for den syke ved å gi rom for det uutgrunnelige. Det kan på den annen side være skammelig, 

krenkende og invaderende i sin arkitektur, i sitt interiør og med sine ting” (ibid. s. 167). Martinsen 

beskriver at ”bo” betyder at man skal være kendt og tryg i rummet og det er mere end at have tag 

over hovedet. Hun stiller spørgsmål til om sygehuset og dets atmosfære ikke er med til modsat at 

påføre patienten en orden, så hans værdighed tabes og han bliver ”påført skam gjennom strukturer 

som krenker dem” (ibid. s. 168). Martinsen gir et konkret eksempel på, hvordan der i et ældre syge-

hus til sindssyge kunne findes rum man kunne ”bo” i og rum der havde til formål at opdrage og 

disciplinere til lydighed og føjelighed, i håb om at patienten blev en nyttig samfundsborger. Menin-

gen syntes dog ikke kun at være disciplinerende, men også en del af en moralsk handling til at be-

skytte den lidende (ibid.). 

 

”Professionel omsorg for patient og pårørende – hvor svært kan det være?” (Delmar 2013). 

Charlotte Delmar præsenterer de tre hovedområder i hendes forskning om professionel omsorg som 

et moralsk anliggende, der bindes sammen af en omsorgsetisk tænkeramme. Hun slår fast at vi ikke 

altid tager vare på patienterne og det sker at omsorgen viger for omsorgssvigt, som er opstået i svigt 

i relationer og interaktioner. ”Det vil sige, at båndet af tillid mellem den professionelle omsorgsud-

øver og patienten som omsorgsmodtager påvirkes på en sådan måde, at patienten på den ene eller 
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den anden måde oplever afmægtighed og mangel på handlekraft” (ibid. s. 9). Omsorgssvigt, som er 

livsindskrænkende, kan vise sig som ”formynderi” hvor patienten overhøres og på en pæn måde 

styres af sygeplejersken som sætter dagsordenen for, hvad der er bedst for patienten. Det kan også 

vise sig ved ”omklamring” i sentimentalt føleri, hvor sygeplejersken fratager patientens handlemu-

ligheder, der hvor han selv evnede dette. Endelig kan det vise sig ved ”En laden patienten i stik-

ken”, hvor sygeplejersken lader patienten varetage både større opgaver og ansvar end han kan bæ-

re(ibid.). Delmar skriver at sundhedsprofessionelle er autoriteter og omsorgens inderste væsen ”til-

liden” og den tilhørende magt skal forvaltes på en ikke autoritær måde og sensitiv opmærksomhed, 

hvor både faglige og personlige kompetencer er i spil, skal rettes mod patienten. Delmar fastslår at 

professionel omsorg er: 

”den for patient og pårørende gode, kloge og rigtige sundhedsfaglige løsning
7
, der af-

gøres i konkrete situationer, tillid og magtrelationer og interaktioner, når den profes-

sionelle omsorgsudøver fortolker patientens reelle behov og livsfænomener, udviser 

autencitet, sensitiv opmærksomhed og med mod gør netop det, som lige netop denne 

patient sammen med sine pårørende har brug for” (ibid. s. 15). 

 

 

11.  Diskussion af undersøgelsens resultater 

 

Undersøgelsen udfoldede operationspatienters oplevelser og sanseerfaringer i mødet med operati-

onsafdelingen og i relation til personalet, samt hvilken betydning disse havde. Analysen viste at 

patienterne var angste og blev udsat for stærke sanseindtryk. Indtrykkene af operationsafdelingen 

gav for nogle patienter anledning til associationer til ”et hul i jorden”, ”en kold og uhyggelig kæl-

der”, ”skafottet” eller ”et slagteri”, alt i alt et væmmeligt koldt uhyggeligt sted, hvor tanker kan lede 

hen på en forestående aflivning. For andre patienter passede forestillingen om rummene ind i deres 

forventninger og gav ikke anledning til reflekteret bekymring. Martinsen skriver at sygehuse kan 

repræsentere en spredning mellem ”hus” som man kan ”bo” trygt i, ”og hus som er mer nyttige og 

produktive, og der værelsene nesten blir tatt fra en i effektivitet, hastighet og gjennomstrømming” 

(Martinsen 2001 s. 168). Martinsen udtrykker at bag et sådan hus kan ligge en livstolkning, der er 

styret af: 

                                                 
7
 Egen fodnote: ”Den gode, kloge og rigtige sygepleje”, refererer til den omsorgsetiske ramme for et forskningsprojekt 

ved Aalborg Universitetshospital.”Den gode sygepleje er en relationsbåren omsorgsetisk handling baseret på omsor-

gens værdier, begreber og fænomener. Den kloge sygepleje er funderet i den professionelles faglighed, efterttænksom-

hed, erfaring, sanselig opmærksomhed, nærvær og skøn. Den rigtige sygepleje er varetagelse af patientens sikkerhed” 

(Delmar 2014 s. 11). 
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”et funksjonalistisk menneskesyn som orienterer seg ut fra en nytte- og sorte-

ringstenkning om mennesket der mennesket er redusert til sin sykdom. I dette siste til-

fellet er mennesket mer udsatt for at grenser kan overtres, at verdighet kan tapes, at 

integriteten og urørlighetssonen kan settes på spill – i korthet at en kan påføres skam” 

(ibid. s. 169). 

 

En højteknologisk operationsafdeling kunne godt være sådan et ”hus”, hvor den biomedicinske 

tænkning er styrende og disciplinerer og opdrager både sygeplejersker og patienter til en bestemt 

adfærd. Analysen afslørede at afdelingen kunne opleves kold og slidt, væmmelig og uhyggelig og 

den forstærkede patientens angst. Når dette forenedes med tanken om det forestående, kunne asso-

ciationerne og angsten få frit løb, så patienterne blev yderligere skræmt og fik dødsangst. Indtryk-

kene bekræftes af arkitekternes feltobservation fra Aabenraa Hospital, hvor de beskriver patientens 

første indtryk i mødet med operationsafdelingen som et værksted med kabler, maskiner og rod 

(Weigelt 2011). Oplevelserne underbygges desuden af en mindre norsk spørgeskemaundersøgelse, 

der er udført i forbindelse med et masterprojekt ved Institutt for sykepleievitenskap. Undersøgelsen 

viser, at det at se og høre lyden af instrumenter og teknisk udstyr virker skræmmende (Jacobsen & 

Fagermoen 2005). Forskning i miljøets betydning for fremme af velvære og sundhed viser at udsigt, 

farver, lyd og et hyggeligt og indbydende design formidler positive budskaber, mens nedslidte og 

ramponerede omgivelser har negativ indflydelse. Det fysiske miljø har indvirkning på smerter og 

blodtryk og pæne, ryddelige og hjemlige omgivelser skaber positive tanker og følelser som virker 

fremmede for helbredelse (Douglas & Douglas 2004, Edvardsson et al. 2006, Timmermann et al. 

