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Resumé: 

Formål 

Dette projekt undersøger sygeplejerskers oplevelser af henholdsvis deres egen og et andet afsnits 

kontaktsygeplejeordning med henblik på at identificere forskelle og ligheder, når de skal fusionere.  

 

Baggrund 

Baggrunden er, at de 2 ordninger skal fusionere, og en viden om begge afsnits oplevelse af egen og 

hinandens kontaktsygeplejeordninger forventes på sigt at kunne lette fusionen heraf samt udvikle et 

nyt fælles redskab anvendt i samarbejde med og omkring patienterne.    

 

Metode 

Undersøgelsen har et kvalitativt explorativt design med afsæt i 2 fokusgruppeinterview.  

 

Fund 

Fundene fremstiller 3 hovedtemaer, når Etienne Wengers teori om ”læring i praksisfællesskaber” 

lægges ned over interviewpersonernes udsagn: 

1. Gensidigt engagement  

2. Fælles virksomhed 

3. Fælles repertoire 

 

Konklusion 

Undersøgelsen viser, at fusionen af de 2 kontaktsygeplejeordninger kan ses som udvikling af et 

praksisfællesskab, hvor læring og meningsforhandling former en fælles kontaktsygeplejeordning. 
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Rèsumè: 

A nurse prospective on similarities and disparities  

between two nursing models due to be merged  

 

Purpose 

The main purpose of this project is to examine two contact nursing model on a hospital in Denmark 

due to be merged. The project will be based on experience across two wards; hence similarities and 

disparities can be identified.  

Background 

The objective of comparing the contact nursing model is the consequence of a future merger be-

tween two wards. Improved understanding of each other’s use of the contact nursing model are 

needed to ease the upcoming merger, additionally an alignment could develop a new common tool 

useful in collaboration with and around patients. 

 

Method 

A qualitative exploratory designed in the form of a focus group interview with nurses. 

 

Findings 

Applying Etienne Wenger`s theory about the concept of communities of practice on statements 

from focus groups provides three main themes: 

1. Reciprocal commitment 

2. Mutual company 

3. Common repertoire 

Conclusion 

The project concludes that a future merger of the two wards, and hence a merger of contact nursing 

model, will contribute to the development of the community of practice in which learning and opin-

ion discussion outlines a common contact nursing model. 
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1 Indledning 

Dette projekt undersøger sygeplejerskers oplevelser af henholdsvis deres egen og et andet afsnits 

kontaktsygeplejeordning med henblik på at identificere forskelle og ligheder på en hæmodialyse 

afdeling. Baggrunden er, at de 2 ordninger
1
 skal fusionere, og en viden om begge afsnits oplevelse 

af egen og hinandens ordninger forventes på sigt at kunne lette fusionen heraf samt udvikle et nyt 

fælles redskab anvendt i samarbejde med og omkring patienterne.    

 

2 Baggrund 

Der har været politisk opmærksomhed på kontaktpersonordningen siden den i 2009 blev en del af 

sundhedsloven (Sundhedsloven § 90a). Loven forpligter de danske sygehuse til at tilbyde patienter-

ne en kontaktperson, når en indlæggelse varer over 24 timer eller ved en fortløbende ambulant be-

handling (ibid). Formålet med kontaktpersonordningen er at skabe kvalitet, sammenhæng og tryg-

hed under indlæggelse og i ambulante forløb (ibid). Der er tidligere blevet gennemført studier om-

kring kontaktpersonordningerne i Danmark, og resultaterne af disse undersøgelser viser, at kravet 

om kontaktpersontilknytning ikke er blevet implementeret efter hensigten på alle sygehusafdelinger 

(Lindegaard & Quist 2010 p1197 & Fagan & Vâmosi 2013 p 54). Med andre ord viser undersøgel-

serne, at der er stadigvæk bør gøres en indsats for at skabe balance imellem hensigten med lovgiv-

ningen om kontaktpersonordningen, og de reelle muligheder for at kunne efterleve denne i praksis.  

 

Organisationen Danske Patienter
2
 fremstiller (Danske Patienter 2010), at en af de væsentligste ud-

fordringer for sundhedsvæsenet i de kommende år bliver den øgede specialisering på sygehusene 

set i relation til presset på de offentlige udgifter (ibid pp 4-7).  I de kommende år forventes efter-

spørgslen på det medicinske område at stige pga. den demografiske udvikling med flere ældre og en 

stigning i antallet af kronisk syge (ibid). I dag lever 1,7 mio. danskere med en eller flere kroniske 

sygdomme, hvor disse patienters længerevarende eller livslange forløb handler om at koordinere og 

skabe kontinuitet i behandlingsforløbene på tværs af specialer (ibid). Det vil sige, at en kontaktper-

sonordning der faciliterer kontinuerlig pleje er mere nødvendige end tidligere, fordi de teknologiske 

                                                 
1
 I dette master projekt forstås ordning, som en teambaseret kontaktsygeplejeordning på en hæmodialyse afdeling i 

Region Syddanmark. 
2
 Danske Patienter er en paraplyorganisation for patientforeningerne i Danmark. Danske Patienter har 15 medlemsfor-

eninger med til sammen 800.000 medlemmer: Astma-Allergi Forbundet, Colitis Crohn-Foreningen, Danmarks Lunge-

forening, Dansk Epilepsiforening, Dansk Fibromyalgi-Forening, Diabetesforeningen, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, 

Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser 

og selvskade, Nyreforeningen, Parkinsonforeningen, Scleroseforeningen, Sjældne Diagnoser. 
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tiltag er forøget og behandlingstiden er nedsat. Med andre ord betyder den korte behandlingstid, og 

den øgede antal af patienter, samt de sundhedsprofessionelles nedsatte tid hos den enkelte patient 

pga vagt rotation, at den enkelte har mindre kontinuerlig kontakttid med den samme sundhedspro-

fessionelle ved hver enkelt behandlingsseance, og dette øger bekymringen for kvaliteten af den di-

rekte patientpleje.   

 

En international undersøgelse viser, at kroniske patienter tilhører en særlig gruppe af sårbare patien-

ter, der ofte har et dårligt netværk og lange komplekse forløb, som indebærer store udfordringer for 

patienterne (Guerra et al 2014 p 289). Undersøgelsen viser, at den sundhedsrelaterede livskvalitet 

hos nefrologiske patienter er lavere end hos den samlede befolkning og blandt andre kroniske pati-

entgrupper (ibid). 50 % af patienter i hæmodialyse behandling følger ikke anbefalinger i forhold til 

nefrologiske guidelines (ibid), og da behandlings compliance er en essentiel faktor i forhold til at 

opnå gode terapeutiske resultater, så kan den lave grad af adhærence hos de kroniske nefrologiske 

patienter påvirke morbiditeten, mortaliteten og graden af livskvalitet (ibid p290). Patienternes lave 

compliance har indflydelse på familien og samfundet, der påføres forøgede socioøkonomiske om-

kostninger (ibid).  Det betyder, at en fornyet indsats for at få kontaktpersonordningerne til at funge-

re i praksis kunne sikre social lighed i sundhed, så sårbare patienter med få ressourcer tilbydes lige 

så gode og relevante tilbud af sundhedsvæsenet som patienter med stærke personlige ressourcer.  

 

Fænomenet kontaktperson er udviklet i USA ud fra begrebet ”Primary Nursing”. Ideologien er en 

helhedspleje, hvor en sygeplejerske påtager sig ansvaret for en mindre gruppe patienter over tid 

(Ravn 2007 p1). I Danmark udfolder begrebet kontaktperson sig op igennem 1980’erne, hvor syge-

plejersken fungere som patientens nøgle- og kontaktperson med hensyn til at koordinere, planlægge 

og evaluerer undersøgelser og behandling, samt at varetage kontakten til de pårørende. (Ravn.1997 

p.8 ). På hæmodialyse afdelingen, hvor projektets undersøgelse finder sted, blev kontaktsygepleje-

ordningen først baseret på Primary Nursing, hvor ordningen tog afsæt i, at patienten fik tildelt en 

primær sygepleje og en sekundær sygeplejerske, der var ansvarlige for at udføre den pleje, som var 

planlagt og evalueret af den primære sygeplejerske. Grundet sygeplejerskerens skiftende vagter 

efterlyste patienterne kontinuitet i kontakten til kontaktpersonen, og derfor blev formen ændret til 

en teambaseret ordning, hvor patienterne blev tilknyttede 3 faste kontaktpersoner i stedet for 1. 
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Mange afdelinger i sygehusvæsenet arbejder med kontaktpersonteam, hvor kontaktfladen til patien-

ten kan fortsætte uafhængigt på trods af kontaktpersonernes skiftende vagter (Jonasson 2007 p9). Et 

kontaktpersonteam kan opretholde en vidensformidlings-funktion, som er væsentligt for at sikre 

kontinuitet i patientforløbene (ibid). Interaktionen i et teamsamarbejde kan ifølge Edgar H. Schein 

ses, som en tilstand af flere gensidige hjælperelationer (Schein 2010 pp158-165). Et godt teamsam-

arbejde fordrer en forventningsafstemning i forhold til at fastslå status og rollefordeling (ibid), idet 

medlemmernes kompetencer anvendes bedst muligt, når teamet har afstemt samarbejdsrelationen 

(ibid p182). På hæmodialyse afdelingen er den teambaserede ordning blevet en naturlig forudsæt-

ning for den gode kommunikation mellem patient og kontaktsygeplejerskerne, som medvirker til at 

ordningen fungerer efter hensigten. Med andre ord tager sygeplejen på begge afsnit afsæt i den 

samme form for teambaseret kontaktsygeplejeordning, idet afsnittene tidligere har været en fælles 

afdeling. I 1998 blev hæmodialyse afdelingen opdelt i 2 afsnit grundet pladsmangel og placeret på 

5. og 6 etage på samme sygehusenhed. Det vil sige, at ordningerne har samme teoretiske afsæt, men 

på grund af opdelingen har afsnittene udviklet og fortolket ordningerne forskelligt.  

 

Opdeling og sammenlægning af en afdeling kan ses som forandringer i organisationen, og ifølge 

Schein kan forandringer ikke gennemføres uden, at man tager højde for kulturen (Schein 1994 p3). 

Kultur har mange betydninger og fortolkninger, og er resultatet af en indviklet gruppe læreproces 

(ibid pp14-16). En gruppes læreproces kan ses som et mønster af fælles grundlæggende antagelser, 

som gruppen har lært sig, som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til problem-

løsning (ibid p20). Det betyder, at der er en sammenhæng mellem læring og kultur, hvor engage-

ment og medvirken er nødvendig for at skabe overensstemmelse mellem det man siger, og det man 

gør (ibid p 359). Kultur er udtryk for de faktiske værdier, som man styrer efter i praksis (ibid), idet 

sammenlægningen af de 2 ordninger kan ses som en forandring i organisationen, hvor kulturens 

indvirken på fusionen bør medtænkes. Med andre ord forudsætter en succesfuld fusion, at sygeple-

jerskernes erfaringer fra begge afsnit identificeres, men før dette kan lade sig gøre må der opnås 

indsigt i sygeplejerskernes oplevelser af ordningerne hver for sig. Det vil sige, at dette projekt først 

undersøger hvert afsnits oplevelse af egen og det andet afsnits ordning, for derefter at undersøge 

ligheder og forskelle heraf på de 2 afsnit. På sigt kan disse fund medvirke til at sætte rammerne for 

fælles læring og mønstre i en ordning, der tager afsæt i afdelingens faktiske kulturelle værdier.  
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Den amerikanske professor John Kotter har udarbejdet teorier om forandringsledelse (Kotter 1999 

pp 3-18), han fremstiller, at kulturen er den største hindring for at skabe forandring i en gruppe (ibid 

pp181-197). Kultur kan ikke manipuleres, og den ændrer sig først, når man med held har ændret 

medarbejdernes handlinger, når ny adfærd i nogen tid har resulteret i en vis fordel for gruppen, og 

når medarbejderne har set forbindelsen mellem nye handlinger og præstationens forbedringer (ibid).  

Det er medarbejdernes sprog og tanker, der skaber fortællinger om fælles fortid og erfaringer, fordi 

de skaber billedet af, hvem de selv er og hvem ’de andre’ er (ibid pp 26-27). Det betyder, at syge-

plejerskerne på hvert afsnit igennem det de siger og det de gør, har indflydelse på hvad det er for en 

sygeplejefaglig kultur, der skabes, og som kan italesættes og håndteres i forhold til en ny fælles 

kontaktsygeplejeordning.  Med andre ord har de 2 afsnitskulturer betydning for den forandringspro-

ces, som fusionen medfører, og derfor skal der spørges til sygeplejerskernes oplevelser af ordnin-

gerne på begge afsnit, fordi det er deres adfærd, der skaber grundlag for en ny praksis.  

 

Dette projekt planlægger at gennemføre fokusgruppeinterview med sygeplejersker fra begge afsnit, 

fordi de giver udtryk for bekymring over sammenlægning af afsnittene. Bekymringen bunder i en 

usikkerhed i forhold til, hvilke forandringer fusionen medfører både i forhold til sygeplejerskerne 

arbejdsopgaver, og dermed skabelsen af sammenhængende patientforløb. Men også i forhold til 

meningsindholdet i samarbejdsrelationer mellem kontaktsygeplejerskerne og patienterne. Projektet 

anvender fokusgruppeinterview, idet der i interaktionen mellem interviewpersonerne kan udtrykkes 

personlige og modstridende synspunkter på fænomenet (Kvale & Brinkmann 2009 p 170), og der-

ved kan der fremstilles forskelle og ligheder i sygeplejerskernes oplevelse af og med ordningerne. 

Dette bringer mig frem til afgrænsningen af projektet og dets problemformulering. 

 

3 Problemafgrænsning 

Dette projekt ønsker at undersøge sygeplejerskerens interaktionelle oplevelser med afsæt i den 

teambaserede kontaktsygeplejeordning for at afdække, hvilket repertoire sygeplejerskerne trækker 

på, når de fortolker og handler sig igennem dagligdagens aktiviteter i samspil med patienterne og 

deres kolleger. Det sygeplejefaglige perspektiv handler om at sikre, at de sundhedsfaglige aktivite-

ter bygger på en opdateret viden, så patienterne kan tilbydes optimale veltilrettede behandlingsfor-

løb (Kjærgaard et al 2006 p182). Kvalitet i patientforløbet drejer sig om at forbedre patientens kon-

takt med de sundhedsprofessionelle, hvor ansvaret for de specifikke dele af forløbet placeres, så der 

kan blive skabt sammenhæng og helhed i overgangene (ibid p181). Med andre ord vælger projektet 
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et sygeplejefagligt perspektiv på fænomenet, velvidende at forandringsprocessen i forhold til fusio-

nen også vil påvirke patienterne, deres pårørende og de tværfaglige samarbejdspartnere. Men pro-

jektet prioriterer at facilitere et nyt fælles arbejdsredskab og et samarbejde i praksis for afdelingens 

sygeplejersker, fordi det er de bagvedliggende holdninger, værdier og antagelser, som former syge-

plejerskernes faglige identitet og aktiviteter. Det er først, når dette er på plads at patienterne og de-

res pårørende reelt kan tilbydes en kontaktsygeplejeordning der kan sikre kvalitet, tryghed og sam-

menhæng i patientforløbene.  For at underbygge projektets afgrænsning til det sygeplejefaglige per-

spektiv er der foretaget en interessentanalyse (se bilag 2). Hermed leder afsnittet frem til projektets 

problemformulering. 

4 Problemformulering 
Hvordan oplever sygeplejerskerne på 2 hæmodialyse afsnit, der står for en fusion, henholdsvis deres 

egen og det andet afsnits kontaktsygeplejeordninger – og hvilke ligheder og forskelle er der i syge-

plejerskernes oplevelser?   

