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Resume 

Antallet af patienter som lever med eller efter en kræftsygdom er stigende, og som følge heraf har et 

stigende antal patienter behov for rehabilitering. Nationale og regionale retningslinjer anbefaler, at 

patientens behov for rehabilitering afklares gennem en behovsvurderingssamtale med udgangspunkt 

i et behovsvurderingsskema. De konkrete anbefalinger er imidlertid sparsomme, ligesom patientens 

perspektiv på samtalen er dårligt belyst, og projektets formål bliver derfor at få indsigt i patientens 

oplevelse af en behovsvurderingssamtale med henblik på at kunne tilrettelægge samtalen, så den 

lever op til sit formål om at afklare patientens behov. Projektet er udarbejdet som en 

fænomenologisk interviewundersøgelse og resulterer i fire temaer: at se situationen i øjnene fordi 

nogen spørger, tillid som en forudsætning for at sige det som det er, struktur versus åbenhed og 

vidensdeling som et bidrag til afklaring af behov. Behovsvurderingssamtalen er en mulighed for 

behovsafklaring, hvor erkendelse af situationen, tillid til sygeplejersken, strukturen i samtalen og 

vidensdelingen i samtalen har betydning for denne afklaring.   
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Summary 

Title: The meaning and significance of a needs assessment conversation. 

 

The number of cancer survivors is increasing, and as a result, an increasing number of patients are 

in need of rehabilitation. National and regional guidelines recommend that patient's needs for 

rehabilitation is identified through a needs assessment conversation based on an assessment tool. 

However the specific recommendations are sparse and patient’s perspective to the conversation is 

poorly lit. Thus the purpose of this project is to gain insight into the patient's experience of a needs 

assessment conversation, in order to be able to organize the conversation as it meets its purpose of 

clarifying the patient's needs. The project was designed as a phenomenological interview 

examination, and results in the following four themes: to face the situation because someone asks, 

confidence as a prerequisite to say it like it is, structure versus openness and the sharing of 

knowledge as a contribution to clarification of the needs. Needs assessment conversations are an 

opportunity for clarification of needs, where facing the situation, confidence in the nurse, the 

structure of the conversation and the sharing of knowledge in the conversation affects this 

clarification. 
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1. Indledning 

Behovet for rehabilitering efter kræft vurderes at være stigende i Danmark (Statens Serum Institut 

2014) som i de andre vestlige lande (Mewes et al. 2012). Nationale (Sundhedsstyrelsen 2011) og 

regionale (sundhedskoordinationsudvalget i region midt 2013) retningslinjer anbefaler, at 

kræftpatienters behov for rehabilitering identificeres så tidligt i kræftforløbet som muligt og at dette 

foregår gennem en behovsvurderingssamtale. Der peges fra flere sider på samtalen som et 

væsentligt element i vurderingen af disse behov, men de konkrete vejledninger til udførsel af 

samtalen er sparsomme (Sundhedsstyrelsen 2011, sundhedskoordinationsudvalget i region midt 

2013, Richardson et al. 2007, la Cour et al. 2011). Indsigt i patienternes oplevelse af en sådan 

behovsvurderingssamtale anses i projektet her som en forudsætning for at kunne tilrettelægge 

samtalen, så den giver mening for patienten og så den opfylder sit formål om at afklare patientens 

behov. Patientperspektivet er imidlertid dårligt belyst, hvorfor dette projekt har til formål at opnå 

indsigt i ambulante hæmatologiske kræftpatienters oplevelse af en behovsvurderingssamtale. 

Projektet er udformet som en fænomenologisk interviewundersøgelse.  

 

2. Baggrund for projektet 

Dette afsnit har til hensigt at beskrive baggrunden for projektet. Først vil den relevante 

patientgruppe og dens estimerede behov for rehabilitering beskrives. Dernæst defineres begrebet 

rehabilitering og de nationale og regionale anbefalinger for rehabilitering inden for kræftområdet 

skitseres. Endvidere uddybes mulige vanskeligheder ved identificering af rehabiliteringsbehov, 

hvorefter behovsvurderingsskemaers bidrag til identificering af behovene beskrives. Der peges 

herefter på, hvorledes samtalen i flere sammenhænge anskues som et centralt element i 

behovsidentifikationen og der argumenteres for, at samtalen forstået som en dialog er et vigtigt 

redskab til at identificere disse behov sammen med patienten. Sluttelig skitseres projektets 

problemstilling og den specifikke kontekst projektet er situeret i, og der argumenteres for 

nødvendigheden af, at kende patientens perspektiv på behovsvurderingssamtalen.  

 

2.1 Kræftpatienters behov for rehabilitering 

Stadig flere mennesker i Danmark lever med eller efter en kræftsygdom (Statens Serum Institut 

2014) og prævalensen, som i 2013 var 268.184, er stigende, hvilket til dels skyldes tidligere 

diagnosticering, men i høj grad også en forbedret overlevelse inden for en række kræftsygdomme 

(ibid.). Denne stigning ses endvidere i de øvrige vestlige lande (Mewes et al. 2012).  
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Gruppen af kræftpatienter er kendetegnet ved at opleve problemer af fysisk, psykisk, social og 

eksistentiel/åndelig karakter (Sundhedsstyrelsen 2011), og nogle har behov for hjælp og støtte til 

disse problemer (Kræftens Bekæmpelse 2013). Det fysiske aktivitetsniveau er faldende under 

sygdom og behandling med tab af funktionsevne til følge (Midtgaard et al. 2009), og patientgruppen 

er altså kendetegnet af problemstillinger, som medfører, at en vis andel vil have behov for 

rehabilitering. Hvor stor denne andel er vides ikke (Gilså Hansen et al. 2011), men engelske 

estimater anslår, at 70% af disse patienter vil kunne klare sig sammen med de pårørende og med råd 

og støtte fra professionelle, 25% vil have behov for en professionelt ledet rehabiliteringsindsats og 

5% vil have behov for en særlig rehabiliteringsindsats (Sundhedsstyrelsen 2011). Eftersom det ikke 

er alle kræftpatienter, der har behov for rehabilitering, bliver det vigtigt, at de professionelle 

sammen med patienten kan identificere behovene (Gilså Hansen et al. 2011). Vigtigheden af at 

kunne identificere disse behov understreges tillige af, at nogle patienters behov for hjælp og støtte 

ikke imødekommes (Kræftens Bekæmpelse 2013). Således viser tal fra kræftens bekæmpelse fra 

2013 at 18 – 30 % af de patienter, som havde behov for hjælp til fysiske og psykiske problemer, 

angav at de ikke fik hjælp eller kun fik hjælp i mindre grad (ibid.). Dette kan til dels skyldes, at 

behovene ikke identificeres. På grund af den stigende prævalens må behovet for opfølgning og 

rehabilitering efter kræft forventes at vokse de kommende år (Statens Serum Institut 2014), hvilket 

yderligere understreger vigtigheden af at behovene identificeres, så rehabilitering kan iværksættes, 

når der er behov for det.  