2012, 2014). Denne undersøgelse tilføjer viden om, hvor stærkt operationspatienterne kan opleve en 

avanceret operationsafdeling og hvordan det kan påvirke dem. Med belæg fra teorien og forsknin-

gen om det fysiske miljøs indvirkning fremgår det, at disse oplevelser kan være krænkende og ska-

de patienterne. Man bør derfor tage patienternes oplevelser alvorlige og forsøge at skabe forbedrin-

ger af de fysiske omgivelser. Men kan en operationsafdeling være anderledes? For det er selvfølge-

ligt vigtigst at afdelingen er indrettet så patientens sikkerhed og mulighed for behandling kommer i 

forreste række, men også produktionen og effektiviteten afspejles i afdelingens stemning. Huset har 

en struktur og en identitet, skriver Martinsen (Martinsen 2001) og husets atmosfære kan skabe en 

stemning, og rum taler til os ved at gøre indtryk på os. Undersøgelsen viste at patienterne sansede 

disse indtryk og oplevede afdelingens atmosfære bl.a. når de lå i en ”bås” og ventede på det blev 

deres tur. Patienterne sansede de sygeplejersker der snakkede privat og som umiddelbart kunne vir-

ke til at være ligeglade med dem. De sansede travlheden og effektiviteten, hvis sygeplejersken gik 

hurtigt forbi eller det gik stærkt og rutinepræget på stuen, så de ikke følte der var tid til dem, og de 



27 

 

kunne skamme sig og føle sig ”forkerte”. Martinsen beskriver, at sygeplejersken står midt i en split-

telse, hvor hun er underlagt de forskellige opgaver i effektivitetens og travlhedens navn og samtidig 

skal hun møde og tage vare på sårbarheden, og vi må: 

”våge å møte det sårbare ved livet og finne språklige uttrykk som kan utsi noe om den 

berørthet vi i sansningen er satt i, på vår tids vilkår. Vi må rett og slett våge å ta 

inntrykket, og det som det taler til oss om, opp – et inntrykk som selv står i spliden, i 

kontrastene mellom gjøremålstravlheten og det uforutsette, mellom nysgjerrighet og 

undring” (Martinsen 2012 s. 36). 

 

Analysen pegede også på, patienterne oplevede at møde autoritære sygeplejersker og at der tilsyne-

ladende var et paradoks i mødet. Sygeplejersken udstrålede rutine og brugte nærhed, kommunikati-

on, øjenkontakt og berøring til at formidle der var styr på tingene. I disse situationer lykkedes det at 

opbygge tillid og give en fornemmelse af tryghed samt en god og varm atmosfære, hvilket må anses 

som god omsorg. Dette underbygges af Thorup et al., der beskriver at omsorg i operationssygepleje 

er ”nærvær forstået som observation, opmærksomhed og tilgængelighed” og ”afledning forstået 

som samtale, berøring og stemning på stuen” (Thorup et al. 2014 s. 82) og ”afledningens kunst” 

opstår når disse aspekter interagerer, og patientens angst og ubehagelige oplevelser mindskes 

(ibid.). Dette kan med Delmars teori forstås som professionel omsorg, som kan betyde at patientens 

livsmod fremmes og han får støtte til at få magt, til at magte situationen. Delmar bekræfter at sund-

hedsprofessionelle er autoriteter og magten ikke er ligeligt fordelt. Tilliden er omsorgens inderste 

kerne og den bærende i samarbejdet med patienten. Tillid og magt følges ad og udspiller sig i en-

hver situation og det gælder om at ”forvalte denne autoritet på en ikke autoritær måde” (Delmar 

2013 s. 10). På trods af sygeplejerskerne tilsyneladende forvaltede deres autoritet til patienternes 

fordel, forblev der dog tvivl og utryghed. Patienterne oplevede nogle gange at deres nervøsitet blev 

forsøgt negligeret med, at de jo havde prøvet det før og de følte sig nogle gange gjort dumme, når 

de stillede spørgsmål. Det fremkom også at patienterne var tilbageholdende og ikke altid bad om det 

de ønskede og de ikke ville være til besvær. I stedet undskyldte de gang på gang ting og situationer 

med at der jo nok var en god forklaring og ”så kunne det jo også være lige meget”. Delmars forsk-

ning bekræfter at patienterne ikke er de udfarende og at de ”vil ikke være til ulejlighed og vil da slet 

ikke bede om omsorg” (ibid. s. 12). Det kunne her se ud til at sygeplejersken overså patientens be-

hov og kom til at forvalte magten på en autoritær måde og optræde formynderisk. Dette kan ifølge 

Delmar forstås som omsorgssvigt, hvor patienten krænkes og oplever afmægtighed og handlerum-

met indskrænkes. De inkluderede undersøgelser påviser ikke dette fænomen, måske fordi der ikke 

er spurgt til det i spørgeskemaerne eller måske er det netop et fænomen, der træder frem ved et 
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dybdegående kvalitativt interview. Dog peger de inddragede undersøgelser på, at patienterne ikke 

altid får svar på det de spørger om og heller ikke altid forstår de svar de får, hvilket kan tydes i 

samme retning. Denne undersøgelse giver derfor indsigt i, hvordan relationer på en operationsafde-

ling kan opleves både som omsorg og som autoritære. Ved hjælp af Delmars teori bliver det tyde-

ligt, hvor betydningsfulde relationer er og hvor svært det er at yde professionel omsorg, hvilket også 

kommer til udtryk i andre undersøgelser (Norlyk 2004, Mikkelsen 2008, Sørensen 2011).  

Analysen tegnede også et billede af at patienterne tilpassede sig de givne standarder og var tak-

nemmelige over at blive hjulpet. De gjorde hvad de kunne for at forstå informationen og være vel-

forberedt på det, de selv kunne yde. Det fremkom dog også at de kunne opleve forløbet som ”at 

være på bånd” som en standard vare, hvor kun den biomedicinske diagnose var i fokus og de som 

person var hægtet af og kun var med på sidelinjen. De gjorde som de fik besked på og accepterede i 

vid udstrækning tingene som de var og kunne føle sig som ”et nummer i rækken”. Men et sygehus i 

dag er nødt til at være effektivt, og standardiserede forløb er en måde at sikre en ensartet evidensba-

seret pleje og behandling til alle patienter og skulle derfor tjene patienternes bedste. Så kan det være 

anderledes? Og betyder det nødvendigvis, der ikke er plads til individuelle hensyn? Martinsen skri-

ver at med færdige meninger, manualiseret kundskab og: ”fastlagte skjemaer tar en makten til å 

makte fra den andre, og pasientkroppene utsettes lett for krenkelser” (Martinsen 2009 s. 46). Hvis 

de tekniske procedurer styrer, kan det opfattes som overgreb, så den angste patient lades psykisk 

alene, men hvis sygeplejersken er sanselig tilstede og vover at give slip på forudfattede meninger og 

måder at handle på, åbnes der for nytænkning og opfindsomhed (ibid.). Det er en udfordring for 

operationssygeplejersken og kræver at hun både fagligt og menneskeligt har mod til at tale patien-

ternes sag og sætte det faglige skøn op mod procedurerne. Hun skal handle nænsomt, så det bliver 

tåleligt for patienten og standarder kan følges med en kreativitet, der i videst omfang giver plads til 

den individuelle patient. Dette bør ikke kræve mere tid i kamp med at observere og dokumentere 

biomedicinske værdier, men ”blot” professionelt omsorg i mødet. Teorien og andre undersøgelser 

har påpeget risikoen for at standardiserede forløb kan opleves fabriksagtigt og den biomedicinske 

tilgang dominerer, så den individuelle patient svigtes (Norlyk 2004, Mikkelsen 2008, Martinsen 