 

Perspektivet med undersøgelsen er at opnå indsigt i og en forståelse af sygeplejerskernes oplevelse 

af sammenlægningen af deres 2 kontaktsygeplejeordninger. Denne viden skal anvendes til at inte-

grere de 2 ordninger, så de kan indgå i udviklingen af et fælles anvendeligt redskab, der kan struktu-

rere og koordinere de sygeplejefaglige opgaverne imellem de sundhedsprofessionelle, samt facilite-

re kontakten til og kommunikationen med patienterne i sammenhængende og trygge behandlings-

forløb.  

5 Begrebsafklaring  
Da flere af begreberne i problemformuleringen, samt begreber der anvendes senere i projektet, kan 

give anledning til forskellige fortolkninger, fremstilles en præcisering af betydningen heraf: 

Kontaktsygeplejeordninger betegner den teambaserede kontaktsygeplejeordning, som praktiseres på 

hæmodialyse afdelingen på en sygehusenhed i region Syddanmark. Hvor hver hæmodialyse patient 

bliver tilknyttet 3 faste kontaktsygeplejersker og kontaktsygeplejeteamet agerer ud fra teammed-

lemmernes samlede viden og færdigheder i de aktuelle situationer. (Devantie. 2014).    

Fusion: Sammenlægning af to eller flere enheder (www.denstoredanske.dk). 

Ligheder: Det at være næsten ens med opførsel, eller det at have lignende egenskaber 

(www.denstoredanske.dk). 

http://www.denstore/
http://www.denstore/
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Forskelle: Det at to eller flere ting, forhold eller andet, der adskiller sig fra hinanden 

(www.denstoredanske.dk).  

 

6 Litteratursøgning 

I dette afsnit søger projektet at indkredse og få overblik over den kontekst, som problemstillingen er 

en del af, idet en systematisk litteratursøgning stiler mod at afgrænse og opnå specifik viden om den 

problematik, der skal være opgavens fokus (Bjerrum 2005 p37). Det vil sige, at litteratursøgning er 

en del af projektets dokumentationsgrundlag, da den placerer resultaterne i en faglig kontekst, som 

er en forudsætning for en evidensbaseret praksis (ibid p 31). Med andre ord anvendtes litteratursøg-

ningen til at skabe overblik og begrebsliggøre de forskellige aspekter af fænomenet, der er blevet 

fokuseret på, og de synspunkter der er blevet fremført.  

  

Projektets begyndte først med en indledende litteratursøgning, hvor emnet blev defineret. Dette 

handler om at gøre sig klart, hvad det er man vil vide og hvad man skal målrette sin søgning efter, 

samt formulere søgeord til den videre søgning (ibid p 33). Det vil sige, at projektet tog afsæt i sin 

problemformulering, og derudfra blev der foretaget en bred søgning i fagbøger, søgebaser og master 

studiets litteraturhenvisninger for at afdække den eksisterende viden om fænomenet.  

Søgning i databaser 

Søgningen blev ud fra den brede søgning indsnævret med afsæt i problemformuleringen (se figur 

1). Der blev formuleret et fokuseret spørgsmålet på dansk og på engelsk, der dannede basis for sø-

gestrategien i de enkelte søgebaser. Ud fra det fokuserede spørgsmål blev der udarbejdet en søge-

protokol, der indeholdte søgeord, der karakteriserede projektets problematik ud fra in-og eksklusi-

onskriterier. Hermed blev fænomenets kontekst indkredset, således der kun blev inkluderet artikler, 

der havde relevans for projektets problemformulering, se figur 1.  

 

Figur 1: Søgeprotokol: 

Det fokuserede spørgsmål: 

 

 Hvordan oplever sygeplejerskerne deres kontaktsygeplejeordning– hvilke ligheder og for-

skelle er der i sygeplejerskernes oplevelser, når ordningerne på 2 hæmodialyse afsnit skal 

fusionere? 

 ”In what way experience nurses their personal health contact system - according to equali-

ty and difference, when 2 hospitals units are going to be merged?” 

 

http://www.denstore/
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Søgeord: 

  Contact person AND nurse*AND team; Nurs* AND staff experience; Team AND primary nurs-

ing team and hemodialysis; ( Nurse patient relation ) AND hemodialysis AND team (Mesh); 

(Contact person) AND nurse and patient;  Primary nursing AND hemodialysis AND contact; 

Kontaktsygepleje?;  Kontaktperson OG team; Kontaktpersonordning OG team OG hæmodialyse. 

  

Inklusionskriterier:   Ekslusionskriterier Søgesteder 

Population:  

- sygeplejefagligt personale  

 

- sygeplejefaglig kontekst ift 

voksne på somatiske hospitals-

afdelinger  

 

- interventioner der omhandler 

kontaktperson og eller sygeple-

je eller kontaktsygeplejeord-

ning 

Artikler uden for opgavens 

problemområde  

  

 

- artikler der er skrevet på an-

dre sprog end dansk & engelsk,  

 

- artikler hvor konteksten ikke 

omhandler voksne på somati-

ske hospitalsafdelinger  

Databaser:  

PubMed  

Cinahl  

Swemed  

 

On-line søgning: 

Bibliotek.dk 

Sygeplejersken 

Ugeskrift for læger 

Dagens medicin  

 

Manuel søgning: 

Referencelister fra master-

studiet  

Relaterede artikler 

Litteraturtyper:  

 - al videnskabelige litteratur  

- artikler der er peer previewed 

 

 

-ikke peer previewed artikler 

 

Nøgleområder:  

- begrebet kontaktperson  

-sammenlægning af kontakt-

personordningen eller evalue-

ring af denne 

- interventioner der omhandler 

oplevelse eller ligheder, for-

skelle, sammenligning ift kon-

taktpersonordninger eller kon-

taktsygeplejeordninger 

 

 

Nøgleområder/ begreber der 

falder udenfor grundlaget for 

opgavens problematik 

 

Sprog:  

- artiklerne skal være skrevet 

på dansk eller engelsk 

 

Ikke dansk -og engelsksproge-

de artikler 

 

 

Der blev fortrinsvis anvendt søgeord, der er kontrolleret i databasernes tesaurus, dvs. en alfabetisk 

fortegnelse over tilladte søgeord med henblik på at sikre systematik og den størst mulige genfin-

dingsprocent (Bjerrum 2005 p 35), eksempelvis Cinahls ”Subject Heading List” og Medlines ”Mesh 

-database” eller som fritekstsøgning (ibid). Det samme begreb blev beskrevet med forskellige søge-
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ord fra en database til den anden, hvilket medføret, at der blev identificeret flere engelske søgeord 

end danske ud fra projektets problemformulering.    

 

Der er søgt i søgedatabaser indenfor det sundhedsvidenskabelige og sygeplejefaglige område, da 

undersøgelsens problemstilling ligger indenfor dette felt. Der blev søgt i PubMed, Cinahl og 

Swemed, der indeholder størstedelen af litteraturen på sundhedsområdet (Bjerrum 2005 pp37-38). 

Der er foretaget en kædesøgning med afsæt i referencer, henvisninger og artiklers henvisninger til 

relateret litteratur. Den fremkommende litteratur og de videnskabelige artikler er valgt ud fra ab-

strakts, og efter gennemlæsningen er den endelige litteratur udvalgt.    

 

Litteratursøgningen blev foretaget fra d 8.1 til d 1.3.2015. Herudfra blev projektets litteratur ud-

valgt, litteratursøgningen illustreres i flowdiagrammet, se figur 2.  

 

Figur 2: Litteratursøgningsprocessen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinahl 

N= 266 

Pubmed 

N= 180 

Swemed 

N= 11 

Bibliotek.dk 

N= 152 

N=559 

N=25 

N=5 

N=50 

N=20 

N=30 
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Ved søgningen blev der først udvalgt 50 abstracts. Ved første gennemsyn blev 20 abstracts umid-

delbart fravalgt, idet de ikke efterlevede søgeprotokollens inklusionskriterier. 30 artikler blev down-

loaded til gennemlæsning, hvorefter yderligere 5 artikler blev ekskluderet, fordi disse ikke direkte 

omhandlede projektets problemstilling i forhold til søgestrategien (se bilag 1: Inkluderede artikler).  

 

Litteratursøgningen giver mange hits på de internationale begreber primary nursing og contact nur-

sing, men litteratursøgningen tyder i retningen af at begrebet kontaktpersonordning er et dansk fæ-

nomen. Så fravalget i litteratursøgningen fremkommer, fordi flere af de fremkomne studier benytter 

begrebet case-management-by-nursing, der overført til danske forhold kan sammenlignes med en 

patientkoordinator, der adskiller sig fra kontaktperson ved at have speciale funktion (Ravn 1997 p 

7). De inkluderede artikler har resultater og aspekter, der beskriver såvel kvantitative som kvalitati-

ve undersøgelser, og de efterlever ovenstående søgekriterier.  

7 Videnskabsteoretiske position  
Projektets videnskabsteoretiske position er såvel inspireret af fænomenologien som af hermeneutik-

ken, fordi projektet ønsker at få indsigt i, hvordan interviewpersonerne oplever fænomenet, og 

hvordan interviewpersonerne fortolker meningen hermed. Til identifikation heraf er anvendt her-

meneutisk meningsfortolkning, der består af 3 faser, der kan analysere interview med fokus på me-

ning (Kvale & Brinkman 2009 p 237). Projektet præsenterer faserne i afsnit 8.4.5, se figur 4.  

 

Projektet har anvendt fænomenologien til at sikre åbenhed og objektivitet overfor datamaterialet, 

idet fænomenologien kan parentessætte forskeren i forhold til egen forforståelse og forholde sig 

fordomsfri til data (ibid p 45). Det betyder, at projektet har brugt fænomenologien i fase 1 ”selvfor-

ståelse” til at kondensere mening ud af interviewpersonernes egen opfattelse af, hvad deres udsagn 

betyder. Det vil sige, at meningskondensering finder sted i den kontekst interviewpersonernes selv-

forståelse indgår i, og den kan derfor medvirke til at identificere datamaterialets naturlige menings-

enheder ud fra interviewpersonernes egen synspunkter, som forskeren har forstået dem (ibid p237). 

 

Projektet har brugt hermeneutikken til at sætte forskerens forforståelse i spil, idet hermeneutikken 

fremstiller, at det er vores forforståelse, der sætter os i stand til at forstå noget (ibid p 268). Det be-

tyder, at hermeneutikken er brugt til at fortolke datamaterialet i analyseafsnittet i fase 2 og i diskus-

sionsafsnittet i fase 3. Hvor fase 2 ”kritisk common-sense forståelse” forstærker og beriger udsag-
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nene i fase 1 ved at inddrage almen viden om indholdet i udsagnene (ibid p 238), idet det har givet 

udsagnene en dybere indsigt i sygeplejerskernes oplevede erfaringer ved at søge bag om de opfattel-

ser, der normalt tillægges fænomenet i egen hverdagsverden. I fase 3 ”teoretisk forståelse” er der 

lagt en teoretisk ramme til fortolkning af mening ned over udsagnene, idet fortolkningen overskri-

der interviewpersonernes selvforståelse og rækker ud over common-sens forståelse (ibid p239). Så 

fortolkninger heraf ikke er vilkårlige og subjektive, men bidrager til at besvare spørgsmålene (ibid 

240). 

Min forforståelse 

I dette projekt har jeg været forsker i eget felt, og derfor har jeg haft fokus på min forforståelse, 

hvor forforståelse ifølge Bjerrum er de fordomme man har om problemet (Bjerrum 2005 p 58). For-

forståelse påvirker hele forskningsprocessen, derfor skal forskeren tydeliggøre sine antagelser og sit 

formål med undersøgelsen (ibid). Det betyder, at jeg har været opmærksom på, at min forforståelse 

ubevidst kunne være bestemmende for min undersøgelse. Det vil sige, at jeg bevidst har beskrevet 

sammenhængen i min undersøgelse, så læseren kunne følge mine interesser i projektforløbet.  

8 Metode 

8.1 Design 

I det efterfølgende afsnit præsenteres projektets metode og fremgangsmåde. Projektet er baseret på 

et kvalitativt explorativt design, idet case studier ofte bruger interview til at sætte fokus på bestemte 

personer eller situationer (ibid p138). Målet med projektet har været, at undersøge sygeplejerskers 

oplevelse af 2 kontaktsygeplejeordninger, der skal sammenlægges til en fælles ordning.  

 

8.2 Kvalitativ metode og fokusgruppeinterview:  

Dette projekt lægger op til en kvalitativ undersøgelsesmetode, idet kvalitative metoder er velegnet 

til at besvare spørgsmål om (Bjerrum 2005 p70), hvordan et fænomen kan opleves og har udviklet 

sig (ibid), samt undersøge relationer mellem fænomener og deres sammenhænge (ibid p71).  

 

Projektet har anvendt interview med sygeplejersker i fokusgrupper som dataindsamlingsmetode, 

fordi fokusgrupper ifølge Bente Halkier rummer potentiale for en kombination af gruppeinterview 

og emnefokus (Halkier 2002 p12). Projektet valgte interview i fokusgrupper, da denne type inter-

view producerer data om, hvordan processer fører til bestemte indholdsmæssige fortolkninger, der 
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belyser normer for praksisser og fortolkninger (ibid p 12). Fokusgrupper rummer en potentiel mu-

lighed for, at deltagerne i deres interaktion med hinanden udtrykker sådanne ellers tavse og taget for 

givne repertoirer for betydningsdannere (ibid p 13), idet deltagerne får mulighed for at ”tvinge” 

hinanden til at være diskursivt i deres forhandlinger med hinanden (ibid). Med andre ord belyste 

fokusgrupperne normer for gruppernes sociale interaktioner i praksis, som ville være svære for en 

forsker at få frem i individuelle interviews og observationsstudier.  

 

8.3 Udvælgelse og inklusion af interviewpersoner  

Udvælgelse af deltagere til fokusgrupperne blev foretaget analytisk selektiv, da det ifølge Halkier er 

vigtigt, at interviewdeltagere er repræsentative og kan identificere karakteristika i forhold til pro-

blemstillingen, ellers kan der opstå vanskeligheder med at generalisere empiriske mønstre analytisk 

senere (Halkier 2002 p30). Det betyder, at sygeplejerskerne blev udvalgt strategisk med udgangs-

punkt i, at de havde noget at sige, men også at de havde noget at sige hinanden, og at de var trygge 

ved at sige det til hinanden.  

 

Det blev opstillet in-og eksklusionskriterier for udvælgelse af interviewpersonerne, og derudfra blev 

der udvalgt 6 sygeplejersker fra hvert af de 2 afsnit (se figur 3). Det vil sige, at de kunne efterleve 

kravene om at være repræsentative og identificere karakteristika og de havde færdighederne og 

overskuddet til at indgå i en diskurs i fokusgruppen. Interviewpersonerne var utrolig gode til at ud-

trykke synspunkter i kollektive ordvekslinger, der frembragte anvendelige, repræsentative og spæn-

dende data om fænomenet.  

 

Figur 3: Inklusions- eksklusionskriterier 

Inklusionskriterier: Eksklusionskriterier: 

Sygeplejersker fra hvert af de 2 hæmodialyse 

afsnit med forskellig anciennitet, alder, viden og 

erfaring med fænomenet. 

Sygeplejersker, der var påvirkede af komplice-

rede private forløb for ikke at tilføje dem yder-

ligere belastninger, og der ikke havde fysisk og 

psykisk overskud til at deltage.  

Frivillige sygeplejersker fra hvert af de 2 hæ-

modialyse afsnit, der kunne bidrage med karak-

teristika af sygeplejerskegruppens oplevelser 

med fænomenet. 