 

2.2 Rehabilitering i forbindelse med kræft 

Med henblik på at definere den begrebsmæssige ramme der arbejdes indenfor, når de 

sundhedsprofessionelle skal identificere patientens eventuelle rehabiliteringsbehov, vil 

rehabiliteringsbegrebet defineres herunder. 

 

Rehabilitering i forbindelse med kræft sigter på at mennesker, som lever med eller efter kræft, kan 

opnå og vedligeholde den bedst mulige funktionsevne (Hvidbogen 2004). I Danmark anvender 

sundhedsprofessionelle to definitioner på rehabilitering, nemlig Hvidbogens og WHO’s. Hvidbogen 

siger at: 

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, 

pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få 

betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne opnår 

et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering består af en koordineret, 

sammenhængende og vidensbaseret indsats.” (Hvidbogen 2004 p.16) 
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WHO’s definition har det samme fokus på funktionsevnen og indsatser som kan forbedre denne og 

lyder: 

”Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som 

har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige 

fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. 

Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er 

nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse.” (Sundhedsstyrelsen 2011 

p. 11) 

Begge definitioner har altså fokus på funktionsevnen, som defineres bredere end blot det fysiske 

funktionsniveau. Hvidbogen definerer endvidere rehabilitering som en målrettet tidsbestemt 

samarbejdsproces, som skal koordineres og baseres på viden. WHO ekspliciterer ikke de samme 

krav om koordinering, målrettethed, tidsafgrænsning og samarbejde, men beskriver at der er tale om 

en række indsatser. I begge definitioner består rehabilitering ikke blot af fysisk træning men også af 

støtte til de psykosociale områder (Hvidbogen 2004, Sundhedsstyrelsen 2011).  

 

Væsentligt i rehabiliteringsbegrebet er tillige begreberne patientcentrering og patientdeltagelse 

(Angel et al. 2011). Dette afspejler at rehabilitering ønsker at sætte patienten i centrum og stiller 

krav til at de sundhedsprofessionelle skaber basis for patientdeltagelse, når behovet for 

rehabilitering skal identificeres. 

 

2.3 Nationale og regionale anbefalinger for kræftrehabilitering 

Rehabiliteringsbegrebet har som følge af det stigende antal mennesker, som lever med eller efter 

kræft, opnået national bevågenhed i Danmark, hvilket har resulteret i nationale og regionale 

anbefalinger på kræftrehabiliteringsområdet (Sundhedsstyrelsen 2011, 

sundhedskoordinationsudvalget i region midt 2013). Disse anbefalinger udgør en ramme for de 

sundhedsprofessionelles arbejde med identifikation af rehabiliteringsbehov, og derfor skitseres 

anbefalingerne i det følgende.  

 

Som en del af kræftplan III blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et ”Forløbsprogram for 

rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft” (Sundhedsstyrelsen 2011). I dette program 

sættes der fokus på vigtigheden af, at et eventuelt rehabiliteringsbehov identificeres så tidligt i 

forløbet som muligt, og der gives konkrete anbefalinger for, hvordan en sådan behovsvurdering kan 

foregå. Det anbefales at behovsvurderingen er systematisk, så den kommer omkring patientens 

overordnede opfattelse af hans situation samt de fire områder: fysisk, psykisk, socialt og 

eksistentielt/åndeligt. Ligeledes anbefales det at behovsvurderingen tager udgangspunkt i et 
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valideret spørgeskema, og der lægges vægt på at spørgeskemaet ikke kan stå alene men bør 

opfølges af en samtale. Der lægges op til at behovsvurderingen skal tilbydes alle kræftpatienter ved 

behandlingsstart, behandlingsafslutning og regelmæssigt i efterforløbet (ibid.). 

 

I Region Midtjylland, hvor dette projekt er situeret, udmøntes det nationale forløbsprogram i 

”Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft” (sundhedskoordinationsudvalget i 

region midt 2013). Sundhedsaftalen anbefaler at sundhedsprofessionelle anvender et specifikt 

behovsvurderingsskema (bilag 1), som opfølges af en behovsvurderingssamtale mellem patient, 

eventuelle pårørende og den sundhedsprofessionelle. Her anbefales at behovsvurderingen finder 

sted på diagnosetidspunktet og gerne gentages flere gange i forløbet 

(sundhedskoordinationsudvalget i region midt 2013). 

 

Fra nationalt såvel som regionalt hold anses identifikation af behovene altså, som værende en vigtig 

indgang til rehabilitering og en behovsvurdering bestående af et behovsvurderingsskema med en 

opfølgende samtale, vurderes at kunne bidrage til dette. Der er imidlertid flere faktorer, som kan 

vanskeliggøre denne behovsidentifikation (la Cour et al. 2011), og tal fra kræftens bekæmpelse 

viser da også at flere kræftpatienter ikke får den hjælp de har behov for (Kræftens Bekæmpelse 

2013). Dette kan til dels forklares ved manglende identifikation af behovene.  

 

2.4 Vanskeligheder ved identifikation af behov 

Behov kommer til udtryk gennem ord og handlinger, og ofte vurderes behov på baggrund af 

problemer (la Cour et al. 2011). Et problem modsvares dog ikke nødvendigvis af et behov, idet 

menneskers ønsker og motivation også indgår i dannelsen af behov. Hermed bliver det vigtigt at en 

behovsvurdering ikke blot har fokus på problemer, men at det også afklares, hvilke ønsker og 

motivation patienten har. Der er imidlertid flere vanskeligheder forbundet med dette.  

 

Behovsvurderinger er et øjebliksbillede, som foretages af forskellige aktører i forskellige 

sammenhænge og ved hjælp af forskellige redskaber og teknikker. Der kan hermed opstå 

vanskeligheder, der knytter sig til hvem, hvornår, hvor og hvordan en behovsvurdering finder sted 

(ibid.). Når behovsvurderingen, som det er tilfældet i dette projekt, foretages af en sygeplejerske i 

hospitalsregi, indebærer dette en sygdoms- og behandlingskontekst, som ikke giver mulighed for at 

observere patienten i hans daglige aktiviteter i vante omgivelser. Dette forhold bør medtænkes i 

behovsvurderingens ”hvordan”, så behovsvurderingen gennem behovsvurderingsskema og samtale 

sigter på at udforske, hvordan patientens hverdag er påvirket af disse problemer og om han ønsker 
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at dette forandres, og dermed om disse problemer modsvares af et behov for støtte (ibid.). Det 

eventuelle behovsvurderingsskema, der anvendes og den opfølgende samtale, har således betydning 

for, hvilke behov der kan identificeres. Derfor vil det i de følgende to afsnit uddybes, hvorledes 

behovsvurderingsredskaber samt en opfølgende samtale kan bidrage til at identificere patientens 

behov. 