2009, Sørensen 2011). Herværende undersøgelse skriver sig derfor ind i eksisterende viden om den 

biomedicinske dominans og bidrager med nuancer om, hvordan den individuelle operationspatient 

kunne føle sig overset. Det fremkom yderligere af analysen, at det var svært at sige fra overfor stan-

dardforløb og hvis man insisterede på andet, følte patienterne, de måtte bære ansvaret selv. Det kom 

frem at patienterne i det hele taget følte sig selvansvarlige også for eventuelle fejl, for de havde jo 
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selv valgt at blive opereret. At give information så patienten kan træffe valg, er jo selvfølgeligt i 

forhold til anerkendelse af patientens autonomi og er også lovbestemt (sundhedsloven§ 5, 2010). 

Delmar gør dog opmærksom på at patienten kan blive ladt i stikken, hvis valg bliver for svære og 

hendes forskning viser at en form for omsorgssvigt netop kan komme til udtryk ved ”En laden pati-

enten i stikken” (Delmar 2013 s. 9). Jacob Birkler
8
 påpeger at patienter til tider stilles overfor valg, 

som kommer til at ligge som en tung forpligtelse på patienternes skuldre, de som syge i en belastet 

situation ikke magter at bære (Birkler 2010). Han understreger i tråd med Delmar at vi selvfølgelig 

ikke skal være formynderiske, men vi skal tage et professionelt ansvar og give et fagligt skøn så 

patienten bliver medinddraget, men ikke belastes af ansvaret med svære valg (ibid.). Dette støttes af 

Susan R. Hansen
9
, der påpeger at det med et brugermæssigt syn på patienten, der skal vælge blandt 

standardiserede ydelser: ”bliver den enkeltes eget ansvar eller problem, hvis ydelsen ikke virker” og 

det dermed kan fratage han: ”Retten til at være patient” (Hansen 2000 s.52). Ved hjælp af teorien 

bliver det tydeligt, hvor svær en balancegang det er, at møde den individuelle patient og give med-

indflydelse uden at svigte og belaste patienterne yderligt ved at overlade dem et for stort ansvar. I 

den eksisterende forskning om patienternes oplevelse i den perioperative periode er der ikke påvist 

denne sammenhæng. Denne undersøgelses resultat tilføjer derfor viden om, hvordan patienter kan 

føle ansvar i forbindelse med deres operation. 

Undersøgelsen gav samlet et billede af hvordan selve operationsafdelingen og relationerne kunne 

påvirke patienterne og hvad de mange sanseerfaringer kunne betyde. Dette efterlader operationssy-

geplejersken med en stor opgave; at møde patienten dér hvor han er, og tage mest muligt hensyn til 

hvor påvirket han kan være, også selv om han umiddelbart siger, alt er godt, og ting han undrer sig 

over, ikke betyder noget. Martinsen skriver at patienten kan være lukket inde i sit eget rum med sin 

smerte, og sygeplejersken skal lede efter ham og blive sammen med ham for at lindre (Martinsen 

2012). Sygeplejersken må: ”finne en samklingende tone i situasjonen. For vi kan høre i tonen hva 

som bevegende er på spill. Der ligger før-språklige, svangre betydninger allerede i lyden som bliver 

til toner” (ibid. s. 35). Tonen spiller en afgørende rolle for tydningen af patienten: ”og kroppen mel-

der seg til sin omverden ut fra stemtheter og toner” (ibid. s. 35). Det vil sige at sygeplejersken med 

sensitiv opmærksomhed kan høre patientens appel og bekræfte han er set og hans angst er forstået. 

Sygeplejersken kan dermed love at passe på patienten og være med til at bære hans byrde. Dette kan 

med Delmars teori forstås som professionel omsorg, som kan betyde at patientens livsmod frem-

mes, og patienten får støtte ved at få givet magten til at magte situationen. Med viden om hvor 

                                                 
8
 Jacob Birkler, er ph.d. i medicinsk etik og formand for Etisk Råd. 

9
 Susan Rydahl Hansen, cand.cur, PhD.  
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stærkt operationspatienterne kan opleve mødet med en avanceret operationsafdeling og hvordan det 

kan påvirke dem, handler det derfor om gennem sensitiv opmærksomhed at være tilstede og yde 

professionel omsorg så patienten følges på vej og han trygt kan lægge sig til at sove og ikke angst-

fyldt mister bevidstheden grundet anæstesiens midler. 

 

12.  Diskussion af metode 

 

I det følgende vil der blive argumenteret for overvejelser omkring metodevalg og styrker og svag-

heder ved undersøgelsen vil blive diskuteret. Kvale og Brinkmann argumenterer for at valideringen 

af en interviewundersøgelse skal afspejles i alle faser fra den første tematisering til den endelige 

rapportering og det er forskerens håndværksmæssige dygtighed der er afgørende (Kvale & Brink-

mann 2009). Undersøgelsens resultat skal stå som en gyldig slutning på baggrund af et velbegrundet 

og overbevisende argument, så det fremgår at metoden er velegnet til undersøgelsens formål og hele 

processen kan følges (ibid.). Derfor vil undersøgelsens faser blive gennemgået med henblik på ud-

dybende begrundelser som belæg for undersøgelsen gyldighed. 

Hensigten med denne undersøgelse var at få svar på, hvad operationspatienter oplevede og hvilke 

sanseerfaringer de fik i mødet med operationsafdelingen, samt hvilken betydning og forbedringspo-

tentialer der eventuelt fremstod. De inkluderede patienter fik ikke helt den strategiske spredning 

som planlagt, men en pragmatisk tilgang befordrede fire deltager med spredning på køn, alder og 

operationstype. Det lykkedes ikke at få inkluderet patienter uden tidligere erfaring, men det viste sig 

dog at de fire deltagere faktisk kunne huske nogle væsentlige indtryk og fremkom med levende og 

varierede beskrivelser af deres oplevelser og sanseerfaringer i mødet med operationsafdelingen og 

kan anses som idealinformanter. 