Sygeplejersker der ikke evnede at fremstille 

karakteristika i forhold til fænomenet.  
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Projektet valgte at gennemføre 2 fokusgrupper, hvor sygeplejerskerne i hver gruppe kom fra samme 

afsnit. Da deltagerne fra det samme netværk ifølge Halkier kan uddybe hinandens perspektiver på 

grund af deres delte erfaringer og oplevelser, og fordi det sociale rum i fokusgruppen er socialt gen-

kendeligt eller sammenligneligt med gruppens hverdag (ibid pp 24-25). Det betød, at projektet valg-

te at have interviewpersoner fra samme afsnit i hver sin gruppen i stedet for at blande grupperne, 

fordi projekts problemstilling handlede om at belyse normer af gruppernes sociale interaktioner og 

praksisser, samt at undersøge forskelle og ligheder mellem de 2 gruppers oplevelse af kontaktsyge-

plejeordningerne.  

 

Projektet valgte at udføre 2 fokusgruppeinterview vel vidende, at et generelt kriterie for kvalitativ 

dataproduktion er, at man skal blive ved med at interviewe, indtil man ikke får noget nyt af vide. 

Halkier pointerer, at man skal passe på ikke at stoppe for tidligt, men man skal også passe på ikke at 

lave for mange interviews (ibid p40). Når man producerer kvalitativ empiri er det vigtigt, at man 

ikke på forhånd har fastlagt, hvad der kan være de vigtigste betydninger og mønstre (ibid). Derfor er 

det så vigtigt at komme i dybden, og derfor skal man ikke producere så meget materiale, at fortolk-

ningerne og analyserne bliver overfladiske (ibid). Med andre ord valgte projektet at afholde 2 fo-

kusgruppeinterview, fordi datamaterialet skulle bearbejdes i dybden med hensyn til sociale forhand-

linger, sprogligt udtryk og betydningsdannelse. Derudover var fokusgruppeinterviewene meget ar-

bejdsintensive, og der var ikke tid og plads indenfor projektets rammer til at inkludere flere.   

 

De udvalgte interviewpersoner blev spurgt mundtligt af en uvildig sygeplejerske, om de ønskede at 

deltage i interviewundersøgelsen, fordi de på den måde havde en reel valgmulighed for at 

til/fravælge interviewdeltagelsen. Efter en positiv tilkendegivelse fik interviewdeltagerene udleveret 

et skriftligt informationsbrev (Se venligst bilag 5: Informations brev) med et vedlagt brev om in-

formeret samtykke (Se venligst bilag 6: Informeret samtykke).  

 

8.4 Dataindsamling 

8.4.1Planlægning af interviewundersøgelsen 

Dataindsamlingsforløbet blev struktureret ud fra Kvale og Brinkmanns 7 faser af en interviewun-

dersøgelse (ibid p 122). Den første fase omhandlede tematisering, hvor undersøgelsens baggrund og 

problemstilling blev formuleret, den anden fase bestod i at planlægge undersøgelsens design mhp at 

opnå den tilsigtede viden. I den tredje fase blev interviewene gennemført ud fra interviewguiden, og 
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i den fjerde fase blev interviewmaterialet transskriberet og blev gjort klart til analyse. Den femte 

fase handlede om at afklare, hvilken analysemetode, der passede til interviewene. I den sjette fase 

blev fundenes validitet, reliabilitet, generaliserbarhed fastslået og verificeret, og til slut i syvende 

fase blev undersøgelsens fund formidlet og videns delt (ibid).  

 

Ud fra den ovenstående interviewplan blev et pilotprojekt iværksat med henblik på at validere
3
  

spørgsmålene i interviewguiden (se venligst bilag 3). Ifølge Kjærgaard & Mainz bliver pilotprojek-

ter brugt til at afklare om, der er nogle spørgsmål der var uklare, om nogle spørgsmål var irrelevan-

te, og om der var vigtige områder, der ikke blev spurgt om (Kjærgaard & Mainz 2006 p58). Med 

andre ord blev de erfaringer, der blev gjort i pilotprojektet, anvendt til at opkvalificere interview-

guiden (se venligst bilag 4).  

Pilotprojektet og fokusgruppeinterviewene gennemførte jeg sammen med en medinterviewer
4
, fordi 

interaktionen og dialogen med min interviewhjælper skabte en fælles færdighed og forståelsesram-

me for, hvordan interviewene skulle gennemføres. Vi lærte af hinandens forskelligheder og opnåede 

en fornemmelse for interviewene igennem vores refleksion og debriefing, således vi kunne efterleve 

intentionerne med fokusgrupperne om at producere data af oplevelser med fænomenet.  

 
8.4.2 Udførelse af fokusgruppeinterview 
Fokusgruppeinterviewene blev foretaget på et kontor på sygehuset, som er et roligt samtalerum, 

hvor alle sundhedsfaglige personaler respekterede et ” ikke forstyrres” skilt på døren. Kontoret var 

en genkendelig lokalitet for interviewpersonerne, således de uforstyrrede kunne tale om fænomenet 

i en vanlig kontekst. Før interview start afleverede alle interviewpersonerne et underskrevet brev 

om informeret samtykke, desuden blev de briefet om interviewets formål, tidsforløb, om at det blev 

optaget på bånd. Derudover blev det påpeget, at alle udtalelser ville blive behandlet anonymt, og at 

alle havde meldt sig frivilligt og havde retten til at trække sig ud af undersøgelsen, når det skulle 

være. 

 

Derpå bød jeg og min medinterviewer velkommen og gav mulighed for at stille spørgsmål, før in-

terviewet begyndte. Interviewene med fokusgrupperne varede ca.2 timer og blev optaget på bånd. 

                                                 
3
 Validere forstås i dette kvalitetsudviklingsprojekt ud fra Kvale & Brinkmann, som sandheden, rigtigheden og styrken 

af et udsagn (Kvale & Brinkmann 2009 p.272)  

 
4
 Medinterviewer i dette projekt, er en sygeplejerske fra afdelingen med interviewerfaring, der sammen med forskeren 

har medvirket til at interviewene i fokusgrupperne blev gennemført efter hensigten.   
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Vi to interviewere var meget opmærksom på at stille åbne spørgsmål ud fra interviewguiden, men 

samtidig at være styrende, således interviewpersonen havde mulighed for at udtrykke sig ud fra 

egne referencerammer. Jeg og min medinterviewer sørgede for at fokusgruppeinterviewet dækkede 

de for forskningsprojektet relevante emner, desuden skabte vi et trygt socialt rum, hvorigennem 

interviewpersonernes erfaringer og fortolkninger kom til udtryk i en social interaktion i fokusgrup-

pen. Derudover blev der sørget for at gruppe diskussionerne ikke blev domineret af bestemte perso-

ner, og dels at de mere tilbageholdende personer fik mulighed for at sige noget. Interaktionen og 

åbenheden imellem interviewerne og interviewpersonerne gav en udveksling af synspunkter og me-

ninger, der medførte spændende dialoger og nuancerede refleksioner i forhold til emnet.  

 

Efter ca 2 timer afsluttedes interviewet med en debriefing, hvor hovedpunkterne i interviewet blev 

nævnt, og interviewpersonerne fik mulighed for at komme med feedback på interviewet. Derefter 

brugte jeg 10 minutter på at evaluere og reflektere over interviewet med min medinterviewer. 

 

8.4.3 Transskribering 

Transskribering er konstruktioner fra en mundtlig samtale til en skreven tekst (Kvale & Brinkmann 

2009 p 206). Transskriberingen blev foretaget af en sekretær og det foregik således, at alt det sagte 

blev nedskrevet ord for ord, og det der ikke kunne forstås, blev skrevet med kursiv, fordi nøjagtig-

heden af udskrifterne har stor betydning. Lydbåndene med interviewene og alt materiale blev be-

handlet fortroligt og blev opbevaret forsvarligt i henhold til datatilsynets retningslinjer (Persondata-

loven 2000). Optagelser og udskrifter blev slettet, da de ikke længere skulle bruges (ibid). Trans-

skriberingen blev udført af en sekretær, vel vidende at analysen starter ved transskriberingen, men 

jeg valgte at prioritere tiden til analyseprocessen.  

8.4.4 Analyse 

I dette afsnit præsenteres det teoretiske analyseredskab, der bliver anvendte i analysen og til for-

tolkning af det fremkomne datamateriale.  

 

8.4.5 Hermeneutisk meningsfortolkning 
Projektet har valgt den hermeneutiske meningsfortolkning, hvor fortolkerens forudsætninger og den 

kontinuerlige frem – og tilbageproces mellem delene og helheden er med til at konstituere det for-

tolkede meningsindhold (Kvale & Brinkmann.2009 pp 223-242) se figur 4. 
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Figur 4: Hermeneutisk meningsfortolkning  

Fase 1 Selvforståelse  

 I fase 1 kondenseres interviewpersonernes egen opfattelse af, hvad deres udsagn 

betyder, der anvendes 5 trin, som er udviklet af A. Giorgi (ibid.p228).  

Trin1 Hele fokusgruppeinterviewet læses igennem ud fra transskriberingen, således der 

opnås en helhedsforståelse. 

Trin 2 Lange sætninger samles i korte formuleringer uden budskabet ændres 

Trin 3 De korte formuleringer samles i temaer, hvor essensen trækkes ud af 

Trin 4 Der stilles spørgsmål til meningsenhederne ud fra undersøgelsens formål 

Trin 5 De væsentligste temaer i interviewet samles til en helhed   

  

Fase 2 Kritisk common sense – forståelse 

 I fase 2 fortolkes interviewdelene, der er samlet i hovedtemaer i fase 1, idet der i fase 

2 lægges en kritisk common - sense – forståelse ned over interviewpersonernes egne. 

Analysen kan omfatte en bredere forståelsesramme end interviewpersonens egne, 

således det forstærker og fortolker et udsagn ved at inddrage almen viden om ind-

holdet af udsagnet (ibid. p238).  

Fase 3 Teoretisk forståelse 

 I fase 3 lægges en teoretisk ramme til fortolkning af meningen ned over udsagnene, 

ifølge Kvale & Brinkmann rækker den teoretiske forståelse ud over common sens-

forståelsen (ibid p239).  

 

I fase 1 ”selvforståelse” formuleres interviewpersonernes egne opfattelser af deres udsagn i konden-

seret form, så den identificerer interviewpersonernes meningsenheder ud fra egne synspunkter, som 

forskeren har forstået dem (ibid p 237).  I fase 2 lægges en ”kritisk common-sense forståelse” ned 

over fase 1, så fase 2 fremstiller en bredere forståelsesramme end interviewpersonernes egne, idet 

der inddrages almen viden om indholdet i udsagnene (ibid). I fase 3 ”teoretisk forståelse” anlægges 

en teorietisk ramme til fortolkningen af meningen med udsagnene (ibid p239), da den overskrider 

interviewpersonernes selvforståelse og rækker ud over common-sens forståelsen (ibid). Fase 3 ”teo-

retisk forståelse” fremstilles under diskussions afsnit.   
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8.5 Etiske og juridiske overvejelser 

Projektets interviewundersøgelse bygger på De Grundlæggende etiske principper for sygepleje-

forskning i Norden
5
, der angiver hovedretningslinjerne for god etisk standard i forskning, der invol-

verer mennesker (Etiske retningslinjer 2000 pp 6-7). Desuden medtænkes Helsinki deklarationen, 

som rummer overordnede regler til sikring af frivillige forsøgspersoners sikkerhed og rettigheder, 

bl.a. kravet om frivilligt afgivet informeret samtykke efter grundig information om undersøgelsen. 

Undersøgelsen i dette projekt er ikke rettet mod forsøg med mennesker, derfor er den ikke anmeldt 

til Den Videnskabsetiske Komite. Undersøgelsen er heller ikke anmeldt til Datatilsynet, som følge 

af en lovændring i 2012, hvor fx master studerende er fritaget fra kravet om anmeldelse, såfremt der 

foreligger udtrykkeligt samtykke fra de personer, der deltager (Datatilsynet 2014). Forud for projek-

tets start blev interviewundersøgelsen godkendt af medicinsk afdelingsledelse på sygehuset, som en 

del af mit masterprojekt. 

 

Derudover medtænker projektet de etiske principper i interviewene, og projektet følger Kvale og 

Brinkmanns ”Etiske Spørgsmål på de 7 forskningsstadier” (Kvale & Brinkmann 2009 pp122-123) 

for at komme moralske og etiske dilemmaer i interviewene i forkøbet. Interviewpersonerne i dette 

projekt er lovet anonymitet på den måde, at navne ikke nævnes, hvilket betyder, at resultaterne be-

skrives i relation til den specifikke afdelings kontaktpersonordning. Interviewpersonerne har meldt 

sig frivilligt efter de er informeret om undersøgelsens formål. De er blevet informeret om, at de har 

retten til at trække sig ud af undersøgelsen, når det skal være, og de har underskrevet en skriftlig 

samtykkeerklæring om deltagelse i undersøgelsen.  

 

9 Præsentation af fund 

Indtil nu har projektet beskrevet sin køreplan for undersøgelsen i metode afsnittet, i dette afsnit præ-

senteres resultaterne af analysen af fase 1 og 2 i den hermeneutiske meningsfortolkning. Der blev 

identificeret 3 hovedtemaer med forskellige undertemaer for hvert afsnit. I overensstemmelse med 

problemformuleringen har projektet haft fokus på at fremstille viden om sygeplejerkernes oplevelse 

af egen ordning, det andet afsnits ordning samt mulige forskelle og ligheder. Disse fremstilles sene-

re i diskussionsafsnittet i fase 3”teoretisk fortolkning” i den hermeneutiske meningsfortolkning. 

Resultaterne af de 2 fokusgruppeinterview præsenteres efterfølgende hver for sig (se figur 5 & 6).  

                                                 
5
 De etiske retningsliner for sygeplejeforskning i Norden bygger på de 4 principper om autonomi, at gøre godt, ikke at 

gøre skade og retfærdighed (etiske retningslinjer i norden.2000. pp6-7) 
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Figur 5: Temaer og undertemaer fremkommet i analyse af fokusgruppeinterview 1 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 

Egen ordning giver kvalificeret 

faglig støtte og gensidig re-

spekt 

Sammenlægning skaber mulig-

hed for socialt fællesskab samt 

personlig og faglig udvikling 

 

Fælles forudsigelige rammer 

for det fremtidige samarbejde   

 

Faglig støtte og sparring – du 

står aldrig alene 

Lære hinanden at kende   Fælles struktur for en fælles 

fremtid  

Den røde tråd giver kvalitets-

løft 

Omstillingsparathed i forhold 

til sammenlægningen 

Være lidt på forkant med det 

fremtidige samarbejde 

 

Figur 6: Temaer og undertemaer fremkommet i analyse af fokusgruppeinterview 2 

Tema 1 

 

Tema 2 Tema 3 

Efterlyser faglig sparring og 

professionalisme i egen ord-

ning, samt gensidig respekt og 

ansvarlig i samarbejdet  

 

Sammenlægning giver mulig-

hed for at skabe fælles praksis i 

forhold til holdninger og be-

slutninger  

Fælles rutiner og rammer for 

det fremtidige samarbejde  

 

Faglig sparring og forskellige 

synspunkter 

Bakke op om hinandens be-

slutninger i praksis 

Fælles struktur for praksis 

samarbejdet 

Professionalisme i sygeplejer-

skernes tilgang til samarbejdet 

 

Fælles holdninger 

i kontaktsygeplejeteamet  

Nye fælles rutiner i samarbej-

det 

 

I det følgende præsenteres hovedtemaerne med tilhørende undertemaer, hvor citater inddrages som 

belæg for disse. Citater bidrager til at skabe gennemsigtighed mellem interviewpersonernes selvfor-

ståelse af fænomenet og forskerens kritisk common-sense forståelse heraf, idet validering ifølge 

Kvale og Brinkmann skal præge alle faser af en undersøgelse (Kvale og Brinkmann 2009 p267).    