 

2.5 Behovsvurderingsredskabers bidrag til identifikation af behov  

Behovsvurderingsredskaber anses af international forskning som et væsentligt bidrag til at 

identificere kræftpatienters behov (Richardson et al. 2007). Således konkluderer Richardson et al., 

at et validt og reliabelt screeningsredskab til systematisk behovsvurdering er et vigtigt bidrag til at 

identificere kræftpatienters behov, og at dette rutinemæssigt bør tilbydes kræftpatienter. Forfatterne 

pointerer vigtigheden af, at skemaet støtter kommunikationen mellem patient og fagpersoner samt 

befordrer en følelse af partnerskab og de argumenterer for at skemaet bør være valideret så det 

sikres at det kommer omkring de områder det skal og opleves som forståeligt og acceptabelt af de 

personer der skal anende det. Endvidere konkluderer forfatterne at det er vigtigt, at et 

behovsvurderingsredskab giver patienten mulighed for at udtrykke sine behov, hvilket kan medføre 

at han oplever, at hans situation bliver anerkendt (ibid.). Der kan således argumenteres for, at et 

behovsvurderingsredskab er et vigtigt bidrag til at identificere patientens behov, men at det 

forudsætter en samtale om skemaet.  

 

2.6 Samtalens bidrag til identifikation af behov 

De nationale (Sundhedsstyrelsen 2011) og regionale (sundhedskoordinationsudvalget i region midt 

2013) anbefalinger samt international forskning (Richardson et al. 2007) peger på 

behovsvurderingssamtalen som et redskab til at identificere patientens behov for rehabilitering, og 

samtalen kan bidrage til at imødekomme nogle af de vanskeligheder, der eksisterer i forbindelse 

med identifikation af rehabiliteringsbehov (la Cour et al. 2011). Endvidere er kravet om at arbejde 

patientcentreret og give mulighed for patientdeltagelse en central del af rehabiliteringsbegrebet 

(Angel et al. 2011). Spørgsmålet om, hvorvidt samtalen kan leve op til sit formål om at afklare 

patientens behov for rehabilitering på en måde, så kravene om patientcentrering og patientdeltagelse 

imødekommes, bliver således væsentligt.  

 

Men hvordan kan begrebet samtale så forstås? Jacob Birkler (Birkler 2006) argumenterer med 

henvisning til Sokrates for, at det i en sundhedsfaglig kontekst handler om at forstå samtalen som en 

dialog, hvor patienten medinddrages med de tanker og følelser der træder frem i situationen. Målet 
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for dialogen er at perspektivere den sag, der tales om og nå frem til en fælles ny forståelse, ikke i 

form af enighed men afklarethed vedrørende det syn samtaleparterne hver især betragter verden ud 

fra. Forståelsen bliver til i samtalen, hvilket fordrer at parterne er villige til at sætte deres 

forforståelse på spil og spørge ud fra en intenderet uvidenhed. Denne forståelse af begrebet samtale 

står i modsætning til en målfokuseret og resultatorienteret kommunikationsform, hvor den 

sundhedsprofessionelle gør sig klog på patientens problemer og situation og forsøger at overtale 

patienten til at se verden på samme måde som hun selv. I dialogen er samtalen målet i sig selv og 

dialogen hjælper patienten til at sætte ord på sin situation for derigennem at blive klog på sig selv 

og sine egne forhold. (ibid.).   

 

Det er således en del af forforståelsen i dette projekt, at samtalen ud fra denne definition kan ses 

som en mulighed for, at patienten kan udtrykke sig og den professionelle ved at spørge og lytte kan 

befordre en ny fælles erkendelse af, hvilke problemer og præferencer den enkelte patient har, og 

hvad der for ham er et selvstændigt, meningsfuldt liv, og dermed hvilke behov der eventuelt 

eksisterer. På denne måde kan samtalen ideelt set sikre, at patientens behov afklares på en måde, 

som harmonerer med de værdier om patientcentrering og patientdeltagelse, som er centrale for 

rehabiliteringsbegrebet. 

 

2.7 Problemstilling 

Om end der peges på samtalen som et væsentligt og centralt bidrag til identifikation af behov, er det 

problematisk at ikke alle kræftpatienters behov for rehabilitering identificeres af de 

sundhedsprofessionelle (Kræftens Bekæmpelse 2013). På trods af at vi har nationale og regionale 

anbefalinger (Sundhedsstyrelsen 2011, sundhedskoordinationsudvalget i region midt 2013), der skal 

sikre at der finder en behovsvurdering sted, og på trods af viden om behovsvurderingsredskabers 

bidrag til identifikation af behov (Richardson et al. 2007), eksisterer der flere vanskeligheder i 

forbindelse med identifikation af behovene (la Cour et al. 2011). Der er argumenteret for, at 

samtalen er et væsentligt og nødvendigt bidrag til at identificere patientens behov, og at samtalen i 

sin ideelle form kan bringe behovsvurderingen i overensstemmelse med værdierne i 

rehabiliteringsbegrebet (Birkler 2006). Vi mangler imidlertid viden om, hvordan kræftpatienter 

oplever en behovsvurderingssamtale og hvilken betydning de tillægger samtalen i forhold til at 

afklare, hvilke behov de har. Indsigt i patientens oplevelse vil kunne bidrage til at vurdere, om 

behovsvurderingssamtalen fører til en afklaring af patientens behov og dermed om samtalen 

opfylder sit formål. Endvidere vil indsigt i patientens oplevelse af samtalen kunne belyse, hvilke 

elementer i samtalen patienten finder vigtige, og dermed hvordan samtalen bør tilrettelægges, for at 
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den giver mening for patienten. Projektet afgrænses derfor til at omhandle patientens perspektiv på 

behovsvurderingssamtalen. 

 

2.8 Konkretisering af den specifikke praksis  

Med henblik på at konkretisere den sammenhæng, som danner baggrund for opnåelse af indsigt i 

patientens oplevelse af behovsvurderingssamtalen, vil denne specifikke praksis beskrives i det 

følgende. Eksemplet er hentet fra Hæmatologisk Dagafsnit, Hospitalsenhed Vest i Region 

Midtjylland, hvor projektet er situeret.  