Forståelse af interviewet som et håndværk stiller store krav til intervieweren og en uerfaren kan 

risikere ikke at kunne få frembragt ny viden om emnet, ”men snarere reproducere almindelige me-

ninger og fordomme” (ibid. s. 31). Erkendelsen heraf giver ydmyghed og egen sparsomme erfaring 

som interviewer må derfor ses som en svaghed. For at imødegå dette, blev der gjort en dyd ud af at 

sætte egen forforståelse i parentes og interviewteknikken blev øvet. Kvale & Brinkmann gør op-

mærksom på at intervieweren skal vide meget om interviewemnet for at være sensitiv (ibid.), og 

interviewers mange års erfaring som operationssygeplejerske må opfattes som en styrke. Dette kan i 

nogen grad opveje den mindre erfaring som interviewer. 
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Fortolkningen af selvforståelsen blev delvis valideret af deltagerne under interviewet og der blev 

spurgt ind til betydningen af divergenser ligesom meningen med udsagn blev søgt be- eller afkræf-

tet (Bilag VII). I commonsense forståelsen blev temaerne underbygget med informanternes citater 

som belæg og et eksempel på temaernes fremkomst demonstreres i bilag VIII. På teoretisk niveau 

blev relevansen af de anvendte teorier diskuteret med vejlederen på projektet. Teorierne gav nogle 

bud på en udvidet forståelse af undersøgelsens fund og eksisterende forskning blev brugt som belæg 

til at understøtte konklusioner. Undersøgelsen har således fulgt anbefalingerne fra Kvale og Brink-

mann (ibid.) og validiteten kan følges gennem projektet og undersøgelsens resultat anses for at 

fremstå som gyldigt. Andre metoder inden for det kvalitative felt kunne ligeledes have bibragt med 

viden til området. Såfremt prøveinterviewet havde peget på, det var svært for patienterne at genkal-

de sig mødet med operationsafdelingen, var det inde i overvejelserne at skifte til fokusgruppeinter-

view i håb om, at patienternes gensidige påvirkning kunne få deres oplevelser frem og italesat, så 

betydninger deraf kunne være blevet forhandlet (Kvale og Brinkmann 2009, Christensen et al. 

2012). Metodetriangulering med inkludering af feltobservation kunne styrke fundene og endelig 

kunne fundene munde ud i et spørgeskema, således man kvantitativt kunne dokumentere i hvor stort 

omfang fundene gjorde sig gældende. Dette skønnes dog ikke nødvendigt i forhold til overførbar-

hed, hvilket drøftes i næste afsnit. Uagtet metoden må man medtænke mulige påvirkninger af in-

formanterne i forhold til eventuel lettelse og taknemmelighed over at være kommet godt over opera-

tionen og interviewet blev foretaget på det tidspunkt, hvor det anses at patienterne er mest tilfredse 

(Leinonen et al. 1996), og LUP viser desuden at elektivt indlagte patienter er mere positive end akut 

indlagte (LUP 2012). Dette kunne betyde at resultatet af undersøgelsen fremstår mere positiv end 

berettiget. Her er det dog netop det kvalitative forskningsinterviews styrke, at deltagerne får tid og 

rum til at reflektere over deres sanseerfaringer, så det der virkeligt betyder noget står frem gennem 

beretninger, således den sande livsverden kan blive afsløret gennem kyndig tolkning (Andreasen 

2008). 

 

13.1 Overførbarhed 

I kvantitativ forskning måles undersøgelsens styrke i forhold til reliabilitet, validitet og generaliser-

barhed med opsætning af evidensniveauer og styrker (DASYS 2009). Ud fra positioner i denne 

forskningstradition sætter nogle spørgsmål ved den kvalitative forsknings værdi i forhold til dennes 

generaliserbarhed (Andreasen 2007, 2008). Delmar udforsker ”generalizability” i kvalitativ forsk-

ning og finder i enhver situation en dobbelthed. Menneskets oplevelser i livsverden er unikke og 



32 

 

samtidig findes der noget typisk i situationen (Delmar 2010). Dette falder i tråd med Andreasens 

beskrivelse af det almene i den enkeltes situation og det er vigtigt at høste generel viden deraf (An-

dreasen 2007). For at videnskabelig viden kan bruges til gavn for den enkelte patient må sygeplejer-

sken fagligt skønne om situationerne er sammenlignelige. Om de forudsætninger, der er til grund 

for forskningsresultaterne, er overførbare og dermed anvendelige til den enkelte patient, hvorfor 

undersøgelsens omstændigheder skal være tydeliggjort(ibid.). I herværende undersøgelse er kontek-

sten i operationsafdelingen beskrevet så det er muligt for klinikeren at vurdere, om der er noget ty-

pisk der ligner egen praksis. Og selv om konteksten skulle være forskelligt fra anden praksis vil det 

være sandsynligt, at der i den unikke oplevelse af at være operationspatient vil være noget typisk 

der er overførbart. Hvorvidt undersøgelsens resultat i sidste ende er overførbar, vil afhænge af om 

praksis kan genkende det unikke som noget typisk. I så fald vil undersøgelsen kunne berige praksis 

ved at give patientperspektivet stemme og de interviewede operationspatienters oplevelser vil kunne 

pege på vigtige forbedringspotentialer i praksis. 

 

13.  Konklusion 

 

Operationspatienter er angste og sårbare når de møder den højteknologiske operationsafdeling og 

modtagelsen er vigtig i forsøg på at yde en omsorgsfuld holistisk sygepleje og dæmpe den kirurgi-

ske stressrespons. Det er vigtigt at operationssygeplejen tager udgangspunkt i hvad patienten har 

behov for og undersøgelser tyder på, de ikke altid får den omsorg de har brug for. Der blev ikke 

fundet videnskabelig viden som belyser patientperspektivet på mødet med operationsafdelingen ud 

fra en kvalitativ vinkel. Denne undersøgelses formål var at få viden om operationspatienters ople-

velser og sanseerfaringer i mødet med operationsafdelingen og operationssygeplejersken og betyd-

ningen af disse, med henblik på at yde den bedst mulige omsorg i det korte møde med patienten, 

inden de lægges i generel anæstesi. Undersøgelsens resultat hviler på et semistruktureret kvalitativt 

interview af fire idealinformanter og viste variationer af operationspatienters oplevelser og sanseer-

faringer som ofte fremstod modsætningsfyldte. Angst for at gennemgå operationen og for resultatet 

deraf viste sig i større eller mindre grad hos informanterne. Der fandtes en modsætningsfyldt be-

nægtelse af nervøsitet samtidig med åbenlys beskrivelse af intens dødsangst. Undersøgelsen fastslog 

at patienterne var meget tilfredse og oplevede megen rigtig god sygepleje. Dette udfoldedes når 

patienterne oplevede nærhed og sygeplejersken brugte berøring og øjenkontakt til at signalere hun 

var hos ham. Hun formåede at opbygge en varm atmosfære ved at sætte en god tone både til patien-
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ten og mellem personalet på stuen. Sygeplejersken viste autoritet og udstrålede sikkerhed ved at 

vise, at hun havde styr på tingene og optræde stille og roligt. Dette opbyggede tillid og gav patien-

ten en oplevelse af at være i gode hænder og en mulighed for at magte situationen. I disse situatio-

ner kan det sammenlignes med Delmars beskrivelse af sensitiv opmærksomhed og den professionel-

le omsorg lykkedes og var livsbefordrende. 