 

9.1 Tema 1 afsnit 1: Egen ordning giver kvalificeret faglig støtte og gensidig respekt 

Det første tema på afsnit 1 fremstiller sygeplejerskernes udtalelser af, hvordan de
6
 oplever samar-

bejdet i den teambaserede kontaktsygeplejeordning.  

9.1.1 Faglig støtte og sparring – du står aldrig alene 

En sygeplejerske siger: 

”Jeg tænker også at det er godt at vi er flere på hver patient i forhold til andre steder 

hvor de er en kontaktsygeplejerske til en patient. Vi får bedre patienten dækket ind 

hvis vi ikke lige er der og der er også nogle at sparre med omkring dem – og der må-

                                                 
6
 De forstås som sygeplejerskerne på det afsnit, som beskrives i projektets tema. 
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ske også nogle ting patienten kan snakke med en kontaktsygeplejerske om og nogen 

andre ting med de andre kontaktsygeplejersker”. 

 

En anden sygeplejerske udtrykker: 

”Plus at du altid har andre kontaktsygeplejersker som du kan få hjælp af, du står al-

drig alene, du har altid nogen, som du altid lige kan vende nogen ting med”. 

 

En tredje sygeplejerske fremstiller: 

”Men jeg synes også at det at vi er 3 og 3 vidt forskellige sygeplejersker det gør også 

at vi kan se på patienten på 3 forskellige måder og 3 forskellige baggrunde. Altså det 

patienterne til den ene siger, siger de måske ikke til den andre. Og så kan man komme 

i gang med en god dialog og sparring. Det synes jeg er guld værd - det er simpelthen 

så fantastisk”. 

 

Sygeplejerskernes udtalelser kan forstås således, at det har værdi for dem at have faglig støtte og 

sparring i samarbejdet, idet de herigennem sætter egne vilkår ind i en fælles kontekst. Det betyder, 

at de oplever samarbejdet virker og giver mening, når de inddrager egne færdigheder og patienter-

nes forståelse af den aktuelle situation, hvorved der også udvikles handlekompetencer i teamet. 

 

9.1.2 Den røde tråd i patientforløbet giver kvalitetsløft 

En sygeplejerske udtaler: 

”Jeg kan godt lide den her måde at arbejde på. Jeg kan godt lide at have nogen at 

sparre med. Jeg føler at man har et stort ansvar for dem som man er tovholder for – 

synes derfor det er rart at der er den røde tråd ved den enkelte patient og specielt for 

dem jeg ikke er kontaktsygeplejerske for – specielt dem med særlige udfordringer. 

Kontaktsygeplejeteamet lægger en plan og den skal så følges, det er god kvalitet”. 

Også patienten oplever, at vi har en fælles indgang”. 

 

En anden sygeplejerske siger: 

”Jeg synes, vi er gode til at respektere de aftaler som kontaktsygeplejerskerne har la-

vet. Men også hviler i det, det frigiver noget energi synes jeg, at jeg tænker at jeg be-

høver ikke at skulle ind at opfinde den store et eller andet, ved en meget kompliceret 

patient. For det er der tænkt over, der er tænkt over mere end bare en dialyse, mere 

over helheden. men også at vi har respekten for hinandens områder”. 

 

En tredje sygeplejerske fremstiller: 

 

”Det giver, et kvalitetsløft, tænker jeg, når der er en rød tråd, nogen har tænkt, længe-

re end bare lige til de næste 3 timer frem og nu ser vi hvad der sker. Men der er lagt 

en mere langsigtet plan”. 
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Sygeplejerskerne udtrykker, at ansvarlighed og kontinuiteten i arbejdet bidrager til at udvikle en 

meningsfuld ordning, der tager afsæt i teamets evner og ressourcer. De fremstiller, at det er gensidig 

respekt og engagement, der gør dem i stand til at efterleve egne forventninger og patienternes krav 

om ordentlighed i den måde, hvorpå der skabes sammenhængende og trygge behandlingsforløb.  

 

9.2 Tema 2 afsnit 1: Sammenlægning skaber mulighed for socialt fællesskab samt per-

sonlig og faglig udvikling 

Det andet tema på afsnit 1 fremstiller, hvordan sygeplejerskerne oplever sammenlægningen kan 

indvirke på samarbejdet og på udviklingen af faglige kompetencer.   

 

9.2.1 Lære hinanden bedre at kende   

En sygeplejerske fremstiller: 

”Det er enormt udviklende for os, at vi i vores samarbejde er forskellige, og at vi er 

sammensat forskelligt i kontaktsygeplejeteamene. Vi lærer at arbejde sammen på 

kryds og tværs, det må gøre os meget bedre tænker jeg”.  

 

En anden sygeplejerske udtrykker: 

”Jeg tror også nogen gange, at vi skal passe på med at sige, jeg ved godt vi gør tinge-

ne på forskellig måde på de 2 afsnit. Altså at vi måske også nogen gange skal være 

åbne for at høre, hvad er deres grunde til at de gør sådan. Og som du også sagde, når 

vi skal lægges sammen så er det både noget med at vi tager det bedste med fra os og 

det gør de også, så det giver noget”. 

 

En tredje sygeplejerske siger: 

”Når vi skal lægges sammen så er det noget med at vi tager det bedste med fra os og 

det gør de også, så det giver noget med – at måtte give og tage begge to. Og jeg synes 

også, at det er fint at være der, jeg tænker at det er sundt at man samarbejder med 

nogen andre en gang i mellem, og får udvidet sin horisont”  

 

Ovenstående udsagn kan forstås således, at sygeplejerskerne oplever, at sammenlægningen ikke 

handler om, hvad der er rigtigt og forkert på det ene afsnit eller det andet. Men det drejer sig om at 

lære af hinandens forskelligheder med udgangspunkt i, hvad der giver mening for samarbejdet.  

Det vil sige, at de oplever teamsamarbejdet i deres måde at arbejde med ordningen på, som fælles 

rammer, hvor teammedlemmerne gensidigt forhandler om, hvad der giver mening i samarbejdet, og 

hvordan teamets ressourcer skal bruges i praksis.  
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9.2.2 Omstillingsparathed i forhold til sammenlægningen 

En sygeplejerske fremstiller: 

”Den der omstillingsparathed som vi jo også har. Det er det der med, når vi så forstår 

hvorfor, så kan man godt give køb på noget, så gør vi det”.  

En anden sygeplejerske siger:  

”Giver det mening for os – og så er det ok, så kan vi også godt acceptere, at der er 

nogen, der afviger fra vores norm, men så er det også begrundet. Vi har jo ikke faste 

stuer, patienterne har jo heller ikke faste pladser, så det giver jo en dynamik, det at 

det bliver blandet”. 

 

En tredje sygeplejerske udtrykker: 

”Det syntes jeg egentlig var meget rart, hvis vi fandt ud af at vi var mere ens end vi 

havde troet. Kan vi gøre noget for at lære hinanden bedre at kende?  Inden vi flytter.? 

Så vi ved hvordan hver især afdeling arbejder”.  

Sygeplejerskerne taler om, at de vil være åbne overfor forskellige måder hvorpå, der kan samarbej-

des i teamene. De oplever, at deres måde at tildele og fordel patienterne og kontaktsygeplejersker på 

giver mening i teamsamarbejdet. Det vil sige, at der skal argumenteres for at ændre denne praksis, 

og begrundelsen skal kan give mening i forhold til en fusion i en fælles praksis. Med andre ord ud-

trykker de, at de er åbne overfor velbegrundede aspekter af ændringer af teamsamarbejde, fordi de 

gerne vil lære og udvikle egne og det andets afsnits kompetencer i forhold til et fælles samarbejde.  

 

9.3 Tema 3 afsnit 1: Fælles forudsigelige rammer for det fremtidige samarbejde   

Det tredje tema på afsnit 1 handler om, hvordan sygeplejerne oplever rammerne og strukturen i for-

hold til organiseringen af en ny fælles kontaktpersonordning. 

 

9.3.1 Fælles struktur for en fælles fremtid 

En sygeplejerske siger: 

”Men jeg vil meget gerne bevare den sparring, vi har, kl. 9 og også om eftermidda-

gen, og i aftenvagterne har vi jo også den sparring vores fælles refleksion. Den vil jeg 

meget gerne bevare”. 

 

En anden sygeplejerske udtrykker: 

 

”Det der med at jeg får lov til at orientere sig i EPJ, det betyder bare alt, for kvalite-

ten med det vi går og laver”. 
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En tredje sygeplejerske fremstiller: 

 

”Hvis vi ved hvornår vi gør hvad og hvis man har en kultur for det. Det jeg synes er 

vigtig, altså vi skal jo alle sammen videre i fællesskab, godt videre”. 

 

Sygeplejerskernes udtrykker bekymring over at miste den faglig sparring, idet de oplever at deres 

nuværende ordning strukturerede en fast daglig meningsudvekling, der giver mening og læring. De 

håber på, at forandringen i forhold til fusionen kan foregå i en gensidig respektfuld dialog, således 

begge afsnit har indflydelse på og bidrager til udviklingen af ny struktur for en fælles ordning.  

 

9.3.2 Være lidt på forkant med det fremtidige samarbejde 

En sygeplejerske siger: 

 

”Det handler om, være lidt på forkant, ved at lave noget rotation tror jeg, man får 

dannet sit eget indtryk af hvad det er for et system, der er det ene og det andet sted 

og vi skal blive klogere på hinanden”. 

 

En anden sygeplejerske fremstiller: 

 

”Det kunne godt være en fordel, synes jeg, at få fordelt patienterne, så vi har noget 

dagstruktur, som vi kan få kigget på”.   

 

Den tredje sygeplejerske udtrykker: 

 

”Det vil ikke være dårligt, at vi lidt i det små tager hul på nogle af de mange nye ting. 

Jeg tænker at der bliver mange nye ting, der kommer til at ske”. 

 

Sygeplejerskerne taler om, at de ønsker at sammenlægningen begynder snarest muligt, hvor de ser 

flere muligheder for rotation og anderledes fordeling af sygeplejersker og patienter mellem de 2 

afsnit. Det vil sige, at de ønsker håndgribelighed og begribelighed for at kunne mestre det nye sam-

arbejde. Med andre ord efterlyser de et fælles sprog og fælles handlemåder for at kunne praktisere 

ordningen i forhold til et fælles samarbejdet, da det er vigtigt, at deres handlemåder i praksis giver 

mening for såvel patienterne som for dem selv og deres samarbejdspartenere.  

 

9.4 Tema 1 afsnit 2: Egen ordning giver faglig sparring, men der efterlyses professiona-

lisme, samt gensidig respekt og ansvarlig i samarbejdet 

Indtil nu har dette afsnit præsenteret fundene i afsnit 1, efterfølgende fremstilles fundene fra fokus-

gruppeinterviewene på afsnit 2, hvor temaer og undertemaer tidligere er vist i figur 6.  
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Det første tema på afsnit 2 fremstiller sygeplejerskernes udtalelser, hvor de
7
 udtrykker deres ople-

velser med den teambaserede kontaktsygeplejeordning.  

9.4.1 Faglig sparring og forskellige synspunkter 

En sygeplejerske siger  

”Jeg oplever, at ordningen er rigtig god, altså den giver god mening, i forhold til at vi 

er flere kontaktsygeplejersker, omkring en patient. Det at vi har en faglig sparring, og 

man har forskellige synspunkter”. 

 

En anden sygeplejerske udtrykker: 

”Jeg synes godt man kan blive forfalden til at der bliver lidt – ikke klike – for det lyder 

så negativt, men at det er de samme der har de samme patienter, og det synes jeg er 

forkert, fordi så går, ideen med kontakt sygeplejersken lidt fløjten, det har jeg sådan, 

lidt på fornemmelsen at, det godt kan, i stedet for at man prøver at se forskelligheder, 

så man er flere forskellige om den samme patient, i stedet for at det er den samme 

holdning, altså forstået at det er de samme personer”. 

 

En tredje sygeplejerske fremstiller: 

”Jeg ved ikke, for det kan nemlig ofte gå hen og blive lidt indspist, så det næsten kun 

er de 3 sygeplejersker der kan med den der patient. Det skal jo ikke være en the klub, 

det skal være professionelt, så det burde vi kunne arbejde sammen om”. 

 

 

Sygeplejerskerne udsagn kan forstås således, at ordningen kan skabe mulighed for at støtte og spar-

ring for medlemmerne af teamet, idet de ønsker at samarbejdet skal give tryghed for såvel de sund-

hedsprofessionelle som for patienten. Det vil sige, at udsagnene kan forstås, således at ordningen 

også kan medføre, at der opstår klikedannelse i kontaktsygeplejeteamene. Derfor efterlyser de en 

anderledes tilgang til samarbejdet i teamene, hvor engagementet i samarbejdet ikke handler om at 

være enige. Med andre ord efterlyser de et samarbejde, hvor forskelligheder blandt teammedlem-

merne anerkendes, som en dynamisk mulighed for læring og udvikling for den enkelte og teamet. 

 

9.4.2 Professionalisme i sygeplejerskernes tilgang til samarbejdet 

En sygeplejerske udtrykker: 

 

”Vi har jo også lidt specielle patienter, fordi det er kroniske patienter, måske i forhold 

til mange andre steder. Patienterne er selv meget dygtige, det er deres egen liv og 

sygdom, så vi har jo nogen, kvalificerede patienter, vi skal sparre med, og der har vi 

                                                 
7
 De forstås som sygeplejerskerne på det afsnit, som beskrives i projektets tema. 
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måske også brug for nogle gode kollegaer, og sparre sammen med dem, sådan at vi 

egentlig går rigtig til dem” 

 

En anden sygeplejerske siger: 

”Ja og hvis man på en eller anden måde, ikke takler dem professionelt, kan man sige, 

så kan det måske af flere grunde være svært at møde dem næste gang. Hvis man som 

kontaktpersoner har sagt noget forkert, eller man kommer lidt på kant med hinanden. 

Så det er jo sådan en meget dygtig gruppe patienter vi har, det er der udfordring lig-

ger i. Jo man kan have brug for at få noget opbakning”. 

En tredje sygeplejerske fremstiller: 

”Jeg synes lidt at det går ud over vores professionalisme, fordi det bliver mere den 

der, sådan personlige venskab – i stedet for vi i stedet er professionelle sygeplejer-

sker, og det synes jeg er lidt af en farlig cocktail, hvis man ikke sætter en grænse”.  

 

Sygeplejerskerne fremstiller, at de oplever et behov for at fremstå som professionelle sygeplejersker 

i forhold til de forventninger og krav, som de nefrologiske patienter og de selv stiller til deres fagli-

ge indsats. Desuden taler de om, at de komplekse og ofte langvarige patientforløb stiller store krav 

deres sundhedsfaglige færdigheder. De efterlyser, at teamsamarbejdet praktiseres på en respektfuld 

og ansvarlig måde. Det vil sige, at udsagnene kan fortolkes, således at de ønsker, at teamedlemmer-

ne fagligt skal engagerer sig og bidrage til at skabe kvalificerede og sammenhængende patientfor-

løb.   

 

9.5 Tema 2 afsnit 2: Sammenlægning giver mulighed for at skabe fælles praksis i for-

hold til holdninger og beslutninger 

I det andet tema på afsnit 2 udtrykker sygeplejerskerne, at de oplever at sammenlægningen af kon-

taktsygeplejeordningerne giver mulighed for at udvikle fælles praksis i samarbejdet. 