 

I Hæmatologisk Dagafsnit tilbydes hæmatologiske kræftpatienter en behovsvurderingssamtale i 

forbindelse med initialbehandling eller behandling af recidiv. Samtalen kan også tilbydes patienter, 

som allerede er i behandling, hvis sygeplejersken vurderer at der er behov for det. Samtalen foregår 

ved at patienten og eventuelt pårørende inviteres til at udfylde et behovsvurderingsskema enten 

derhjemme eller i afdelingen. Skemaet følges op af en samtale mellem sygeplejersken, patienten og 

eventuelle pårørende og finder sted i afdelingens samtalerum eller på en behandlingsstue 

sideløbende med patientens behandling. Samtalen tager udgangspunkt i skemaet, som anbefales af 

region midt (bilag 1), og har til hensigt at komme omkring patientens overordnede oplevelse af sin 

situation samt områderne fysisk, psykisk, socialt og eksistentielt/åndeligt. Hvis der identificeres 

behov for rehabilitering henvises patienten til dette i kommunen. Identificeres der enkeltstående 

behov for psykolog, sygeplejehandlinger eller andre enkeltstående behov laves der aftaler om dette. 

Det dokumenteres i den elektroniske patientjournal, at behovsvurderingssamtalen er gennemført, 

om der er et rehabiliteringsbehov samt hvilke aftaler, der er indgået. Skemaet er patientens og han 

opfordres til at tage det med hjem, så det kan følge ham til eventuelle kontakter i kommunen.  

 

2.9 Formål  

Projektets formål er at opnå indsigt i kræftpatienters oplevelse af behovsvurderingssamtalen samt 

viden om, hvilken betydning de tillægger samtalen i forhold til at afklare eventuelle behov. Der 

søges indsigt i patientens oplevelse med henblik på at kunne tilrettelægge 

behovsvurderingssamtalen, så den bidrager til at identificere patientens behov og så den giver 

mening for patienten. Projektet er situeret i Hæmatologisk Dagafsnit i Hospitals Enhed Vest og 

patientgruppen omfatter således ambulante hæmatologiske kræftpatienter, hvilket leder frem til 

følgende problemformulering: 
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3 Problemformulering 

Hvordan oplever den ambulante hæmatologiske kræftpatient en behovsvurderingssamtale, og 

hvilken betydning tillægger han samtalen i forhold til at afklare, hvilke behov han har? 

 

4 Metode 

Dette afsnit har til formål at redegøre for projektets metode og materiale. Indledningsvist redegøres 

for metodologien hvor særligt livsverden og intentionalitet, bridling og refleksion træder frem. 

Dernæst redegøres for litteratursøgningen og dataindsamlingsmetoden, hvorefter de etiske og 

juridiske overvejelser, der har været en del af projektet, beskrives. Sluttelig redegøres for projektets 

analysemetode.  

 

Da problemformuleringen spørger til et livsverdensfænomen anvendes en fænomenologisk tilgang i 

projektet, som det er beskrevet i teorien om Reflective Lifeworld Research (Dahlberg, Dahlberg & 

Nystöm 2008). Dahlberg et al. beskæftiger sig netop med, hvorledes der kan opnås indsigt i 

livsverdensfænomener og hvordan den tavse og implicitte mening der knytter sig til disse 

fænomener kan gøres eksplicit og blive hørt (ibid. pp. 36-37), hvilket gør deres teori relevant i 

forhold til dette projekt. For at anvende Reflective Lifeworld Research som metodisk tilgang, siger 

Dahlberg et al, at der kræves kendskab til den bagvedliggende filosofi (Dahlberg, Dahlberg & 

Nystöm 2008 p.23). Forfatterne beskriver tydeligt, hvad der kendetegner den filosofiske tilgang i 

Reflective Lifeworld Research og hvordan metodologien kan anvendes som en konkret 

forskningstilgang indeholdende dataindsamlings- og analysemetode. Dette gør teorien velegnet som 

metodologi såvel som dataindsamlingsmetode og analytisk redskab (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 

2008).  

 

4.1 Metodologi 

Metodologi har at gøre med ontologi såvel som epistemologi og som indledning til beskrivelsen af 

metodologien i dette projekt beskrives disse to begreber derfor kort. Dahlberg et al. skriver at 

ontologi er: ”the science of being in general, embracing such issues as the nature of existence and 

the categorial structure of existence.”  (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p. 23) Ontologi er altså 

læren om det værende og beskæftiger sig med, hvad eksistens er. I Reflective lifeworld Research er 

det en del af ontologien, at der findes en kerne eller essens i fænomenerne, som vi kan opnå indsigt 

i (ibid. pp. 245-255). Denne antagelse har betydning for projektet her, idet målet bliver at opnå 

indsigt i og beskrive kernen i patienternes oplevelse af behovsvurderingssamtalen.  
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Epistemologien beskæftiger sig derimod med den menneskelige erkendelses natur, betingelser og 

grænser. Dahlberg siger, at epistemologi er: ”theory of knowledge, that branch of philosophy 

concerned with the nature of knowledge, its possibility, scope, and general basis.” (ibid. p. 23) 

Dette betyder at epistemologien hjælper os til at besvare, hvordan vi kan opnå indsigt i og viden om 

patienternes oplevelse af behovsvurderingssamtalen på en videnskabelig måde. I Reflective 

Lifeworld Research er forskerens rolle tæt forbundet med epistemologien (ibid. pp. 338-342), 

hvorfor min opmærksomhed på min egen rolle i projektet her søges tydeliggjort gennem min 

forståelse af livsverden og intentionalitet, bridling og refleksion. 

 

4.1.1 Livsverden og intentionalitet 

Eftersom projektet her har et livsverdensfænomen i fokus, bliver det vigtigt at jeg i dette projekt 

forstår og tager højde for, hvordan livsverdenen både er grundlaget for forskningen men også kan 

udgøre en hindring herfor (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p. 36). Endvidere har intentionalitet 

betydning for, hvorledes jeg kan opnå indsigt i det fænomen, som er i fokus i projektet, og derfor vil 

min forståelse af livsverden og intentionalitet uddybes i det følgende.  

 

Ifølge Dahlberg et al. er livsverdenen vores konkrete virkelighed, den hverdags-verden, hvor vi 

lever vores hverdagsliv (ibid. pp. 29-40). En verden vi er forbundne med og indlejret i. I den verden 

er vi i den naturlige indstilling, som er en naiv ikke-videnskabelig indstilling, hvor mennesket 

oplever og erfarer uden at reflektere kritisk og analyserende over det oplevede. I den naturlige 

indstilling tages det for givet, at verden er, som vi opfatter den og at andre oplever den på samme 

måde som jeg. Livsverdenen indeholder dermed tavs viden og målet med forskningen og i projektet 

her er at gøre det tavse og implicitte hørt (ibid. p. 29-40).  

 

Dahlberg et al. forklarer dette forhold til verden ud fra begrebet intentionalitet: “There is always an 

intentional relationship with the things that make up our everyday lives. When we experience 

something, it is experienced as something which has meaning for us” (ibid p. 47). Det oplevede 

kommer fra verden uden for os selv og opleves ved, at bevidstheden rettes mod det. Fænomenerne 

viser sig altid som fænomen for nogen og intentionaliteten bevirker, at mennesket altid er rettet mod 

noget. Intentionaliteten bliver derved et bindeled mellem bevidstheden og fænomenerne. Når vi som 

mennesker oplever, inddrager vi ifølge filosofien i Reflective Lifeworld Research dog ikke blot det 

som direkte kan iagttages men også det som ikke viser sig direkte, men som vi alligevel forudsætter 

er til stede, hvilket bevirker at vi oplever i helheder, selv om vi ikke kan se det hele. Denne 
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indstilling er en del af den naturlige indstilling, hvor vi tager for givet at verden er som vi opfatter 

den (ibid.). 