Samtidig fremkom der dog et andet billede af fænomener patienterne sansede og oplevede og som 

blev udfoldet under følgende sammenhængende temaer: ”en forestående aflivning”, ”autoritære 

sygeplejersker” og ”at være på bånd” med undertemaet ”valgmuligheder og selvansvar”. Samlet 

bidrager temaerne til at tegne nogle nuancer af hvordan det kan sanses og opleves at møde en opera-

tionsafdeling. Operationsafdelingens fysiske rammer gav for nogle anledning til voldsomme associ-

ationer, der blev udtrykt med metaforer som ”et hul i jorden”, ”en kold og uhyggelig kælder”, ”ska-

fottet” eller ”et slagteri”, alt i alt et ”trælst” og væmmeligt uhyggeligt koldt sted, hvor angsten kun-

ne få frit løb og tanker lede hen på en forestående aflivning. Turen fra sengeafsnittet til operations-

afdelingen beskrives som at være i ”ingenmandsland” og ventetiden på operationsafdelingen til man 

blev modtaget oplevedes modbydeligt og blev beskrevet som en opmagasinering som et dyr i en 

gammel bås, hvor man lå alene med sine tanker, som drejede sig om hvordan operationen forløb og 

om man overlevede. Nogle gange kunne patienterne høre personalet ”udenfor” snakke som i en 

”hønsegård” om private hverdagsting, og de følte sig meget forladte. 

Undersøgelsen udfoldede endvidere en dobbelthed i relationen til sygeplejersken. Selv om patien-

terne overvejende blev mødt af professionel omsorg, oplevede de til tider at sygeplejerskerne op-

trådte autoritære, hvilket medførte patienten blev tilbageholdende. De oplevede de tilmaskede ope-

rationssygeplejersker nogle gange overså dem, så de følte sig ligegyldige og de kunne føle sig som 

forsøgsdyr, når der var personale med under oplæring. Deres angst blev til tider negligeret og hurti-

ge og kontante svar fik dem til at lade være med at spørge mere og hvis de ikke forstod svarene føl-

te de sig dumme. Patienterne var klar over de mulige risici og at mennesker kan begå fejl og hvis de 

på trods af de syntes de burde føle sig i sikre hænder alligevel tvivlede, kunne de føle sig forkerte 

og skamme sig. I disse situationer overså sygeplejersken patientens behov og forvaltede magten på 

en autoritær måde og optrådte formynderisk. Dermed blev patienten krænket og udsat for omsorgs-

svigt. 

Undersøgelsen understregede at patienterne gjorde hvad de kunne for at være velforberedte og til-

passe sig føjeligt til systemets krav. De gjorde, hvad de fik besked på og følte sig nogle gange sat ud 

på en sidelinje, hvor tingene kørte samlebåndsagtigt på skinner og hvor standarder og rutiner var 
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styrende, og de som individ blev underordnet. Det afsløredes endvidere at det var svært at slippe 

udenom standarden og det var vanskeligt at sige fra, og hvis man insisterede på andet, følte patien-

terne de måtte bære ansvaret selv. I det hele taget følte patienterne sig selv ansvarlige for både at få 

den viden de havde brug for og for de beslutninger de traf. I tilfælde af der skulle ske fejl eller opstå 

komplikationer, ville det være deres egen skyld, for de havde jo selv valgt at blive opereret. Dette 

belastede patienterne og kan med Delmars teori forstås som omsorgssvigt ved at lade patienten i 

stikken. 

Undersøgelsen giver samlet et billede af, hvordan selve operationsafdelingen og relationerne kan 

påvirke patienterne og hvad de mange sanseerfaringer kan betyde. Undersøgelsen tilføjer viden om, 

hvor stærkt operationspatienter kan opleve en højteknologisk operationsafdeling og at disse ople-

velser kan være krænkende og skade patienterne. Undersøgelsen bidrager dertil med nuancer om, 

hvordan relationer på en operationsafdeling kan opleves både som omsorg og som autoritære. Un-

dersøgelsen skriver sig ind i eksisterende viden om den biomedicinske dominans og bidrager med 

nuancer om, hvordan den individuelle operationspatient kan føle sig overset. Dertil tilføjer undersø-

gelsen viden om, hvordan patienter kan føle ansvar i forbindelse med deres operation. 

Der fremstod flere forbedringsområder og disse vil blive trukket frem i det følgende afsnit. 

  

14.  Forbedringspotentialer 

 

Projektet påpegede konkrete forbedringspotentialer, der alt efter kontekst i egen praksis kan være 

direkte handlingsanvisende. Især ankomsten til afdelingen og ventetiden til der var helt klar på stu-

en oplevedes meget ubehagelig. En informant fremkom direkte med et tydeligt forslag om der skul-

le stå en og tage imod og sige: ”Hej og velkommen herned til os, …vi er informeret om at du er 

her” (B). Indirekte kom det frem at såfremt der opstod en lidt længere ventetid, ville det gøre en stor 

forskel, at der var en hos patienten, så han ikke var alene. Var dette ikke muligt ville adspredelse 

som noget at se på f.eks. et billede på væggen være rart, ligesom et ur, så man kunne følge lidt med, 

ville være af betydning. Brugen af musik har en kendt angstreducerende virkning (Edvardsson et al. 

2006, Bailey 2010) og kunne med fordel være indbygget i venteområdet, så det både var nemt og 

hygiejnisk. Vigtigst må det dog være at reducere ventetiden på operationsafdelingen mest muligt, 

hvor planlægning og kommunikation om afvikling af dagens program bliver afgørende. På bag-

grund af analyse og diskussion fremkom der yderligere forbedringspotentialer og især sanseindtryk 

af selve afdelingen fremstod skræmmende. Og det kan lade sig gøre at skabe forbedringer under 
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hensyntagen til funktionalitet og hygiejniske principper. Især i forbindelse med nybygning er der 

gode muligheder for at inddrage den forskningsbaserede viden om omgivelsernes betydning og 

dermed få patientperspektivet med. Men også i eksisterende afdelinger kan der gøres en forskel med 

udsmykning og almindelig oprydning ikke at forglemme, så patienterne ikke skal ligge og se på 

lejringsudstyr og andre remedier. 