 

9.5.1 Bakke op om hinandens beslutninger i praksis 

En sygeplejerske udtrykker: 

”Det at man i alt fald gerne vil opnå, det er da at man bakker op om hinandens be-

slutninger også selvom man ikke er enig, så må de andre jo argumentere for hvad der 

er det bedste i situationen”. 

 

En anden sygeplejerske siger: 
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”Altså er det sådan at du tænker, at der er nogen, der har det rigtig godt med at køre 

sit eget løb, i stedet for det er gruppen der tager beslutningerne”.   

 

En tredje sygeplejerske fremstiller: 

 

”Ja, det har jo også noget med personlighed at gøre, og den kan vi jo ikke lave om på, 

altså vi er jo en blandet flok, og hvis vi ser med forskellige briller på samarbejdet, så 

jeg tror også det der med at vi er blandet. Jeg tror vi skal hanke op, i os selv, der skal 

større fokus på det faglige”. 

 

Sygeplejerskernes udsagn kan forstås således, at de oplever at der ikke er en klar forståelse af hvor-

dan et teambaseret samarbejde praktiseres. Det betyder, at nogle sygeplejersker arbejder individuelt 

i stedet for at indgå i et samarbejde med de andre 3 teammedlemmer, og det går ud over de fælles 

beslutninger, der aftales i teamsamarbejdet. Det vil sige, at de efterlyser overensstemmelse imellem 

intensionerne med en teambaseret ordning, og hvordan den efterleves i praksis. Derfor håber de, at 

fusionen kan skabe nogle overordnede rammer, således den kan give mulighed for at de gode inten-

tioner med ordningen kan efterleves, når der skal udvikles en praksis for det fælles samarbejde.  

 

9.5.2 Fælles holdning til fordeling af kontaktsygeplejeteamene 

En sygeplejerske udtaler:  

”Jeg synes det skal være en ledelsesopgave at fordele kontaktsygeplejersker. Man kan 

jo ikke se på hvem der kan hvad og hvordan, altså, vi skal være professionelle. Vi skal 

kunne fungere godt med alle kollegaer, jeg ved godt, det gør man jo så reelt ikke altid, 

men man skal få det til at fungere rent fagligt”.  

 

En anden sygeplejerske siger: 

”Den måde patienterne bliver fordelt på, og dem der styrer det i dag, de gør det 

egentligt godt, men jeg synes egentlig at det er en ledelsesopgave. Det er en ledelses-

opgave at have overblikket og vide både hvor vi er henne lige nu, og kende patienter-

nes specielle udfordringer.” 

 

En tredje sygeplejerske fremstiller: 

 

”Der skal være en, der fordeler konktaktsygeplejersker, fordi det kommer an på, hvor 

mange patienter vi har, og tyngden og der er flere faktorer der spiller ind”  

 

Sygeplejerskernes udtalelser kan forstås således, at de efterlyser overordnede rammer og struktur 

for, hvordan patienterne får tildelt kontaktsygeplejersker på, hvor fordelingen skaber muligheder for 

at anvende sygeplejernes forudsætninger og patienter behov herfor bedst muligt. De efterspørger 



 

 

30 

 

stuktur i deres praksis, så de i fremtiden kan anderkende og lære af hinandens forskellige faglige 

kompetencer i et velfungerende samarbejde.  

      

9.6 Tema 3 afsnit 2: Fælles rutiner for det fremtidige samarbejde  

I det tredje tema på afsnit 2 udtrykker sygeplejerskerne, at de oplever at sammenlægningen af kon-

taktsygeplejeordningerne fordrer fælles redskaber og samme overordnede rammer for begge afsnit. 

 

9.6.1 Fælles struktur for praksis samarbejdet  

En sygeplejerske udtrykker:  

”Men selvfølgelig skal vi have en fælles holdning, hvor vi bliver nødt til at sætte os 

ned og sige okay, nu skal vi have et andet udgangspunkt, om det så er, at prøver det 

ene af nogen tid eller vi siger, at vi laver et kompromis, men det kommer an på hvad 

det ender med, men jeg tror at folk de begynder at vænne sig til, det der med at vi skal 

have en fælles holdning, og det at vi flytter et andet sted hen, jeg tror det gør meget” 

 

En anden sygeplejerske udtaler:  

”Så kan det jo være der kommer noget rotation, men det ville være rart at have kend-

skab til. Det bliver jo en stor omvæltning for både patienter og for personale”. 

 

En tredje sygeplejerske siger: 

”Jeg tror, at vi får en fælles ånd, og jeg tror på en eller anden måde, at det kommer til 

at være lettere end vi måske regner med, fordi lige pludselig så er vi dernede, og har 

en fælles opgave, og der er ikke nogen der har et tilhørs forhold”. 

 

Sygeplejerskerne udtrykker, at de udøver deres sygeplejefaglige opgaver på forskellige måder, alt 

afhængig af den enkeltes forståelse af konteksten. Det vil sige, at efterlyser en diskussion om hold-

ninger og handlinger, der handler om hvordan samarbejdet i teamene skal praktiseres. Det betyder 

at de ønsker en ligeværdig dialog med det andet afsnit om genhandlinger og nyfortolkninger af de 2 

afsnit ordninger for at få afklare meningen med det fremtidige samarbejde. Med andre ord ønsker de 

at udvikle en fælles ordning i praksis, der kan integrerer det bedste fra begge afsnit. 

 

9.6.2 Nye fælles rutiner i samarbejdet  

En sygeplejerske fremstiller: 
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”Bare det at vi mødes ude på gange kl. 9 og snakker, det er jo efterhånden blevet en 

rutine Om det så er kl. 9 eller kl.13 eller hvornår det er. Det kunne man jo godt gøre 

til sådan en eller anden ny rutine”. 

En anden sygeplejerske siger: 

 

”Jeg tror ikke at dem der er på arbejde, vægter det godt nok, hver dag til at det bliver 

en rutine, vi skal lige mødes og snakke. Om ikke andet det kan godt være jeg ikke har 

noget, men det kan godt være du har noget, du vil fortælle mig, og hvorfor gør vi ikke 

det? Måske de nye fysiske rammer skabe et helt nyt fællesskab til at agere i det”. 

 

En tredje sygeplejerske udtrykker: 

”Altså det med at låse sig fast i at sådan plejer jeg at gøre, og hvis jeg ikke gør som 

jeg plejer, så har jeg svært ved det. Det kalder jeg for anti- åbenhed. Det er ikke at 

være åben, og vi kommer rigtig langt hvis vi er åbne overfor hinandens vaner”. 

 

Sygeplejerskerne taler om, at de har svært ved at få iværksat og deltage i faglige refleksionsmøder. 

Deres udtalelser kan forstås, således at de oplever at faglig sparring og refleksion kan give mening, 

men der er ikke indarbejdet faste rutiner og at deltage i dem på afdelingen.  Det vil sige, at de håber 

på, at deres kollegaer på begge afsnit vil være åbne overfor de forandringer, der skal iværksættes i 

forhold til sammenlægningen af ordningerne. De tror på, at fusionen kan være med til at skabe nye 

rutiner og overordnede rammer for faglig sparring og refleksion, således der skabes en ny ordning 

ud fra en respektfuld dialog om fælles struktur og meningsfulde handlemønstre. 

10 Diskussion 
I dette afsnit vil projekts fund blive diskuterer og kritisk vurderet ved at inddrage relevant teori og 

videnskabelige kilder, desuden vil der blive vurderet på projektets anvendt metode og teori.  

 

10.1 Teoretisk forståelse af projektets fund 

Dette afsnit præsenterer fase 3 ”teoretisk forståelse” i den hermeneutiske meningsfortolkning. Der 

lægges en teoretisk ramme til fortolkning af mening ned over fase 1 og 2, der blev fremstillet i af-

snit 9.  Fortolkning ud fra en ”teoretiske forståelse” rækker ud over interviewpersonernes ”selvfor-

ståelse” og ”kritiske common-sense forståelse”, når der inddrages teori om fænomenet (Kvale & 

Brinkmann 2007 p 239).  Det vil sige, at fortolkningen beriger den teoretiske forståelsen ved at 

frembringe indbyrdes relationer, hvorved dens mening udvides (ibid p234).  
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Jeg har valgt at lade Etienne Wengers teori om læring i praksisfællesskaber være projektets teoreti-

ske ramme, fordi Wenger forbinder begreberne praksis og fællesskabet igennem 3 dimensioner af 

en praksis, der kan fortolke interviewpersonernes udsagn om deres oplevelser med kontaktsygeple-

jeordningerne. Jeg vælger at fokusere på ligheder i den teoretiske forståelse i dette afsnit, hvor de 

identificerede forskelle i oplevelser afsnittene imellem først fremstilles i diskussionsafsnit 10.2. 

 

Når jeg ser på fundene fra afsnit 1 og 2 af fase 1 og 2, så ser jeg ligheder mellem de 2 afsnit udsagn 

af, hvordan de oplever deres egne og hinandens ordninger. Fundene tegner et billede af ligheder 

mellem de 2 afsnits ordninger, hvor det ene afsnit oplever at efterleve hensigten med ordningen, 

mens det andet afsnit efterlyser at udøve hensigten hermed. Det vil sige, at fundene fremstiller 2 

sider af samme sag, og samtidig viser de en sammenhæng med Wengers teori om læring i praksis-

fællesskaber
8
. Denne sammenhæng præsenteres i figur 7. 

Figur 7: Oversigt over sammenhæng mellem fase 1,2 og 3  

Fase 1:  
Selvforståelse & 

Fase 2: Common 

sense forståelse 

 

Hovedtema 1 

 

Hovedtema 2 

 

Hovedtema 3 

 

Afsnit 1 

Egen ordning giver 

kvalificeret faglig støtte 

og gensidig respekt  

Sammenlægning skaber 

mulighed for socialt fæl-

lesskab samt personlig og 

faglig udvikling 

Fælles forudsigelige 

rammer for det frem-

tidige samarbejde   

 

 

Afsnit 2 

Egen ordning giver 

faglig sparring, men der 

efterlyses professiona-

lisme, samt gensidig 

respekt og ansvarlig i 

samarbejdet  

 

Sammenlægning giver 

mulighed for at skabe 

fælles praksis i forhold til 

holdninger og beslutnin-

ger  

Fælles rutiner for det 

fremtidige samarbejde  

 

Fase 3: Teoretisk 

forståelse  
Tema 1 Tema 2 Tema 3 

 Gensidigt engagement Fælles virksomhed Fælles repertoire 

 

 

Lægges Wengers teori om læring i praksisfælleskaber ned over de 3 hovedtemaer, der blev identifi-

ceret i begge fokusgruppeinterview, så kan temaerne forstås således, at sygeplejerskerne oplever, at 

deres egen og det andet afsnits ordning giver ”gensidigt engagement”, ”fælles virksomhed” og ”fæl-

les repertoire”. I dette afsnit arbejdes der kun med hovedtemaerne af fase 1 og 2, idet undertemaer-

                                                 
8
 Wengers teori om læring i praksisfællesskaber forkortes til Wengers teori i dette projekt. 
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ne i fase 1 og 2 var med til at skabe gennemsigtighed af analysen i disse faser. De 3 analysefaser i 

den hermeneutiske meningsfortolkning har hvert deres udspring i forskellige forklaringer af forske-

rens perspektiver og fører til forskellige former for analyser (Kvale & Brinkmann 2007 p 239). Det 

vil sige, at fase 3 har fokus på en teoretisk fortolkningskontekst, og derfor er undertemaerne ikke 

taget med i figur 7, idet hovedtemaerne fra fase 1 og 2 er dækkende i forhold til analysen af fase 3. 

Efterfølgende præsenteres fase 3, hvor sammenhængen mellem fase 1 og 2 fra begge afsnit og 

Wengers teori fremstilles.  

 

10.1.1 Fase 3 tema 1: Gensidigt engagement  

I hovedtema 1 taler sygeplejerskerne fra begge afsnit om faglig sparring, gensidig respekt og an-

svarlighed. Sygeplejerskerne på det ene afsnit oplever, at ordningen efterlever disse begreber, mens 

sygeplejerskerne på det andet afsnit efterlyser begreberne i ordningen. Når første dimension ”gensi-

digt engagement” i Wengers teori lægges ned over hovedtema 1 i begge afsnits fase 1 og 2, så kan 

tema 1 forstås som gensidigt engagement i et praksisfællesskab. Praksis handler ifølge Wenger om 

mening, som en hverdagserfaring (Wenger 2004 p66). Det vil sige, at praksis er en betegnelse for 

de fælles historiske og sociale ressourcer, rammer og perspektiver, som kan støtte gensidige hand-

linger i praksis (Wenger 2004 ibid p15). Fællesskab er betegnelsen for de sociale konfigurationer, 

hvorigennem vores handlinger kan defineres som værd at udføre, og vores deltagelse kan defineres 

som kompetence (ibid). Med andre ord opstår praksisfællesskaber, fordi mennesker er gensidigt 

engageret i et meningsfuldt samspil (ibid p 91).  

 

10.1.2 Fase 3 team 2: Fælles Virksomhed 

I hovedteam 2 udtrykker sygeplejerne fra begge afsnit, at de gør sig mange overvejelser i forhold til 

sammenlægningen af de 2 afsnit. Det ene afsnit er bekymrede over, om de kan fortsætte med deres 

ordning, som de oplever giver en meningsfuld hverdag. Sygeplejerskerne på det andet afsnit håber 

på, at sammenlægningen kan medføre en forbedring af deres ordning. Når den anden dimension af 

Wengers teori lægges ned over hovedtemaerne fra fase 1 og 2, så kan tema 2 ses som en fælles 

hverdag, der ifølge Wenger betegnes en ”fælles virksomhed” (ibid p 95). Der vil sige, at en fælles 

virksomhed kan opstå uanset om et praksisfællesskab oprettes på baggrund af overordnede beslut-

ninger, som medlemmerne ingen indflydelse har på (ibid p96). Det betyder, at medlemmerne af et 

fællesskab igennem meningsforhandlinger får mulighed for at skabe en fælles forståelse for, hvad 

deres praksis går ud på (ibid p100). 
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10.1.3 Fase 3 team 3: Fælles repertoire 

I hovedtema 3 kan sygeplejernes udsagn fra begge afsnit forstås således, at det ene afsnit håber på at 

kunne bidrage med så meget som muligt fra deres ordning i forhold til en fælles praksis. Det vil 

sige, at de samtidig vil være åbne overfor det andet afsnit bidrag, men at bidragene til en fælles ord-

ning skal give mening for dem i praksis. Det andet afsnit efterlyser ens overordnede rammer for 

tildelingen af patienter og kontaktsygeplejersker, og så efterlyser en snarlig plan for hvordan fusio-

nen kan mestres. Når tredje dimension af Wengers teori lægges ned over hovedtemaerne for fase 1 

og 2 fra begge afsnit, så handler rammer og rutiner ifølge Wenger om udvikling af et ”fælles reper-

toire” (ibid p101). Det vil sige, at tema 3 kan forstås som et fælles repertoire, der kan skabe en fæl-

les referenceramme ud fra medlemmernes diskurs. Det betyder, at de derigennem kan bidrage med 

meningsfulde udsagn om deres praksis, omgangsform og deres identitet som medlemmer af et prak-

sisfællesskab (ibid p 101).  

 

Indtil nu har projektet argumenteret for, at Wengers teori kan anvendes som teoretisk ramme for 

analysen af fase 3 ”teoretisk forståelse”. I det følgende afsnit diskuteres det. 

 

10.2 Diskussion af fund fra fase 1,2,3 i den hermeneutiske meningsfortolkning 

Dette afsnit præsenterer og diskuterer sygeplejerskernes oplevelser af ligheder og forskelle mellem 

ordningerne, der er fremkommet ud fra fase 1, 2 og 3 i den hermeneutiske meningsfortolkning. 