 

I dette projekt søges der indsigt i patienternes oplevelse af en samtale. Denne oplevelse er et 

livsverdensfænomen, hvilket vil sige, at det er patienternes naive umiddelbare oplevelse, hvortil der 

er forbundet tavs viden, der søges indsigt i. Både patienten, som kan bidrage med sin beskrivelse af 

denne oplevelse, og jeg som facilitator af denne beskrivelse er gennem intentionaliteten forbundne 

med denne livsverden. Om det skriver Dahlberg et al.:  

“….we can never escape the lifeworld, the qualitative and lived reality that is there for 

us whatever we do. People in general do not have to be concerned with this existential 

significance, but scientific researchers must know how it is possible to understand and 

handle this pre-givenness” (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p. 34)  

Dette citat understreger vigtigheden af, at jeg for at opnå indsigt i fænomenet må problematisere 

min egen intentionalitet og forbundethed med livsverdenen og håndtere dette ved at indtage en 

fænomenologisk tilgang. Dahlberg et al. beskriver denne fænomenologiske tilgang ved hjælp af 

begrebet “bridling”. 

 

4.1.2 Bridling  

Dahlberg et al. anvender begrebet ”bridling” hvilket vil sige ”at tøjle” om den tilgang, som er en 

betingelse for at opnå indsigt i et livsverdensfænomen (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 

121-169). At projektet her er udført i overensstemmelse med dette begreb bliver hermed en 

forudsætning for, at der opnås en fænomenologisk tilgang i projektet og derfor vil min forståelse af  

”bridling” og dets betydning for projektet her uddybes i det følgende. 

 

Ifølge Reflective Lifeworld Research dækker ”bridling” for det første ”at sætte i parentes” 

(Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p. 129), hvilket vil sige at beherske eller tøjle sin 

forforståelse. Hermed har begrebet paralleller til den fænomenologiske reduktion, som indebærer at 

forskeren sætter sin egen forforståelse i parentes og møder fænomenet åbent og uden fordomme 

(Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 53-56). Den totale reduktion, hvor livsverdenen og 

intentionaliteten helt ophæves, anser Dahlberg et al. dog ikke for mulig, men forfatterne siger med 

henvisning til Merleau-Ponty, at reduktionen sætter os i stand til at ”slække intentionalitetens tråde” 

som forbinder os med verden (Ibid. p. 161). Den fænomenologiske reduktion er herved en del af 

”bridling”. For det andet vedrører ”bridling” ifølge Dahlberg et al. ikke bare forforståelsen men 

forståelsen som helhed (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p.130). Forskeren må tøjle sin 

forståelse så han ikke for hurtigt, ureflekteret og sjusket når frem til en forståelse af fænomenet men 
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aktivt og opmærksomt venter på at fænomenet viser sig. For det tredje rummer ”bridling” en 

fremadrettethed, som ifølge Dahlberg ikke er indeholdt i begrebet ”at sætte i parentes” (ibid. p.130). 

  

Dahlberg et al. anser forskerens evne til at indtage en ”bridled” tilgang, som en forudsætning for at 

opnå validitet og objektivitet og dermed som en betingelse for udførelsen af et videnskabeligt studie 

i en fænomenologisk ramme (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 160, 325-342). For dette 

projekt betyder det, at min rolle og tilgang gennem hele projektet er af afgørende betydning. Den 

naturlige tilgang og intentionalitet må problematiseres og jeg må i stedet indtage en ”bridled” 

tilgang. Når vi med henvisning til Reflective Lifeworld Research skal se på, hvorledes denne tilgang 

kan opnås, så projektet imødekommer kravet om videnskabelighed, rettes opmærksomheden 

uundgåeligt mod refleksionens betydning (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 160-161). 

 

4.1.3 Refleksion  

Reflective Lifeworld Research bygger på en antagelse om, at mennesket er i stand til at reflektere 

over sin egen bevidsthed, opfattelse og erfaring (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 158-159). 

Selv om dette ikke er en del af den naturlige og naive tilgang, har mennesket evnen til kritisk at 

reflektere over og være opmærksom på sig selv. Denne refleksion er ifølge Dahlberg et al. en del af 

metodologien i Reflective Lifeworld Research (ibid. p.160) og forfatterne argumenterer i det 

følgende citat for, at vi har et udgangspunkt for refleksionen i den bevægelse vi kan foretage 

mellem nærhed og afstand til det fænomen som er i fokus: 

”….emphasising a continuum, or pathway, between the two positions of pure 

consciousness and lifeworld embeddedness. We can imagine that although the purity 

of the platform is impossible to reach, the path that lies between the natural attitude 

and the point of pure transcendence is accessible to us and provides an entry point….” 

(Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p. 158)  

Dahlberg et al. argumenterer for, at selv om refleksionen altid vil have en blind plet, fordi også den 

er en del af livsverdenen, så er målet ikke at opnå den rene refleksion, men at vi erkender 

vigtigheden af at udvikle refleksionen (ibid. pp. 160-161).  

 

I projektet her, har refleksionen været en del af processen gennem hele projektet. Den konkrete 

udmøntning af denne refleksion har været en del af bevidsthedsprocesserne i forhold til at skulle 

tilrettelægge og udfærdige projektet og kan derfor ikke ekspliciteres fuldstændig, men afspejles i det 

skriftlige produkt. Med henblik på at klargøre, hvorledes jeg konkret har arbejdet med refleksionen 

gives der dog nogle eksempler på dette i det følgende.  
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Meget af refleksionen i projektet her har foregået alene da rammerne for dette projekt ikke har 

været befordrende for refleksion i fællesskab med andre, men hvor det har været muligt har 

samtaler med andre studerende, kollegaer og vejleder været en del af denne refleksion. 

Bestræbelserne på at reflektere i et fællesskab med andre er i overensstemmelse med Dahlberg et al, 

som understreger vigtigheden af, at særligt novicer i forskning reflekterer i et fællesskab med andre 

gerne mere erfarne (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p. 166). Desuden har det været en del af 

refleksionen i projektet, at jeg har ladet mig interviewe om min forforståelse af  

behovsvurderingssamtalen og patienternes oplevelse af den. Endvidere har det været en vigtig del af 

processen at føre logbog, hvor jeg har nedskrevet refleksioner over min forståelse. Dette er i 

overensstemmelse med anbefalinger fra Dahlberg et al. som siger, at mundtlig og skriftlig 

formulering af den mening og betydning som viser sig, giver forskeren mulighed for at distancere 

sig fra den naturlige, naive indstilling og at en logbog kan være en god mulighed for at reflektere 

over den forståelse som udvikles gennem projektet (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p. 162).  