Vigtigst står dog relationen. Her står en bevidstgørelse af patientens oplevelser og sanseerfaring højt 

sammen med en erkendelse af, hvor betydningsfuldt relationen er og hvor svært det er at yde pro-

fessionel omsorg. En bevidsthed om hvor let det er at svigte og krænke patienten, hvor lidt der skal 

til før tilliden brister. Det er derfor vigtigt at operationssygeplejersken ser og hilser på patienten og 

tilrettelægger sit arbejde på en hensynsfuld måde. Patienterne kan magte situationen når sygeplejer-

sken sanser den enkelte og nærværende bruger sin autoritet på en ikke autoritær måde og professio-

nel omsorg viser sig i operationssygeplejen. Men det er nødvendigt at udvikle sansningen og det er 

vigtigt at lytte aktivt: ”for ét er, hvad der siges, men hvad menes der? Der er forskel på at høre og 

så høre efter”. (Delmar 2013 s. 14). Samtidig viser undersøgelsen at sygeplejersken skal vise mod 

og tale patientens sag, såfremt den biomedicinske tilgang bliver for dominerende og hun skal støtte 

op om, at patienten anbefales den bedste behandling ud fra et kvalificeret fagligt skøn, så han ikke 

overlades til at træffe valg, der overstiger hans handlekapacitet. Det er ikke forventeligt, at sygeple-

jersken kan fratage patienten angsten for at blive opereret, men den kan mindskes. 

 

15. Perspektivering 

 

Med skift fra patient- til sygeplejeperspektivet vil der til sidst blive sat fokus på udvikling af opera-

tionssygeplejen og projektet peger på flere udfordringer. 

En informant fortalte det ikke var lige meget hvilken sygeplejerske han mødte. Det måtte godt være 

en der ikke var alt for ung og en der ligesom havde magt over det. Og hvad var det denne erfarne og 

modne sygeplejersker kunne? Ud over hun havde styr på det tekniske så sansede hun patienten så 

han følte sig set og mødt. Hun så ikke bare en patient der skulle opereres, men denne patient og 

hvad der rørte ham. Måske har hun set det, der i Delmars forskning har vist sig så betydningsfuldt, 

nemlig livsfænomener. Hun har set hans angst, sårbarhed, afmagt og afhængighed. Hun har opbyg-

get tillid og givet det betydningsfulde håb. Hun har med nærvær lyttet efter, hvad netop denne pati-

ent trængte til og hvordan det kunne passes ind i en standard, forstået som en skitse af den bedste 

evidensbaserede tilgang. Hun har ydet professionel omsorg og som sådan er operationssygepleje 
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ikke anderledes end anden sygepleje. Jeg tror det er dét alle sygeplejersker gerne vil og alligevel er 

det så svært. Fælles refleksion i afdelingen på baggrund af sygeplejefortællinger kunne være en 

model til at blive opmærksom på gode som mindre gode omsorgsrelationer. Dette kræver ligeledes 

mod at turde stå åben og se på, hvad der i situationer gjorde at relationen blev livsbefordrende eller 

livsinskrænkende. 

En anden stor udfordring er spørgsmålet om, hvordan professionel omsorg skrives ind i en standard 

så det sikres, den tildeles alle patienter?  Og dog? Eksempelvis skal en standard for gynækologisk 

lejring selvfølgelig indeholde evidensbaseret viden, så man f. eks. ikke skader nerver og kar, eller 

påfører patienten tryksår. Og lejringen skal tilpasses den enkelte patients anatomi og bevægelighed 

og der tages hensyn til blufærdighed, ved at holde patienten tildækket. Men samtidig kan en stan-

dard indlede med at pointere, at den skal følges med videst muligt afsæt i den enkelte patients øn-

sker og sygeplejerskens faglige skøn. Dette er dog ikke nødvendigvis så lige til, for hvis sygeplejer-

sken hører efter, og f.eks. sanser at patienten ikke ønsker at blive lejret inden anæstesien, kan det 

måske være vanskeligt at få praktiseret. Det er ikke givet de andre af forskellige faggrupper i teamet 

på stuen sanser det samme, og en forhandling om at fravige en standard i situationen, ville forment-

lig kunne få en sårbar patient til at negligere ønsket og man kan jo ikke diskutere hen over patien-

ten. En måde at imødekomme en sådan udfordring kunne være en specifik afklaring af teamets op-

gaver og beføjelser. Det vil sige, at den der har ansvaret for eksempelvis lejringen også er den der 

anerkendes for at træffe beslutninger, der kan afvige fra denne standard. Dog bør aftaler aldrig være 

rigide, da der faktisk kan være en anden, patienten har betroet sig til. 

Umiddelbart kunne det også se ud til, det er svært at dokumentere at: der er udvist ”sensitiv op-

mærksomhed”. Det er ganske vist ikke opmærksomheden der skal dokumenteres, men de observati-

oner, der bliver sanset gennem den sensitive opmærksomhed. I nogle elektroniske patientjournaler 

kræver det af og til en vis kreativitet at dokumentere former for sansede observationer og den deraf 

følgende omsorg, mens andre i realiteten er grundlæggende sygepleje og er lette nok at rapportere. 

Det kunne være en udfordring for sygeplejen at arbejde videre med at udvikle et dokumentationssy-

stem, der i ligeså høj grad gav plads til at dokumentere omsorgen, så det bliver muligt at synliggøre 

og værdisætte denne på samme vis som biomedicinske observationer. 

Gennem masterprojektet har jeg set med et kritisk blik på egen praksis med risiko for, det kan opfat-

tes negativt. Jeg er dog af den overbevisning, at man er nødt til at have mod til at se på sit eget fag 

for at skabe rum for refleksion og udvikling. En anden form for udvikling kan ses i et nyt tiltag, 
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”Sikkert Patient Flow”
10

 som er søsat af Danske Regioner, TrygFonden og Dansk Selskab for Pati-

entsikkerhed, med henblik på at skabe et mere sikret og sammenhængende behandlingsforløb for 

indlagte patienter. Et redskab herunder er: ”I patientens fodspor”. Herigennem følger en leder en 

patient på eget sygehus med fokus på, hvordan mødet med sygehuset opleves ud fra patienters og 

pårørendes perspektiv. Herved kan fokus på patientperspektivet få yderlige opmærksomhed og ska-

be forbedringer i nær fremtid.  

                                                 

10
 ”Sikkert patient flow” er et projekt  hvor der indgår 12 akutsygehuse. Det har undertemaet ”Den rigtige patient i den 

rigtige seng på det rigtige tidspunkt”. Formålet er at skabe mere sikre og sammenhængende behandlingsforløb for pati-

enter indlagt på sygehusene. Fokus er at nedbringe ventetiden på diagnostik og behandling. Samtidig fokuserer de på at 

blive bedre til at planlægge og forudsige indlæggelser og udskrivelser. http://sikkertpatientflow.dk/pakker/patient-og-

paaroerendesamarbejde/  

 

http://sikkertpatientflow.dk/pakker/patient-og-paaroerendesamarbejde/
http://sikkertpatientflow.dk/pakker/patient-og-paaroerendesamarbejde/
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Bilag I 

 

 
 

Fem hospitaler i Danmark har været med i Projekt Patientsikker Sygehus (PPS 2012), hvor målet er 

at reducere antallet af dødsfald og utilsigtede skader ved at implementere forskellige standardpak-

ker, som anviser retningslinjer. Ovenstående skema er udviklet som et led i ”Sikker Kirurgi Pak-

ken”. ”Sikker Kirurgi Pakken”, som bygger på best practice, er en udbygning af sundhedsstyrelsens 

tjekliste til sikker kirurgi. Sundhedsstyrelsens tjekliste ”De fem trin” indeholder; Informeret sam-

tykke, Markering af operationssted, Identifikation at patienten, Entydig mærkning og Time Out. 