 

10.2.1 Tema 1: Gensidigt engagement 

Tema 1 fokuserer på sygeplejerskerens oplevelser af teamsamarbejdet i praksis. Det ene afsnit ople-

ver, at ordningen giver mening, idet relationerne i teamet giver læring og udvikling for den enkelte 

og for teamet, og fordi samarbejdet er baseret på gensidig respekt og ansvarlighed for indgåede afta-

ler. Det andet afsnit oplever, at der foregår en form for faglig sparring i samarbejdet, men efterlyser 

gensidig respekt og ansvarlighed i forhold til at overholde aftaler i teamsamarbejdet. Når Wengers 

teori lægges ned over udsagnene, så kan samarbejdet i ordningerne forstås som et gensidigt enga-

gement i et praksisfællesskab. Det vil sige, at mennesker og deres relationer i et praksisfællesskab 

kan afspejle et gensidigt engagement, fordi det giver deltagerne en oplevelser af mening med prak-

sis (ibid p91). Det betyder, praksis eksisterer, fordi mennesker er engageret i handlinger, hvis me-

ning de forhandler indbyrdes (ibid) Med andre ord så er et gensidigt engagement ikke kun forbundet 
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med egne, men også med andres kompetence (ibid p 93), idet medlemmernes forskelligheder skaber 

dynamik i fællesskabet og stimulerer det gensidige engagement (ibid).  

 

Edgar H. Schein er enig med Wenger i, at der skal være nogle forudsætninger til stede for at et sam-

arbejde kan virke i praksis. Schein fremstiller samarbejde, som en forståelse af konsekvens, effekti-

vitet og gensidig hjælp (Schein 2010 pp182-183). Hvor samarbejdet kan ses, som en læreproces, 

hvor gruppens medlemmer skal afklare gensidige forventninger til opgavens art, graden af gensidig 

afhængighed og fælles mål (ibid).  Det vil sige, at den værdi, hvert medlem gør krav på for sig selv i 

forhold til deltagelse i fællesskabet skal forhandles i samspil mellem fællesskabets deltagere (ibid).  

 

Kulturen i en organisation har ifølge Kotter en stærk indflydelse på adfærd (Kotter 1997 p 181), idet 

adfærd referer til adfærdsnormer og fælles værdier i en gruppe mennesker (ibid). Hvor fælles vær-

dier er vigtige interesser og mål, som deles af de fleste af medlemmerne i en gruppe, og der medvir-

ker til at forme gruppe adfærden (ibid).  Det betyder, at Kotter ser kultur, som en kraft, der holder 

sammen på organisationen ved at skabe en fælles referenceramme og en fortolkning af dagligda-

gens fænomener for organisationens medlemmer. Det vil sige at Kotter er enig med Wenger og 

Schein i, at der er nogle grundlæggende antagelser og overbevisninger, som er fælles for medlem-

mer af et samarbejde, der kan medvirke til at definere dets syn på sig selv og deres omgivelser. 

 

Projekts fund viser, at begge afsnits sygeplejersker ønsker et gensidigt engagement i teamsamarbej-

det, hvor lighederne og forskellene i oplevelsen af de nuværende ordninger kan ses som grundlæg-

gende antagelser og overbevisninger, der sammen med sygeplejerskernes gensidige engagement 

skaber mulighederne for et praksisfællesskab. Derfor kan det antages at en fremtidig fælles ordning 

kan ses, som et praksisfællesskab, hvor lighed og forskellighed stimulerer det gensidige engage-

ment.  Med andre ord er lighederne og forskellene på de 2 afsnit med til at skabe de forudsætninger, 

der skal være tilstede for, at fusionen af afsnittene kan betegnes som et praksisfællesskab. 

  

10.2.2 Tema 2: Fælles virksomhed 

Tema 2 fremstiller sygeplejerskernes oplevelser af sammenlægningen af de 2 afsnit. Det ene afsnit 

håber på at kunne overføre meget af deres nuværende teamsamarbejde til en fælles ordning, idet de 

oplever at den giver mening for interaktionen i teamsamarbejde. Det andet afsnit efterlyser en struk-

tur for fordelingen af kontaktsygeplejersker, der kan skabe relationer af gensidigt ansvarlighed i 
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samarbejdsrelationer i teamet. Det vil sige at sygeplejerskerne fra begge afsnit giver udtryk for, at 

de i et nyt fællesskab ser muligheden for at udvikle en fælles forståelse for, hvad deres praksis går 

ud på ved at deltage i en løbende forhandlingsproces heraf. Når Wengers teori lægges ned over ud-

sagnene, så kan den ses som en fælles virksomhed (Wenger 2004 p99). Det betyder, at forhandlin-

ger af en fælles praksis består af et system af gensidig ansvarlighed blandt de involverede, idet de 

lever med og indordner sig under hinandens forskelligheder i em fælles virksomhed (ibid).   

 

En canadisk undersøgelse viser, at en professionel sygeplejemodel har indflydelse på samarbejdet i 

praksis (Harwood & Downing & Ridley 2013 p14). Undersøgelsen er helt i tråd med Wengers tan-

ker om fælles virksomhed, idet den viser, at en praksis giver mening for de involverede, fordi de 

aktivt har medvirket i udformningen og meningsforhandlingen af denne (ibid). En anden undersø-

gelse viser (Morgan 2007 pp 299-304), at en sygeplejemodel kan understøtte patient indsatsen med 

afsæt i et forbedreret sundheds outcome (ibid), fordi patienten får tildelt faste sundheds professio-

nelle, hvor de sammen skaber en gensidig synlighed og ansvarlighed i patientforløbene (ibid). Der-

med underbygger artiklerne Wenger i hans fremstilling af, at et praksisfællesskab kan forme fælles-

skabets praksis. Med andre ord tager fællesskab afsæt i deltagernes meningsforhandlede betingelser, 

ressourcer og krav, og at der derudfra kan skabes en fælles virksomhed (Wenger 2004 p100).  

 

Sammenlægning af organisationskulturer er en langvarig proces, idet kultur ifølge Kotter er ad-

færdsnormer og fælles værdier for en gruppe af mennesker, der som regel ligger meget dybt i per-

sonerne og derfor er meget svære at ændre på (Kotter 1997 pp 181-197). Idet normer for adfærd er 

almindelige handlemåder i en gruppe, som fastholdes af gruppen, mens fælles værdier er sværere at 

ændre end normer for adfærd, fordi de er mindre synlige og dybt forankrede i kulturen (ibid). Det 

vil sige, at ændringer af normer og fælles værdier kommer til sidst og ikke først i forandringspro-

cessen, idet forandringen først afspejles i kulturen, når den har vist resultater (ibid). Det vil sige at 

Kotter bakker op om Wenger og artiklerne syn på, at sammenlægning af kulturer i praksis er kom-

plekse, og at samarbejdsrelationens grad af funktionalitet afhænger af, hvor godt fusionen forankres 

i den nye afdelings kultur.    

 

Interviewpersonernes udsagn kan fortolkes således, at forskellene i mellem afsnittene ses som for-

skellige aspekter af fænomenet, og derfor fremstiller de 2 sider af sammen sag. Det vil sige, at lig-

hederne og forskellene identificerer ud fra begge afsnit, tegner et billede af en fælles ordningen ud 
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fra begge afsnits aspekter, og dermed medvirker begge afsnit til at fremstille en fælles ordning, som 

kan ses som omlæring af ordningerne udformet heraf. Med andre ord kan en fælles virksomhed ses 

som læring, der giver en forståelsen af, hvorfor vi engagerer os i praksis, og de ressourcer vi har til 

rådighed til at gøre det (Wenger 2004 p116). Læring handler om at opretholde et tilstrækkeligt stort 

gensidigt engagement i den fælles udøvelse af en virksomhed for sammen at lære noget af betyd-

ning (ibid p105). Det betyder, at praksisfællesskab kan opfattes som fælles læringshistorier, der 

handler om dannelse af identitet, når erfaring og deltagelse interageres (ibid). Med andre ord kan 

ligheder og forskelle i mellem de 2 afsnit udvikle deres praksis til en fælles virksomhed, selvom 

beslutningen om sammenlægningen er en top-down beslutning. Sygeplejerskerne kan alligevel have 

indflydelse på udviklingen af en fælles virksomhed, idet de som medlemmerne af fællesskabet kan 

integrere hver deres del af praksis over i en ny fælles ordning.  

 

10.2.3 Tema 3: Fælles repertoire 

Tema 3 præsenterer sygeplejerskerne oplevelser af rammer og rutiner i forhold til fusionen, og 

hvordan denne indvirker på forventningerne til det fremtidige samarbejde.  Det ene afsnit oplever at 

deres nuværende struktur fungere efter hensigten, og de håber på at den kan bidrage til en fælles 

ordning. Samtidig vil de være åbne overfor andre synspunkter, såfremt der kan argumenteres for 

meningen hermed. Det andet afsnit efterlyser struktur for det fremtidig samarbejde, de er også åbne 

overfor det andet afsnits perspektiver, men er ikke så fastlagte i forhold til at udvikle en fælles ord-

ning ud fra deres eksisterende ordning. Når Wenger´s teori lægges ned over udsagnene, så kan den 

fortolkes, som et fælles repertoire (Wenger 2004 p 100).  Det vil sige, at det ikke handler om enig-

hed og fælles meninger, men det handler om et vedvarende gensidigt engagement (ibid p 101), hvor 

en dynamisk koordinering af deltagernes hverdagserfaringer skaber en meningsfuldt kontekst, som 

kommer til udtryk i et fælles repertoire (ibid p102). Fælles repertoire handler om, at genforhandle 

mening med forskellige redskaber, så de kan indgå som en del af fællesskabets praksis (ibid p 101). 

 

En international artikel viser evidens for, at sundhedsprofessionelle skal bakkes op, så tidligt som 

muligt i forbindelse med forandringstiltag, således der kan opnås ejerskab (Maran.2014 p223). Det 

vil sige, at sammenlægning af 2 afsnitskulturer og flytning kan ses, som flere sammenfaldende for-

andringstiltag, og det kan indebærer en trussel mod praksisfællesskabet. Undersøgelsen viser, at 

enhver ny forandring er en trussel mod gamle forandringstiltag, der er iværksat og hvor forandrin-

gen måske ikke helt er indlejret i de daglige rutiner i klinisk praksis (ibid).  Undersøgelsen viser, at 
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kulturen ikke bare ændrer sig, fordi vi ønsker at forandre den, men den ændrer sig, når organisatio-

nen er forandres, og når kulturen reflekterer virkeligheden i forhold til det daglige samarbejde 

(ibid). Med andre ord har sygeplejerskerne brug for tid til at aflære gamle og tillære sig nye rutiner 

for at sikre, at de fortsat fremstår som sundhedsprofessionelle med et stolt erfarings- og handle-

grundlag. 

 

En vision for forandringsprocessen er vigtig, fordi den ifølge Kotter præciserer kursen for foran-

dringen, og motiverer medarbejderne til selv at gå i den rigtige retning og medvirke til at koordinere 

deres handlinger (Kotter 1997 pp 83-103). En vision giver et tænkeligt og ønskeligt billede af, 

hvordan fremtiden skal se ud (ibid), fordi det indeholder klare realistiske mål, der kan kommunike-

res ud (ibid). Det vil sige, at Kotter er enig med Maran og Wenger i, at forandringer fordrer, at sy-

geplejerne lærer nye adfærdsmønstre og færdigheder, idet de får behov for at tilegne sig nye hand-

lemønstre, som forandringen medbringer.  

 

Det betyder, at lighederne og forskellene i sygeplejerskernes oplevelser af deres ordninger kan ses, 

som meningsforhandlinger, der ifølge Wenger består af mange forskellige elementer, der gensidigt 

påvirker hinanden, fordi de både indbefatter forskellige fortolkning og handling (Wenger 2004 p 

101). Det vil sige, at udformningen af et fælles repertoire ikke handler om at kasserer gamle udtryk, 

men om at genforhandle mening med og opnå læring af dem (ibid). Med andre ord kan lighederne 

og forskellene mellem afsnittene ses som delene af en proces, hvor medlemmernes forståelse af en 

fælles virksomhed bliver til et fælles repertoire i form af helheden i en ny fælles ordning. 

10.3 Diskussion af anvendt metode 

Dette projekt anvender kvalitative metoder til at afdække problemstillingen i forhold til at give en  

indsigt i, hvad fænomenet betyder for interviewpersonerne, og hvordan interviewpersonerne forstår 

fænomenet. Kvalitative metoder kan afdække kompleksiteten i menneskers liv, som ikke kan be-

skrives i årsag-virkning-sammenhænge alene, og fordi individets tanker og motiver spiller en vigtig 

rolle i forståelsen af deres handlinger (Kvale & Brinkmann 2008 p271). Så i dette afsnit vurderes og 

diskuteres projektets pålidelighed og validitet for at undersøge, om der er uoverensstemmelser mel-

lem projektets metode -overvejelser og fremstilling. 

10.3.1 Reliabilitet 

Reliabilitet fokuserer på, hvor præcise data den valgte undersøgelsesmetode kan producere (Kvale 

& Brinkmann 2008 p271).  Det vil sige, at reliabilitet i kvalitative undersøgelser ikke handler om at 
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frembringe resultater, som kan gentages, men om at fremstille en sand forståelse af interviewperso-

nernes verden (ibid). Med andre ord har dette projekt haft fokus på at sikre, at interviewguiden ikke 

påvirkede respondenternes svar på forskellige måder, men at den producerede troværdige data, der 

afspejlede fænomenet i interviewpersonernes hverdagsverden. Det kan diskuteres, om det kan have 

en betydning for interviewpersonerne i fokusgrupperne, at jeg og min medinterviewer arbejder på 

det ene afsnit. Ifølge Halkier kan det være svært at interviewe kolleger, som har en forforståelse af 

og hvor der er etableret en dominans relation til hinanden (Halkier 2002 p34). Men det kan også 

have den betydning, at deltagerne er i et socialt netværk sammen, så de i højere grad oplever at være 

en del af et socialt rum i fokusgruppen, der både er socialt genkendeligt og sammenligneligt med 

folks hverdag og som påvirker indholdet af både den enkelte deltager udtalelser og gruppens udtryk 

for konsensus (ibid p 35). Med andre ord blev interviewpersonerne i begge fokusgrupper valgt ud 

fra, at de havde færdigheder og vilje til at producere viden om egne oplevelser og erfaringer med 

fænomenet, og dette efterlevede de i høj grad. Det betyder, at sammensætningen af interviewperso-

ner og relationen mellem fokusgrupperne og interviewere kan ses, som en styrke for pålideligheden 

i dataproduktionen.    

   

10.3.2 Validitet  

Validitet handler om, hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at undersøge (Kvale & 

Brinkmann 2008 p 272). Validitet handler om gyldigheden af dokumentation og fortolkning af data, 

som kan ses som en åben proces, der sikrer troværdigheden i projekts håndværksmæssige tilgang 

(ibid). Dette projekt tager udgangspunkt i en procesvalidering i 7 faser, der gennemsyrer hele forsk-

ningsprocessen (ibid pp 274-275). Med andre ord har jeg igennem hele projektet tilstræbt gennem-

sigtighed i præsentationen af projektet formål, design, dataanalyse, og jeg har forsøgt at efterleve 

intentionerne i udførelsen heraf. Det kan diskuteres, om det indsamlede datamateriel kan identifice-

re fænomenet. I kvalitative undersøgelser har antallet af interviewpersoner en tendens til at være for 

lille eller for stort (ibid pp 133-134). Hvis antallet er for lille, er det vanskeligt at generalisere, og 

hvis det er for stort, er der næppe tid til at foretage en dybtgående analyse af interviewene (ibid). 