 

4.2 Dataindsamlingsmetode 

I dette afsnit beskrives, hvorledes en systematisk litteratursøgning har været en del af projektet, 

hvorefter der redegøres for valg af dataindsamlingsmetode samt den praktiske gennemførelse af 

projektets dataindsamling.  

 

4.2.1 Litteratursøgning 

Projektet her fokuserer på kræftpatienters oplevelse af en behovsvurderingssamtale og ønsker at 

bygge på den eksisterende viden på området. I afdækningen af denne viden er der foretaget en 

systematisk litteratursøgning med det formål at finde frem til eventuelle empiriske undersøgelser af 

kræftpatienters perspektiv på samtaler om behov, samt at opnå en større forståelse for fænomenet 

samtale. Der er søgt i databaserne CINAHL, PubMED og PsycINFO og for at gøre søgningen så 

bred som mulig er alle ordene søgt som fri-tekst og hvor det var muligt også som Mesh-term. 

Søgeord og kombinationer fremgår af figur 1. 

 

Søgningen er foretaget i samarbejde med en bibliotekar og udfærdiget som en bloksøgning 

kombineret indbyrdes med den boolske frase AND. Formålet med blok 1 var at finde artikler om 

gruppen af kræftpatienter. Formålet med blok 2 var at finde artikler der omhandler patientens 

perspektiv og endelig var formålet med blok 3 at finde artikler, som omhandler fænomenet samtale. 

Da der ønskedes så bredt et resultat omkring samtalen som muligt er der søgt på ordene 

communication, conversation, dialogue og consultation. Søgeordet interview blev fravalgt, da det 
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resulterede i en del artikler, som blot anvendte interview som dataindsamlingsmetode, men som 

ikke omhandlede samtalen som fænomen.  

 

Figur 1: Kombination af søgeord 

 Blok 1: Patientgruppen Blok 2: Perspektivet Blok 3: Fænomenet 

                                                           AND                                                  AND 

 

 

O 

R 

Haematology AND patient 

Oncology AND patient 

Oncologic nursing AND patient 

Neoplasms AND patient 

Cancer patient 

Patient perspective Communication 

Conversation 

Consultation 

Dialogue 

 

Det var hensigten at foretage en søgning på en 4. blok for at finde artikler, som belyser 

behovsvurderinger og rehabilitering og kombinere denne med de andre søgninger, for hermed at 

finde studier med fokus på kræftpatienters oplevelser af samtaler om behov, behovsvurderinger 

eller rehabilitering. Den allerede udførte søgning resulterede dog kun i 258 artikler og det 

vurderedes at en yderligere begrænsning ville gøre søgningen for snæver. Det har været en del af 

overvejelserne at der vil kunne fremkomme artikler, som har fokus på kræftpatienters oplevelse af 

mange former for samtaler, konsultationer og kommunikation, også de som ikke omhandler behov, 

men med henblik på at få så bred viden om fænomenet som muligt er den overkommelige mængde 

artikler gennemgået manuelt.  

 

Der fandtes ingen artikler som undersøgte kræftpatienters oplevelse af en behovsvurderingssamtale 

og som følge deraf kunne ingen artikler inkluderes i projektets empiriske materiale. Følgende in- og 

eksklusionskriterier er derfor valgt med henblik på at finde artikler, der kan bidrage til en øget 

forståelse for kræftpatienters perspektiv på samtale og kommunikation med sundhedsprofessionelle 

generelt. Det vurderes, at patienternes perspektiv på kommunikation generelt vil kunne bidrage til at 

belyse deres oplevelse af kommunikation om behov. Inklusionskriterier har været artikler, 

omhandlende a) patientens oplevelse af b) kommunikation eller samtale med c) 

sundhedsprofessionelle d) generelt gennem hele forløbet. Eksklusionskriterier har været artikler 

med ensidigt fokus på samtaler om a) etablering af diagnose b) ophør af behandling c) valg af 

behandling og d) livets afslutning. Disse eksklusionskriterier er valgt, da fund fra artikler med dette 
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fokus ikke vurderes at kunne overføres til en sammenhæng, hvor der fokuseres på problemer og 

behov i forhold til hverdagslivet med kræft.  

 

Søgningen resulterede i 258 artikler (bilag 2), hvoraf  244 er fravalgt på baggrund af titel og 

abstract. 14 er vurderet på baggrund af fuldtekst ud fra de nævnte in- og eksklusionskriterier og 4 

artikler kunne inkluderes i projektet med henblik på at opnå en større forståelse for fænomenet 

samtale (figur 2).  

 

Figur 2: Flowdiagram over fremsøgte artikler 

 

Artikler identificeret via søgning 

n=258 

Cinahl = 140, PubMED = 67, PsycINFO = 51 

Vurderet ud fra fuldtekst 

n = 14 

Ekskluderet ud fra titel og abstrakt 

n = 244 

Ekskluderet ud fra fuldtekst 

n = 10 

Relevante artikler 

n = 4 
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Alle fire artikler har den canadiske sygeplejeforsker Sally Elisabeth Thorne som første forfatter, og 

hendes omfattende undersøgelser af kræftpatienters oplevelse af kommunikation, bidrager til 

forståelsen af patientens perspektiv på dette (Thorne, Oliffe 2013, Thorne et al. 2009, Thorne, Kuo 

2005, Thorne, Hislop 2014). Artiklerne inkluderer data fra interviews med 200 patienter, som er 

interviewet én gang samt en kohorte som fulgtes med interview 2 gange i måneden i op til 5 år efter 

diagnosetidspunktet. Kohorten bestod initialt af 60 patienter, som senere blev udvidet til 125 ud fra 

en strategisk udvælgelse med det formål at opnå en gruppe, som afspejlede det fulde spektrum af 

sygdomsoverlevelse, sygdomsprogression og avanceret kræft (ibid.). Denne metode betyder at 

studierne kan belyse ændringer over tid og dermed også fremkomme med konklusioner om, hvilke 

oplevelser af god kommunikation, der kan vurderes at være gældende på alle tider i kræftforløbet. 

Desuden vurderes det, at den bredt repræsenterede gruppe af patienter giver mulighed for at 

overføre studiernes konklusioner til hæmatologiske kræftpatienter. Ingen af disse 4 artikler har 

fokus på samtalen som fænomen, men de beskriver i deres resultater alle et eller flere aspekter af 

kræftpatienters oplevelser af kommunikation med sundhedsprofessionelle (ibid.). Her vil blot 

redegøres for de konklusioner fra artiklerne, som vurderes at være gældende for kommunikationen 

generelt, uanset hvor i sit forløb patienten er, og derfor også kan belyse kommunikation om behov 

mellem kræftpatient og sygeplejerske.  