(sundhedsstyrelsen 2006). 
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Bilag II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Søgeskema Cinahl   

S1 (mH Perioperative nursing OR mH perioperative care 18790 hits 

S2 (mH Patients or surgical patients) 12098 hits 

S3 (S1 AND S2)  1034 hits 

S4 (mH patient satisfaction OR mH Perception) 48131 hits 

S5 S3 AND S4 57 hits 

 Heraf 2 som matcher inklusionskriteriet   

   

 Søgeskema PubMed  

#1 MeSH Perioperative nursing 12562 hits 

#2 MeSH Perioperative care 120924 hits 

#3 MeSH Patients 63918 hits 

#4 MeSH Operating room nursing 126716 hits 

#5 (#1 or #2)  5886 hits 

#6 (((#5) and #3) and #4) 49 hits 

 Heraf 0 som matcher inklusionskriteriet  

   

 Søgeskema SveMed+  

1 exp:"Perioperative Care"  907 hits 

2 exp:"Perioperative Nursing"  259 hits 

3 exp:"Perioperative Period"  101 hits 

4 #1 OR #2 OR #3 1117 hits 

5 exp:"surgery" Limits: granskning:"peer reviewed" 603 hits 

6 exp:"Operating Room Nursing"  189 hits 

7 #5 AND #6 16 hits 

 Heraf 1 som matcher inklusionskriteriet  

   

 Søgeskema Cinahl   

S1  Environment   70553hits 

S2  Sensory Impressions 5 hits 

S3  S1 AND S2 1 hits 

 Heraf 1 som matcher inklusionskriteriet  

 Søgeperiode februar 2014  

 

http://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=%231%20OR%20%232%20OR%20%233
http://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=exp:%22surgery%22%20Limits:%20granskning:%22peer%20reviewed%22
http://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=exp:%22Operating%20Room%20Nursing%22%20Limits:%20granskning:%22peer%20reviewed%22
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Bilag III 

 

Informationsbrev til deltagerne  

Kære patient 

Jeg er sygeplejerske ansat på Sygehus X X, hvor vi som udgangspunkt altid ønsker at yde den bed-

ste pleje og behandling. Som led i en masteruddannelse er jeg i gang med en undersøgelse af patien-

ters oplevelser i forbindelse med modtagelsen på operationsafdelingen, for at kunne være med til at 

pege på mulige forbedringer. 

I den forbindelse vil jeg gerne spørge dig, om du vil medvirke i et interview om dine oplevelser og 

erfaringer i forbindelse med din operation, både gode og mindre gode. Jeg har ansvar for undervis-

ning og udvikling og deltager derfor ikke i din pleje. 

Interviewet vil være en samtale af ca. 1 times varighed og vil blive foretaget af undertegnede. Inter-

viewet kan foregå på et kontor på sygehuset, men jeg vil også gerne komme på besøg hos dig, så-

fremt du foretrækker dette.  

Samtalen bliver optaget på bånd uden dit navn nævnes og du vil optræde anonym. Alle oplysninger 

jeg vil komme i besiddelse af, vil blive behandlet fortroligt.  

Det skal understreges det er helt frivilligt at deltage, og du til enhver tid kan trække dit tilsagn tilba-

ge, uden det har konsekvenser for din pleje og behandling, og eventuelle optagelser vil i givet fald 

blive slettet. 

Hvis du overvejer at medvirke, vil du få yderlig information inden du giver dit samtykke til at del-

tage. 

Med venlig hilsen  

Gitte Schjøtler  

Tef.: 40 42 66 04  

 

Jeg har læst ovenstående og vil gerne deltage i et interview. Min underskrift er ikke forpligtende og 

jeg kan til enhver tid fortryde.  

_________________________________________ ____________________ 
Underskrift      Dato   
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Bilag IV  Rammer for interview  
Tid Hovedpunkter Stikord Information/spørgsmål 

x,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

x.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x.20 

 

x.xx 

Præsentation af un-

dertegnede + under-

søgelsens formål for 

at skabe tillid og 

tryghed. 

 

 

 

 

 

 

 

Rammerne for inter-

viewet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview start  

 

Afrunding  

Hvem er jeg og 

hvorfor jeg inter-

viewer 

 

 

 

Formålet med in-

terviewet 

 

 

 

 

Tidsrammen, sik-

ring af anonymitet 

og tilladelse til at 

optage på bånd 

 

 

 

 

 

Gensidige forvent-

ninger og rollefor-

deling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaer præsente-

res 

Debriefing og tak 

Afsluttende masterprojekt, hvor jeg er inte-

resseret i, hvordan det kan opleves at være 

operationspatient. Jeg håber projektet kan 

være med til at skabe forbedringer for frem-

tidige patienter.  

  

Jeg ønsker at høre din oplevelse, tanker og 

erfaringer i mødet med operationsafdelingen. 

Understreger der ikke er noget, der er rigtigt 

eller forkert. Du er eksperten, jeg kan lære 

noget af.      

 

Interviewet kommer til vare ca. 1 time og 

optages på bånd, som nedskrives og bruges 

til analyse af de områder du finder væsentli-

ge. Alle udtalelser vil forblive fuldstændig 

anonyme og slettes efter brug.  

Samtykkeerklæringen modtages 

(vente med evt. kaffe på grund af støj) 

 

Jeg vil forsøge at styre samtalen samt stille 

spørgsmål undervejs til temaer, så vi når 

omkring din oplevelse af mødet med perso-

nalet og med omgivelserne indenfor den fast-

lagte tidsramme.  

 

Det er vigtigt, at alle dine synspunkter kom-

mer frem både positive og negative. 

 

Du må endelig spørge, hvis der er noget du 

er i tvivl om, og det er til enhver tid tilladt at 

trække sig eller undlade at svare. 

 

Når interviewet er afsluttet kan vi snakke om 

din oplevelse undervejs og jeg kan evt. svare 

på spørgsmål, hvis der er noget du er kom-

met i tvivl om. 

 

Spørgsmål vejledt af interviewguide 

 

Spørge til afsluttende bemærkninger og del-

tagerens oplevelse at interviewet  

Tak for deltagelse  
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Bilag V: Interviewguide 

Åbningsspørgsmål Prøv så detaljeret som muligt at fortælle, hvad der skete den dag du 

blev opereret og din ankomst til operationsafdelingen? 

Modtagelsen  Hvordan oplevede du det at komme ned på afdelingen? 

Var der nogen der modtog dig dernede? Og i fald hvordan blev du 

modtaget? 