Det betyder, antallet af interviewpersoner afhænger af formålet med undersøgelsen (ibid).   

Det vil sige, at det kunne have betydning for projektets fund, hvis jeg havde gennemført flere inter-

view i fokusgrupper med sygeplejersker, samt med patienter og nefrologer, hvor de kunne have 

bidraget til en større viden om fænomenets forskelige aspekter. Det kunne også have bevirket 

manglende overblik over datamængden. Med andre ord styrker det undersøgelsen, at interviewper-
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sonerne er repræsentative for sygeplejegruppen og at interviewpersonerne producerede kvalificere-

de data om fænomenet. Samtidig kan det både anses som en styrke og en svaghed for projekts vali-

ditet, at der ikke var tid og plads til at gennemføre flere interview indenfor projektets rammer.  

 

10.3.3 Analytisk generaliserbarhed  
Generalisering er et spørgsmål, der konstant stilles i forbindelse med forskning, fordi det er interes-

sant om undersøgelsernes fund kan overføres til andre situationer. Kvale og Brinkmann taler om 

analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann 2009 p 289), som indebærer en velovervejet bedøm-

melse af, i hvilken grad resultaterne fra en undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i 

en anden situation (ibid).  Det betyder, at fund fra interviewundersøgelser kan overføres til andre 

situationer, såfremt de er baseret på en analyse af høj kvalitet med afsæt i ligheder og forskelle mel-

lem 2 situationer (ibid p 292). Det vil sige, at analytisk generalisering kan baseres på forskerens 

beskrivelser og argumenter for generaliseringen, og på læserens vurdering af om undersøgelsens 

generelle træk er udtømmelige og redelige nok til at være overførbare (ibid). Med andre ord kan 

flere af de inddragede studier og teoretikeres fremstillinger genfindes i min undersøgelse, derfor må 

det antages, at fund fra min undersøgelse vil kunne genfindes hos andre sygeplejersker med fokus 

på kontaktsygeplejeordninger, hvilket styrker mit projekt.      

 

10.3.4 Diskussion af anvendt teori 
Projektet har valgt psykolog Etienne Wenger til at give en teoretisk forståelse af helheden i forhold 

til fænomenet.  Wengers sociale læringsteori kan kritiseres for at lægge for stor vægt på den aktuel-

le praksis i praksisfællesskaberne på bekostning af en forståelse af betydningen af praksisfællesska-

bets eksterne forhold, som har indflydelse på vilkår og bestemmelser samfundsmæssig set. Det vil 

sige, at det kan føre til en ensidig forståelse af praksisfællesskaber, hvor man kan komme til at un-

derkende det enkelte medlems betydning. Men jeg mener, at Wengers teori er relevant at bruge til at 

danne den teoretisk ramme for dette projekt, fordi Wenger anderkender individets betydning gen-

nem sit fokus på identitet og individuel læring i praksisfælleskabet.  

 

10.3.5 Diskussion af etik 
Etiske spørgsmål præger hele forløbet i en interviewundersøgelse, der bør tages hensyn til mulige 

etiske problemer hertil (ibid 81). Det vil sige, at der kan opstå usikkerhed i det etiske felt på grund 

af uforudsigeligheden i projekts kontekstuelle forløb, og derfor må forskeren hele tiden udvise 

åbenhed og rettidig omhu (ibid). Det betyder, at projektet i hele undersøgelsesprocessen har forsøgt 
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at leve op til etisk ansvarlighed ved at medtænke forskerens rolle og forpligtelse i forhold til værdi-

spørgsmål, etiske retningslinjer, samt moralsk handling i indsamling af empiri og i af rapportering.  

11 Konklusion 
Dette projekt havde til formål at undersøge: Hvordan oplever sygeplejerskerne på 2 hæmodialyse 

afsnit, der står for en fusion, henholdsvis deres egen og det andet afsnits kontaktsygeplejeordninger 

– og hvilke ligheder og forskelle er der i sygeplejerskernes oplevelser?   

 

Projektet har anvendt en kvalitativ metode i form af 2 fokusgruppeinterview med sygeplejersker på 

2 hæmodialyse afsnit for at afdække problemstillingen i forhold til fænomenet. Datamaterialet er 

analyseret ved hjælp af 3 faser i den hermeneutiske meningsfortolkning, der ifølge Kvale & Brink-

manna kan ses som en udlægning af generelle principper i forhold til fortolkning af mening (ibid 

p235). Det vil sige, at projektet har anlagt flere teoretisk perspektiver på udsagnene, for derved at 

give fortolkningen forståelse, og dermed styrke undersøgelsens resultater.    

 

Ved hjælp af fokusgruppeinterview og analyse metoden ”hermeneutisk meningsfortolkning” med 

afsæt i Wengers teori om praksisfællesskab fandt jeg frem til følgende fællestræk imellem afsnitte-

ne. Det ene afsnits sygeplejersker oplevede deres kontaktsygeplejeordning som et praksisfællesskab 

bestående af et gensidigt engagement, fælles virksomhed og et fælles repertoire, og det andet efter-

lyste dette. Sidstnævnte oplevede deres kontaktsygeplejeordning som et samarbejde, hvor medlem-

merne generelt ikke overholdt gensidige aftaler, og hvor samarbejdes- relationerne og redskaberne 

ikke var afklarede, men at de ønskede en ordning, der efterlevede hensigten hermed.   

 

Med andre ord viste undersøgelsen, at lighederne og forskellene mellem de 2 afsnit er to sider af 

samme sag, og at lighederne og forskellene kan stimulere et gensidigt engagement i forhold til dan-

nelsen af et praksisfællesskab. Det vil sige, at lighederne og forskellene i sygeplejerkernes oplevel-

ser af deres ordninger, var forudsætninger for udviklingen af et praksisfællesskab, hvor medlem-

mernes forståelser af en fælles virksomhed blev udformet i et fælles repertoire 

12 Perspektivering  
Projektet ser undersøgelsen af sygeplejerskernes oplevelser af deres ordninger, som det første skridt 

i forhold til fusionen af de 2 afsnits ordninger, idet de to fokusgruppeinterview blev foretaget hver 



 

 

42 

 

for sig. Det næste skridt bliver at samle begge afsnit for at afrapportere ligheder og forskelle imel-

lem afsnittene, der er identificeret i de 3 faser i den hermeneutiske meningsfortolkning. 

 

Afrapporteringen af undersøgelsen kan ses som en tredobbelt hermeneutisk proces, der ifølge Kvale 

og Brinkmann består af 3 ordener, hvor forståelse af interview som en social praksis bliver påvirket 

af sin sociale kontekst, samtidig med den bidrager til at forandre sin sociale kontekst (ibid 340). 

Den første hermeneutiske orden består af interviewpersonernes selvforståelse af interviewet, den 

anden hermeneutisk orden bliver foretaget af forskeren fortolkning af interviewpersonernes første 

ordens betydninger (ibid). Den tredje hermeneutiske orden finder sted, når forskeren offentligt præ-

senteres sine fortolkninger af anden ordens hermeneutik (ibid p 341).  

 

Det betyder, at afrapporteringen af projektets fund kan ses som en tredoblet hermeneutisk proces, 

hvor projektets fase 1,2 og 3 i den hermeneutiske meningsfortolkning kan ses som de 2 første orde-

ner i en ”tredobbelt hermeneutik”.  Første orden består af interviewpersonernes egen forståelse af 

interviewet, som allerede eksisterer i deres oplevede selvfortolkninger, og den anden orden blev 

foretaget af forskeren i fase 2 og 3 i den hermeneutiske meningsfortolkning. Den tredje orden er den 

proces, jeg vil iværksætte, når jeg vil afrapportere sine fortolkninger af anden orden til sygeplejer-

skerne på de 2 afsnit. Det vil sige, at hensigten på sigt med dette projekt er, at implementere resulta-

ter af undersøgelsen på hæmodialyse afdelingen.  

 

Det betyder, at mine intentioner med projektet er, at facilitere en dialog afsnittene imellem, så alle 

sygeplejesker igennem en meningsudveksling kan opnå forståelse for sammenlægningen af de 2 

ordninger igennem ligheder og forskelle af henholdsvis eget afsnits og det andet afsnit. Det vil sige, 

at jeg vil forsøge at overføre projektets resultater til begge afsnit, således alle sygeplejersker forhå-

bentligt opnår mening, identitet og læring i forhold til begrebet praksisfællesskab, og dermed være 

med til at udvikle en fælles kontaktsygeplejeordning, der kan efterleve hensigten hermed.  

 

Jeg slutter masterprojektet med en forhåbning om, at implementeringen i klinisk praksis af min un-

dersøgelse kan efterleve Kvale og Brinkmann fremstilling:  

”God forskning er forskning, der fungerer ” 

(Kvale & Brinkmann 2009 p74). 
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fat tilknyttede 

kontaktpersoner. 

 

6) Daiski,I: The road 

to professionalism in 

nursing: case man-

agement or practice 

based in nursing 

theory? 2000. 

 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale 
 

 
Professionel 

sygepleje 

model 

 
Litteratur 

studie 

 

Koordinering 

Ansvarlighed 

Livskvalitet 

Ift patienten 

 

 
Sammenligning 

af case manage-

ment by nursing 

og practice based 

nursing 
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Forfatter, titel, 

årstal 

Population/ 
undersøgel-

sesgruppe 

Formål/ 

emne 

Metode 

 

Resultater/ fund/ 

anbefaling 

Bemærkning 

PUBMED      
7)Neyhart, McCoy, 

Rodegast et al. A 

new Nursing model 

for the Care of Pa-

tientes with Chronic 

Kidney Disease. 

2010 

 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale 

 
Sygepleje 

model fremme 

patient self 

management 

model 

 

 
Kvantitativt 

studie 

Øget fysisk og psy-

kisk sundhed, Nedsat 

sikkerhedsrisiko, 

Forbedret medicin 

compliance Forbedret 

livskvalitet. 

 

Patienter må 

udvikle en bred 

forståelse for 

nyresygdommen 

for at forstå 

symptomerne og 

behandlings re-

gimer. 
8) Doss, DePascal, 

Hadley. Patient-nurse 

partnership. 2011. 

 

 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale & 

Patient per-

spektiv 

 

Patient cen-

treret omsorgs 

model 

 

Kvalitativt 

case studie 

Patient inter-

view 

 

Sygeplejerskens rolle 

har betydning for at 

opnå patient involve-

ring 

 

 

Barrierer I pati-

ent-sygepleje 

relationene 

Partnerskab 

 

 

9) Harwood, Ridley 

et al. Nurses percep-

tion of the impact of 

a renal nursing pro-

fessional practice 

model of nursing 

outcome, characris-

tics of practice envi-

ronment and empow-

erment. 2007. 

 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale 

 

 
A renal nurs-

ing profes-

sional practice 

model. 

 
Kvantitativt 

studie 

 
Sygeplejefagligt 

outcome og karakte-

ristika for 

rammer og inddragel-

se 

 
Udvikling af 

karakteristika 

ift  en sygepleje-

model 

 

Udgivet i 2 artik-

ler  

 

10) Nugent: Standard 

of care in pratcice, 

The nurse roles in 

effecting change. 

2006 

 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale 

KDOQI 

guidelines ift 

Ældre kroni-

ske hæmodia-

lyse patienter 

 

 

Case studie 

kvalitativt 

 

 

Sammenhæng mel-

lem patient outcome 

og  

livskvalitet og  

compliance 

 

Formidling af 

nefrologiske 

guidelines for 

patient og familie 

 

11)Fernandez, R er 

all: Models of care in 

nursing: a systematic 

review. 2012 

 

 
Sundheds- 

professionelt 

personale 
 

 
Sygepleje 

modeller 

 
Kvantitativ 

 

Litteratur 

gennemgang 

 
Fordel for  

team baseret 

Sygepleje 

1)øger noviser tilgang 

til sygepleje 

2) fordel for gruppe 

med forskellige sy-

gepl.faglige 

Kompetencer 

 

 
Ingen forskel 

Mellem 

Primary nurse 

& team baseret 

Sygepleje 

 

12)Guerra- Gureerro 

et al. Adherence of 

treatment and quality 

of life. 2014 

 

Kroniske 

nefrologiske 

patienter 

 

Sundhedsrela-

terede livskva-

litet hos kroni-

ske nefrologi-

ske patienter 

Et case studie: 

Hermeneutisk,  

fænomenolo-

gisk studie 

Individuelle 

interview m/ 

15 pt i Chile  

 

Behandlings 

compliance er en 

essentiel faktor i 

forhold til at opnå 

gode terapeutiske 

reslutater. 

Sundhedsrelate-

rede livskvalitet 

er lavere end hos 

den samlede 

befolkning og 

andre kroniske 

patientgrupper.   
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Forfatter, titel, 

årstal 

Population/ 
undersøgel-

sesgruppe 

Formål/ 

emne 

Metode 

 

Resultater/ fund/ 

anbefaling 

Bemærkning 

13)Clarke. Maran. 

Nurse leadership in 

sustaining pro-

grammes of change. 

2014 

 

 
Sundheds- 

professionelt 

personale 

 

Forandrings- 

Model ift at 

definere og 

evaluerere 

sygepleje 

 

Case studie 

Spørgeskema 

på 11 afdelin-

ger 

 

Sundhedsprofessio-

nelle skal bakkes op 

således der opnås 

ejerskab af foran-

dringstiltaget så tid-

ligt som muligt. 

 

Kultur forandres 

når organisatio-

nen forandres, 

kultur reflekterer 

virkeligheden. 

 

SWEMED      

14)Haewood, Wil-

son, Heidenheim, 

Linsey. The ad-

vanced practice 

nurse–nephrologist 

care model. 2004. 

 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale 

Effect på 

patient out-

comes og 

hemodialysis 

unit team 

satisfaction. 

Et randomise-

ret prospektivt 

studie design 

Master eller kandidat 

uddannede sundheds-

professionelle øger 

den faglige kvalitet 

og patient tilfredshed 

og sikkerhed 

 

Samarbejdet 

mellem videre 

uddannede syge-

plejersker og 

nefrologer øger 

patientens out-

come  

 

Bibliotek.dk      

15)Hansen,  Knygle: 

Kontaktsygepleje- 

Også i akut regi. 

2007 

 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale 

 

Kontakt 

Sygepleje i 

akut regi 

 

Overvejelser i 

ift en retnings-

linie 

 

Kontaktsygepleje gør 

en forskel i  

Akut regi 

 

 

Beskriver erfa-

ringer m/ 

Kontakt 

Sygepleje  

16) Ravn, Evy: 

Kontaktsygepleje – 

stræk, men sårbar. 

2007 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale 

  
Kontakt 

sygepleje 

 

Kvantitativt 

studie 

 

Evaluering af  

Kontakt 

Sygepleje 

1)Større krav til per-

sonalet 

2)støtte & 

Supervision for 

Personalet 

 

 

Beskriver 

anbefalinger for  

kontaktperson 

ordningen  

17) Ravn, Evy: 

Kontaktsygepleje 

Funktionen, 1997 

  

Sundheds- 

professionelt 

personale 

  

Evaluering af  

Kontakt 

sygepleje 

 

Kvantitativt 

studie 

 

Kontaktsygepleje gør 

en forskel sammen-

lignet med tidligere  

plejeformer i DK 

 

 

Dokumenterer 

resulter og 

Erfaringer med 

Kontakt 

sygepleje 

18) Ingemann, Gre-

the et all: 

Kontaktsygepleje på 

onkologisk afd, VS 

2007 

 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale 

 
Optimering af 

kontaktsyge 

plejen 

 

Debat oplæg 

ift  patienttil-

fredshedsun-

dersøgelser 

 
Kontaktsygepleje 

optimerer patient 

inddragelsen 

 
Skisma mellem 

effektivisering og 

pt ønsker og 

behov 

19) Rosenkrantz & 

 Qvist. Blandede 

karakterer 

Til kontaktperson- 

Ordningen. 2010 

 

 
Sundheds- 

professionelt 

personale & 

patienter 

 
Anvendelse af 

kontaktperson 

ordningen 

 
Struktureret 

interview med 

107 patienter 

& spørge-

skema m/ 110 

kontaktpers. 