 

Artiklerne bidrager til en forståelsen af, at kommunikationen mellem patienter og 

sundhedsprofessionelle er kompleks og vanskelig at opstille retningslinjer for, da det der opleves 

som positivt for den ene kan være uhensigtsmæssigt for den anden (Thorne, Oliffe 2013, Thorne et 

al. 2009, Thorne, Hislop 2014, Thorne, Kuo 2005). Thorne et al. understreger, at betydningen af 

god kommunikation er stor for patienten, idet de peger på at: ”Effective communication informs, 

supports, comforts, guides, and sustains hope; ineffective communication confuses, disorganizes, 

demeans, and distresses.” (Thorne, Oliffe 2013 p. 452) Selv om det er vanskeligt at give 

retningslinjer for, hvordan denne kommunikation kan opnås, er det fælles for en positiv beskrivelse 

af kommunikationen, at der har været en individuel tilgang fra de sundhedsprofessionelles side, 

hvilket er vigtigt gennem hele forløbet (Thorne, Oliffe 2013, Thorne et al. 2009, Thorne, Hislop 

2014, Thorne, Kuo 2005). Væsentligt for en positiv oplevelse af kommunikationen er endvidere, at 

patienten har følt sig anerkendt, som den person han er med egne værdier, viden, følelser og tro, og 

for det han bringer ind i samtalen, samt de vanskeligheder der er forbundne med at have en 

kræftsygdom (Thorne, Kuo 2005). Forfatterne peger gennem deres omfattende studier på, at trods 

kompleksiteten i kommunikationen findes der talrige eksempler på, at god kommunikation er mulig, 
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også i en klinisk sammenhæng hvor tidspresset ofte gives som forklaring på dårlig kommunikation 

(Thorne et al. 2009).  

 

4.2.2 Interview  

Eftersom litteratursøgningen ikke resulterede i artikler, som kan udgøre projektets empiriske 

materiale, bliver en egentlig dataindsamling en forudsætning for at opnå indsigt i patienternes 

oplevelse af behovsvurderingssamtalen. Det er væsentligt at dataindsamlingsmetoden er velegnet til 

at indsamle rige, nuancerede og dybe beskrivelser af patienternes oplevelse af 

behovsvurderingssamtalen da sådanne data øger muligheden for at opnå indsigt i fænomenet 

(Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 171-198, 254). Det åbne interview giver ifølge Dahlberg 

et al. mulighed for, at intervieweren kan facilitere patientens beskrivelse af oplevelsen, ved at følge 

de dele af fænomenet, som kommer frem og stille åbne uddybende spørgsmål, som kan føre til rige 

og nuancerede data (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 183-205). Denne 

dataindsamlingsmetode vurderes derfor særlig relevant i forhold til at opnå indsigt i patienternes 

oplevelse af behovsvurderingssamtalen.  

 

Ifølge Reflective Lifeworld Research er det åbne interview kendetegnet ved ikke at følge en række 

af på forhånd formulerede spørgsmål (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 183-205). Det må 

dog være det samme fænomen, der guider formuleringen af spørgsmålene og styrer dialogen 

gennem alle interviewene i projektet og Dahlberg pointerer vigtigheden af, at det er det samme 

åbningsspørgsmål der anvendes i alle interview (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p. 201). Det 

er interviewerens opgave at facilitere informantens beskrivelse af fænomenet og at stille spørgsmål, 

som befordrer at svarene bliver mere uddybende. Dette sker gennem engagement og spontanitet i 

interviewet, men stadig ledt på vej af fænomenet. Interviewet kan således ikke handle om hvad som 

helst (ibid. pp. 183-205). 

 

I overensstemmelse med teorien Reflective Lifeworld Research, har jeg udarbejdet en 

interviewguide (figur 3) bestående af et åbningsspørgsmål samt nogle områder som jeg vurderer, er 

interessante for fænomenet, og derfor ikke ønsker at glemme under interviewet. Med baggrund i 

min manglende erfaring som interviewer er områderne formuleret som forslag til spørgsmål, og 

interviewguiden må vurderes at være mindre åben, end hvis disse områder blot var angivet som 

stikord. 
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Figur 3: Interviewguide 

 

Interviewene gennemføres 3-10 dage efter at patienten har været til en behovsvurderingssamtale, 

således at patienten kan huske samtalen. Af respekt for patienten vælger han om interviewet skal 

foregå i et uforstyrret lokale på afdelingen eller i hans hjem, hvilket er i overensstemmelse med 

anbefalinger fra Dahlberg et al. (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p. 203). Interviewene optages 

på diktafon og transskriberes ordret og hvor der er nonverbal information som pauser, suk, hosten, 

latter, gråd eller hvor informanten tøver medtages dette i transskriptionen. Dahlberg et al. siger at 

enhver transskriberet tekst indeholder mindre end selve interviewsituationen og en omhyggelig 

transskribering, hvor den nonverbale kommunikation medtages, bliver derfor vigtig for at mindske 

dette tab af mening så vidt muligt (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 234-236). 

 

Dahlberg et al. angiver ikke konkrete anvisninger på, hvorledes der skabes tryghed i 

interviewsituationen, men pointerer blot, at der skal være engagement fra intervieweren og at 

Åbningsspørgsmål: 

”Du har været til en samtale med en sygeplejerske i Hæmatologisk Dagafsnit, hvor I talte ud 

fra et skema du havde udfyldt. Vil du fortælle mig om den samtale?” 

 

Interessante områder for fænomenet: 

Hvad husker du specielt fra samtalen? 

Kan du beskrive noget fra samtalen, som gjorde særligt indtryk på dig? 

 

Var samtalen som du havde forventet? 

Var der noget i samtalen der overraskede dig? – Kan du give et eksempel på det? 

 

Nu bagefter, var der så noget i samtalen du gerne ville have haft skulle være anderledes? 

Var der noget du gerne ville have talt om, som I ikke fik talt om? -  

 

Hvad skrev du på skemaet? Talte I om det? - hvordan var det? 

Talte I om noget du ikke havde skrevet på skemaet? - hvordan var det? 

 

Hvordan havde du det efter samtalen? Hvad tænkte du? Hvad følte du? 
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interviewpersonen bør vælge stedet for interviewet (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 201-

203). Kvale og Brinkmann belyser dette område i deres kapitel om udførelse af interview (Kvale, 

Brinkmann 2009), og i overensstemmelse med anbefalinger herfra tilstræber jeg at skabe tryghed i 

interviewsituationen ved at lytte opmærksomt og vise forståelse, interesse og respekt for det 

interviewpersonen fortæller og ved at optræde afslappet. Endvidere indleder jeg interviewet med en 

briefing, hvor jeg fortæller lidt om formålet med interviewet, forventet tidsramme og hvordan 

interviewet optages. Dette begrundes i Kvale og Brinkmanns beskrivelse af, at trygheden i 

interviewet hermed kan øges. Ligeledes afslutter jeg i overensstemmelse med Kvale og Brinkmann 

interviewet med en debriefing, hvor jeg spørger om interviewpersonen har mere at sige, og efter 

interviewet gives der mulighed for en uformel snak om, hvordan det har været at deltage (ibid.).  