Kom du direkte på operationsstuen eller ventede du på at komme ind? 

Omgivelserne Hvordan påvirkede omgivelserne dig i venterummet?  

Operationsstuen? 

Var der noget du specielt lage mærke til? 

(Udsyn, lyde, andre patienter, lugte, temperatur, andet) 

Relationen  Hvordan oplevede du mødet med operationspersonalet? 

(Nærvær, kontakt, imødekommenhed, angst, sikkerhed) 

Betydning  Hvad tænker du om operationspersonalet? 

Operationsstuen? De ting du oplevede? 

Forbedringer  Når du tænker på modtagelsen, er der så noget du kunne forestille dig 

kunne forbedres, være gjort anderledes? 

Konkret  Er det første gang du er blevet opereret? 

Havde du inden operationen gjort dig forestillinger om det at blive 

opereret? 

Ved du, om du eventuelt har fået ”afslappende medicin” inden opera-

tionen. 

 Sonderende spørgsmål Fortolkende og validerende spørgsmål 

- Prøv at fortæl lidt mere om… 

- Kan du sige lidt mere om…. 

- Gentage det sidste ord.  

- Kan du uddybe …. lidt mere 

- Hvad tænker du, når du siger…. 

- Hvad betyder det for dig at…. 

- Helt konkret, hvad betyder det? 

- Når du siger at…, betyder det så…. 

- Vil det sige at….. 

- Det jeg hører dig sige er…… er det 

sådan det skal forstås?  

 

- Det vil sige, at du faktisk….. er det 

rigtigt hørt?  

 

- Eller vil du tilføje eller… 

Afsluttende spørgsmål - Er der mere du har lyst til at fortælle?  

- Er der områder vi ikke har snakket 

om? 

- Gentagelse af de sidste ord: Et stærkt virkemiddel, bruges med omtanke 

- Tavshed: fremmer refleksion  
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Bilag VI: Orientering til klinikledelsen  

 

Til Klinikledelsen  

Xx 

Xxx  

Xxxx  

 

 

Kære klinikledelse  

Jeg er i gang med den afsluttende del af min masteruddannelse, og vil gerne orientere om opgavens 

omdrejningspunkt, for at sikre ledelsesmæssig opbakning. 

Jeg er optaget af, at få sat det gode operationsforløb på dagsordenen. Jeg har gennem studiet haft 

fokus på kvalitet set ud fra operationspatientens vinkel. Jeg har tidligere set på patientens forbere-

delse gennem den præoperative information samt omsorgens tilstedeværelse og vilkår på operati-

onsafdelingen. Gennem eksisterende forskning har jeg haft fokus på relationer og korttidskontakt i 

mødet mellem operationssygeplejersken og operationspatienten, og mulige tiltag i et udviklingsper-

spektiv. Dette område er sparsomt belyst gennem kvalitativ forskning og i den afsluttende del vil 

jeg derfor gerne samle vinklerne ved at inddrage patientperspektivet på mødet med operationsafsnit-

tet, omfattende operationsteamet og omgivelserne. 

Patienternes perspektiv ønsker jeg at få belyst gennem en interviewundersøgelse af patienter der har 

gennemgået en operation i generel anæstesi på operationsafdelingen på Sygehus XX. Undersøgelser 

peger på akutte patienter er mest utilfredse, hvilket også afspejles i den nyeste LUP. En meget stor 

del af vore operationspatienter er akut indlagte, og det tænkes de har dårligst tid til at forberede sig 

til operationen, og derfor kræver særlig opmærksomhed. Dermed vil vi kunne lære mest ved at un-

dersøge deres oplevelser, hvorfor jeg påtænker at skabe kontakt til denne patientgruppe med henblik 

på et semistruktureret interview. 

Patientinformationen vedhæftes og jeg håber på velvillig imødekommelse af projektet. 

Med venlig hilsen og på forhånd tak.  

 

Gitte Schjøtler 

  



50 

 

Bilag VII 

 

Eksempel på validering af forståelse under interviewet: 

 

 

Informant A. (A): ”Jeg tænker, at fordi man ved hvad der skal ske, så er det ikke nød-

vendigvis en fordel”.  

 

Interviewer (I): ”Nej?” 

 

A: ”Altså, det er jo svært at forklare.  Det er jo igen i forbindelse med at alting kan gå 

galt. Det er ikke sikkert du oplevede det første gang, men …” 

 

I: ”Så på den ene side så er det godt at få at vide alt hvad der skal ske. Og på den an-

den side så giver det også bekymringer?”  

 

A: ”Ja fordi det kan gå galt, ja fordi du ved, du har jo også prøvet det.  Du VED det 

jo. Hvad der kan ske - -, og sådan set er du jo slet ikke ovre det endnu. Fordi at, --” 

 

I: ”Nej?” 

 

A: ”Nej, det er man jo egentligt ikke, for der kan jo gå betændelse i sådan nogle ting 

her. Det er soleklart, det er jo ikke rart. Nej, det er jeg altså ræd for”.  

 

I: ”Så viden kan også skabe frygt?” 

 

A: ”Ja DET kan det. Det kan det i hvert fald”.  
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Bilag VIII 

Eksempel på fremkomst af tema 

 

  

Meningsenhed Emne  Tema 

”få den sidste sprøjte” (B)” 

 

”Men jeg synes bare det er et meget, meget, 

meget lidt indbydende sted, ja, jeg synes det er 

meget lidt indbydende.  

Nej en kælder, det synes jeg det er, ja men det. 

Du kommer jo ned med en elevator. Du kom-

mer jo ned i et hul”(A).  

 

”Men det er en mærkelig anretning, en opma-

gasinering, det kan man godt sige, men altså, 

Men det kan godt virke lidt, - - lidt slagteriag-

tigt ja det kan det godt. Det synes jeg det kan, 

fordi det er sådan en bås og ja”(B) 

 

”. ., men det er væmmeligt, absolut, absolut. 

Det synes jeg det er. Det er sådan et slagteri-

rum, det er det. Det skal ikke herske nogen 

tvivl om, det er.  Det er koldt og der er--- ”(B). 

 

Du er ”i ingenmandsland… så jeg er helt alene 

til der kommer en dernede og snakker med 

mig… For du er SKIDE nervøs for, hele vejen 

derned. Ja. Jamen DET er du. Ja, så nu skal du 

ned til skafottet ikke, ja det er det jo. Jeg HA-

DER den tur.”(B). 

 

 

Du får den sidste sprøjte 

 

Operationsstuen er et meget 

lidt indbydende sted der 

minder om en kælder  

 

 

 

 

Man bliver opmagasineret i 

en bås 

 

Operationsgangen minder 

om et slagteri 

 

Operationsstuen er kold og 

minder om et slagteri og en 

væmmelig oplevelse 

 

 

Du er i ingenmandsland og 

skal til skafottet  

 

 

 

 

 

 

En forestående 

aflivning 



52 

 

 