 
Betingelserne for at 

udføre kontaktper-

sonrollen er dårlig, 

behov for målrettet 

indsats.  

 
Kontaktperson 

ordningen skal 

fungerer ikke kun 

af navn men også  

af gavn. 

 

 

 

https://bibliotek.dk/da/search/work/phrase.creator%3D%22Birthe%20Rosenkrantz%20Lindegaard%22
https://bibliotek.dk/da/search/work/phrase.creator%3D%22Peter%20Qvist%22
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Forfatter, titel, 

årstal 

Population/ 
undersøgel-

sesgruppe 

Formål/ 

emne 

Metode 

 

Resultater/ fund/ 

anbefaling 

Bemærkning 

20) Brøndal, Jannie: 

”Muligheder og 

barrierer for imple-

mentering af kon-

taktpersonordningen 

i klinisk praksis. 

2010 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale 

 

Implemente- 

ring af kon-

takt- 

personordning 

 

Kvalitativt 

 

Systematisk 

litteraturstudie 

 

1) implementerings 

forslag 

2)Tilpas lokalt 

3)fjern barrierer  

4) tilpas personale-

systemer  

5) inddrag persona-

lets erfaringer 

 

 

Beskriver barrie-

rer og anbefalin-

ger for imple-

mentering 

af kontaktperson 

ordningen  

21) Mahler &  

Rydahl -Hansen. 

Kontaktsygeplejerske 

skaber kontinuitet for 

patienter med lunge-

kræft.  2011.        

 

 

Nyopererede 

lungekræft 

patienter 

 Formå-

let var at sikre 

patienter-

ne hurtigere u

dred-

ning og  be-

handling  

mhp. at forbed

re prognose og 

livskvalitet 

Et toårigt  

udviklings 

projekt  

Interventions 

studie - inter-

view m/ 19 pt  

Patienterne oplever  

kontinuitet, tryghed  

og imødegåelse af der

es komplekse  proble-

mer via kontaktsyge-

plejersken 

En udfarende og 

fast gennemgåen-

de kontaktsyge-

plejerske tilknyt-

tet patienten kan 

optimere patient-

forløbet 

22) Hansen & Lo-

rentsen: Sygeplejer-

skens rolle i neurore-

ha-bilitering. 2014. 

Sundheds- 

professionelt 

personale 

Sikre sam-

men-

hængende 

patientforløb 

Kvalitativt 

studie m/ 6 

interview 

Studiet viser, at god 

rehabilitering kræver, 

en tværfaglig og 

teambaseret indsats 

m/fælles målsætning  

Teamsamarbejdet 

var med til at 

udvide de profes-

sionelles indsigt. 

 

23) Jonasson, C: Når 

kontaktpersonord-

ningen tages i brug. 

2007 

 

 

Sundheds- 

professionelt 

personale 

Hvilke mulig-

heder og bar-

rierer sund-

hedspersonalet 

oplever ift 

kontaktper-

sonordningen? 

Kvalitativ 

interviewun-

dersøgelse på 

3 hospitalsen-

heder 

Kontaktpersonord-

ninger bidrager til 

patientoplevet kvali-

tetsløft; organisering 

af pt forløb; udvik-

ling af brugernes 

sundhedsvæsen. 

 

Studiet viser, at 

brugere og sund-

hedspersonalet 

skal involveres i 

udviklingen af en 

kontaktperson-

ordning- der 

giver mening. 

  

24) Jensen, Line 

Holm. 2010: Patien-

terne ønsker tæt 

tilknytning til deres 

kontakt-personer. 

2010. 

 
Patient relate-

ret fokus 

 

Hvad patien-

terne forstår 

ved at have en 

kontaktperson 

 

Kvalitativ 

undersøgelse 

18 pt fra 4 

forskellige 

sygehusenhe-

der 

Undersøgelsen viser, 

at ordet ”kontaktper-

son” tages ret bogsta-

veligt af patienterne – 

idet de forstår kon-

taktperson som en 

person, de har tæt 

kontakt med. 

Patienterne har 

ikke behov for at 

være knyttet til 

kun én bestemt 

person blandt 

personalet – det 

kan også være   

en mindre gruppe 

af personale, der 

kender patienten 

og deres forløb. 

 

25) Fagan & 

Vâmosi: Kontakt- 

personordningen- 

hvordan fungerer 

den? 2013. 

Medindlagte 

forældre & 

sundheds- 

professionelle  

At evaluere 

kontaktper-

sonordningen 

på en børneaf-

deling 

Kvalitativ 

interview 

undersøgelse 

Eksplorativt 

design 

En gennemgående 

kontaktperson der har 

overblikket over 

forløbet og kendskab 

til familien 

Journal audit ikke 

fyldestgørende 

der efterlyses  

overblik, pt kend-

skab & sammen-

hæng  

 

https://bibliotek.dk/da/search/work/phrase.creator%3D%22Susan%20Rydahl-Hansen%22
https://bibliotek.dk/da/search/work/phrase.creator%3D%22Susan%20Rydahl-Hansen%22
https://bibliotek.dk/da/search/work/phrase.creator%3D%22Charlotte%20Jonasson%22
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Bilag 2: Interessentanalyse 
 

   

 

Aktiv medvir-

ken er vigtig for  

gennemførslen 

 

 

Gidsel  

 
-Patienter på A1 & A2 

-A1 sekretær 

 

 

Ressourceperson 

 
-sygeplejersker på A1 & A2 

-afsnitsledelse på A1 & A2  

 

 

Aktiv medvir-

ken 

er ikke vigtig for 

gennemførslen 

 

 

Ekstern 
 

-pårørende på A1 & A2   

-nefrologiske overlæger   

-Sygehusenhedens ledelse 

-teknikere på A1            

-politikere i Region Syddanmark  

-Faglige sammenslutninger (FS Nefro) 

 

 

Grå eminence 

 
-oversygeplejerske på medicinsk afd  

-overlæge på medicinsk afd  

-> afdelingsledelsen 

  

Lille indflydelse på projektet 

 

 

Stor indflydelse på projektet 

 

 

Ifølge Mikkelsen og Riis udvikler brugerne i en forandringsproces forventninger til projektforløbet, 

derfor er det vigtigt at identificere og placere dem rigtigt i forhold til deres roller og opgaver i for-

andringsprocessen (Mikkelsen & Riis.2003. pp102-105). Interessentanalysen i bilag 2 belyser inte-

ressenternes rollefordeling og synliggør, at det først og fremmest er det sygeplejefaglige personale, 

der skal medinddrages i forandringsprocessen i forhold til sammenlægningen, fordi det er dem der 

skal organisere, lede og implementere forandringen i en sygeplejefaglig kontekst.  

. 
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Bilag 3: Interviewguide til fokusgruppe interview 
 

Hovedpunkter Spørgsmål 

 

Briefing om fokusgruppeinterviewet 

 

 

Tidsramme – anonymitet 

 

Velkommen 

Interviewet indgår i mit masterprojekt – tak 

fordi I ville deltage. 

 Interviewet kommer til vare 1½- 2 timer 

 Interviewet optages på bånd. Alle udtalel-

ser vil blive behandlet anonymt.  

 I har meldt jer frivilligt og I har retten til 

at trække jer ud af undersøgelsen, når det 

skal være. 

 

Introduktion til fokusgruppeinterviewet Formål med projektet er at få viden om hvert 

afsnits KSP og dets indbyrdes syn på det andet 

afsnits KSP - og den viden skal anvendes til at 

faciliterer sammenlægningen af de 2 KSP. 

 Jeg ønsker at høre om jeres oplevelser af 

KSP (forkortelse af kontaktsygepleje-

ordningen) 

 I er eksperterne, der er ingen svar der er 

rigtige eller forkerte.  

 Interviewet kommer til at foregå på den 

måde, at jeg stiller et spørgsmål af gan-

gen, og I så drøfter.  

 XX er med som medinterviewer for at 

medvirke til nå omkring spørgsmålene.   

 Det er vigtigt, at I alle kommer med jeres 

synspunkter, og at der kommer så mange 

aspekter på spørgsmålene som muligt. 

 Det betyder, at vi indimellem måske er 

nødt til at afbryde jer, så vi når at få uddy-

bet alle emnerne indenfor den fastlagte 

tidsramme.  

 Spørg hvis der er noget I er i tvivl om.  

 

Kort præsentation af deltagerne 

 

Hvor længe har du/I arbejdet med KSP? 

 

Projektspørgsmål: 

Overordnede spørgsmål 

 

1. Hvordan opleve I KSP? 

 

 

Hvad er I mest optaget af for tiden, når det 

handler om at arbejde med KSP? 

 

Kan I komme med et eksempel fra praksis? 
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Underordnede spørgsmål: 

 

1.2 Forudsætninger for at arbejde med KSP? 

 

 

Hvad giver jer forudsætninger for at arbejde 

med KSP? 

 

Kan I komme med eksempler på fordele? 

 

Kan I komme med eksempler på ulemper? 

 

 

1.3 Gode oplevelser med KSP? 

 

 

Hvad kendetegner en god oplevelse med KSP? 

 

Hvad gør oplevelsen god? 

 

Hvilke konkrete oplevelser i hverdagen kunne 

medvirke til at de gode erfaringer kunne genta-

ges? 

 

Kan I komme med et eksempel fra praksis? 

 

 

1.4 Udfordringer med KSP? 

 

 

Hvilke udfordringer ser I i forhold til at arbejde 

med KSP? 

 

Kan I komme med et eksempel fra praksis? 

 

 

1.5 Sammenlægning af KSP? 

 

 

Hvordan oplever I sammenlægningen af KSP 

mellem A1 & A2? 

 

Hvilke ligheder ser I? 

 

Hvilke forskelle ser I? 

 

Hvad oplever I er vigtigt at tage med over i en 

ny fælles KSP? 

 

 

Debriefing og opsummering   

 

Opsummering af, hvad vi er nået frem til og 

information om undersøgelsens videre forløb. 

 

 

Afslutning  

 

 

Mange tak for jeres engagerede deltagelse.  

 Jeg glæder mig til at arbejde videre med 

jeres input.  

 Er der spørgsmål, inden jeg takker af? 
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Bilag 4: Pilotprojekt i forhold til fokusgruppeinterview 
 

Pilotprojekt 

Fokusgruppeinterviewene er udarbejdet ud fra et pilotprojekt, idet pilotprojektet bliver brugt til at 

validere interviewguiden til fokusgruppeinterviewet, og til at afklare interviewerens rolle og spørge-

teknikker.  

 

 

Interviewguiden til fokusgruppeinterviewet udarbejdes ud fra 3 trin: 

 

 

Interaktionen og dialogen mellem min interviewhjælper og mig i pilotprojektet har stor betydning 

for afvikling af de 2 fokusgruppeinterview. Idet vi opnår en fælles forståelse for forskellighederne 

og ligheder i rammerne for interviewet, men også en accept og forståelse for forskellen i måden at 

gennemføre interviewene på, men alligevel at holde sig indenfor de aftale rammer. Vi lærer af hin-

andens forskelligheder og opnår en praksis fornemmelse for interview igennem vores refleksion. 

Efter interviewet evaluerer og reflekterer vi sammen over forløbet ca. 15 min.     

Trin 1 

•Udarbejdelse af interviewguide ud fra emner i et tidligere 
kontaktsygeplejeprojekt 

•Planlægning af evaluering af interviewguide vha pilotprojekt   

Trin 2 

•Gennemføre pilotprojekt af fokusgruppeinterviewet vha et individuelt 
sygeplejeinterview 

•Jeg gennemfører pilotinterviewet med min interviewhjælper som fungerer som 
medinterviewer. I praksis giver det en god balance mellem indlevelse og distance 
, dette kan lade sig gøre, idet kulturer i afdelingen er således at sygeplejerskerne 
er vant til at samarbejde i teams og derfor bliver interviewpersonerne ikke 
påvirket af min medinterviewer  under pilotprojekt interviewet. 

Trin 3 
•Udarbejdelse af interviewguiden ud fra pilotprojekt interviewet. 

•Aftale rammer for interviewerens rolle, spørgeteknikker og interviewredskaber 
før, under og efter interviewet. Bl.a planlægning af interview, inklusion/ 
eksklusionsskriterier for interviewpersoner m.m 
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Bilag 5: Information til sygeplejersker 
 

 

”Invitation til fokusgruppeinterview vedr kontaktsygeplejeordnin-

ger på hæmodialyse afdelingen.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæmodialyse afdelingen på  

En sygehusenhed i region Syddanmark 

 
 



 

 

56 

 

Information: 

 

Du indbydes hermed til at deltage i en undersøgelse vedrørende 

kontaktsygeplejeordningen på Hæmodialyse afdelingen.  

 

Undersøgelsen og fokusgruppeinterviewet er en del af et afslut-

tende masterprojekt i Klinisk Sygepleje ved Aarhus Universitet.  

 

I interviewet deltager 4-5 andre sygeplejersker ud over dig, og det 

vil foregå på den måde, at jeg stiller spørgsmål, som du og de an-

dre drøfter med hinanden. Resultaterne vil blive offentliggjort i 

forbindelse med mit masterprojekt. 

 

Formålet med undersøgelse: 

 

Formålet med fokusgruppeinterviewet er at undersøge, hvilke op-

levelser du og de andre deltagere har i forhold til kontaktsygeple-

jeordningen på hæmodialyse afdelingen. 

 

Med venlig hilsen  

Sygeplejerske Tine Devantie  

Yderligere information på tlf. nr : xx xx xx xx 
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Forløbet af fokusgruppeinterviewet: 

 

Fokusgruppeinterviewet vil vare ca. 2 timer, I vil være 5-6 syge-

plejersker i fokusgruppen, det vil foregå:  

___dag d. __.3.2015 fra kl 13.00 til kl 15.00 i samtalerummet x4. 

 

Pligt og rettigheder: 

Fokusgruppeinterviewet er en fortrolig samtale, som optages på 

bånd. Datamaterialet vil blive opbevaret sikkert og behandlet ano-

nymt. Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen, og det er muligt 

at trække sig ud af undersøgelsen, når det skal være.   

 

Hvis du ønsker at deltage, vil jeg bede dig underskrive vedlagte 

brev om informeret samtykke, og aflevere det til mig.  

 

Mange tak for hjælpen! 

 

Vedlagt: 

Brev om informeret samtykke. 
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Bilag 6: Brev om informeret samtykke 
 

 

Hæmodialyse afdelingen 

D.10.3.2015 

 

Brev om informeret samtykke 

 

Hermed indvilliger jeg i at deltage i masterprojektets undersøgelse af kontaktsygeplejeordningen på 

hæmodialyse afdelingen. 

  

Jeg bekræfter at have modtaget information om formålet med fokusgruppeinterviewet, som handler 

om hvilke oplevelser sygeplejersker har i forhold til kontaktsygeplejeordningen. 

Desuden er jeg informeret om, at jeg har meldt mig frivilligt, men jeg har retten til at trække mig ud 

af undersøgelsen, når det skal være. 

 

Jeg giver tilladelse til, at interviewdata kan anvendes anonymt og indgår i masterprojektet fra afde-

lingen for Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet, som er offentligt tilgængeligt.  

 

 

Dato: 

______________ 

 

Underskrift: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Brevet med underskriften på informeret samtykke afleveres i returkuverten til Tine Devantie. 