 

4.2.3 Informanter 

Det tilstræbes at gennemføre tre interviews, hvilket vurderes realistisk ud fra projektets tidsramme. 

Antallet af informanter kan ifølge Reflective Lifeworld Research ikke defineres på forhånd, men må 

bestemmes ud fra en åbenhed overfor fænomenet således at det først, når de første interviews er 

færdiganalyseret, kan vurderes om der skal indsamles flere interviews (Dahlberg, Dahlberg & 

Nystöm 2008 pp. 175-176). Dahlberg anbefaler at begynde med 5 interviews, men hvis fænomenet 

er meget komplekst eller intervieweren uøvet anbefales at indsamle lidt flere. Da fænomenet, som 

er i fokus i dette projekt ikke vurderes at være meget komplekst, men intervieweren er uerfaren i det 

håndværk det er at interviewe, ville det have været hensigtsmæssigt at begynde med 8 interviews. 

Af hensyn til rammen for projektet er dette dog ikke realistisk og det tilstræbes i stedet at udføre 3 

interviews. 

 

Udvælgelsen af informanterne er foregået løbende efterhånden som patienterne har deltaget i en 

behovsvurderingssamtale. For at opnå variation i oplevelsen af samtalen har jeg tilstræbt at 

informanterne har forskelligt køn, alder og levetid med deres sygdom da de forskellige 

livssituationer forventes at føre til variationer i oplevelsen af samtalen. Ønsket om variation i 

patienternes oplevelse er i overensstemmelse med anbefalinger fra Dahlberg et al. (ibid. pp. 175-

176) Inklusionskriterier for deltagelse i projektet er a) hæmatologiske kræftpatienter, som har 

deltaget i b) en ambulant behovsvurderingssamtale c) i et samtalerum og d) som har evnen til at 

fortælle om oplevelsen. Eksklusionskriterier er a) patienter med psykiske, kognitive og/eller 

mentale funktionsnedsættelser, da dette vil begrænse muligheden for at opnå nuancerigdom og 

dybde i patientens beskrivelser, b) patienter som fortrinsvist har palliative behov, da det vurderes at 

dette vil ændre fokus i behovsvurderingssamtalen fra rehabilitering til palliation, og c) patienter, 
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som har deltaget i en behovsvurderingssamtale, som foregik på en behandlingsstue sideløbende med 

behandlingen, da dette kan give forstyrrelser under behovsvurderingssamtalen, som vurderes at 

kunne påvirke oplevelsen af samtalen væsentligt.  

 

Da jeg som interviewer ikke selv er til stede i afdelingen dagligt men selv ønsker at udvælge 

informanterne, udarbejdes der et skriftligt informationsbrev om undersøgelsen (bilag 3), hvor 

patienten skriftligt kan give samtykke til, at jeg må ringe til ham, for at invitere til deltagelse i 

undersøgelsen. Sygeplejersken, som har gennemført behovsvurderingssamtalen, udleverer 

informationen, og hvis patienten samtykker til det, indhenter hun skriftligt samtykke til, at jeg må 

kontakte patienten. Hermed opnår jeg mulighed for at udvælge informanterne og samtidig sikres at 

patientens privatliv ikke unødvendigt krænkes ved at han uden varsel bliver ringet op fra sygehuset.  

 

I overensstemmelse med Helsinki-deklarationen (52. verdenslægeforsamling ) beskriver den 

skriftlige patientinformation formålet med undersøgelsen, og det pointeres at patientens anonymitet 

sikres ved, at der ikke figurerer navn og cpr.nr. og ved at optagelsen af samtalen slettes, når 

interviewene er transskriberet og analysen udført. Desuden beskrives, at patienten når som helst og 

uden begrundelse kan trække sig ud af projektet (ibid.). Hvis patienten ud fra kriterierne kan 

inkluderes i undersøgelsen, ringer jeg ham op et par dage efter behovsvurderingssamtalen og 

inviterer ham til at deltage i undersøgelsen. Hvis han ønsker at deltage aftales tid og sted for 

interviewet. Inden interviewet gennemføres, informeres patienten igen mundtligt om formålet med 

undersøgelsen, og der indhentes skriftligt samtykke fra patienten (bilag 4). 

 

Trods min intention om at udføre tre interview blev det kun muligt at gennemføre to, da der i 

perioden kun var to patienter der havde deltaget i en behovsvurderingssamtale, som var foregået i et 

samtalerum. Dette kan til dels skyldes, at interviewene foregik omkring påskeferien, hvor der er 

mange lukkedage i ambulatoriet med deraf følgende travlhed i hverdagene omkring. Nogle 

behovsvurderingssamtaler foregår mens selve behandlingen gives og det kan have været vanskeligt 

at bruge den ekstra tid på at gennemføre samtalen i samtalerummet efter endt behandling, netop i en 

travl periode.  

 

4.3 Etiske og juridiske overvejelser 

I det følgende beskrives de etiske og juridiske overvejelser, der har været en del af projektet. De 

overvejelser som omhandler den skriftlige patientinformation er beskrevet under afsnit ”4.2.3 

informanter”. 
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Helsinki-deklarationen fremhæver forpligtelsen til at beskytte deltagerens liv, helbred, privatliv og 

værdighed (52. verdenslægeforsamling ), og heraf følger vigtigheden af at overveje, hvorvidt selve 

interviewet kan skade patienten. Dahlberg et al. siger, at et menneskes forsvarsmekanismer vil 

beskytte ham eller hende i en vis grad (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 203-205), og at et 

menneske vil opretholde sine forsvarsmekanismer og kun sænke dem i situationer, hvor de ikke 

behøver dem. Jeg kan derfor som interviewer generelt have tiltro til at informanten selv kan vælge 

om han vil opretholde eller slippe disse forsvarsmekanismer og dermed om han vil tale om 

følsomme emner under interviewet. Det kan dog ske, at der under interviewet kommer emner frem, 

som kræver opfølgning af en sundhedsprofessionel, eller emner som interviewpersonen berøres af. 

Her peger Dahlberg et al. på, at det kan være en god ide at intervieweren italesætter, at hun har set, 

at her røres ved noget følsomt og at det er op til informanten, om interviewet skal fortsætte (ibid.). 

Når interviewet er afsluttet, kan jeg formidle kontakt til patientens kontaktsygeplejerske eller 

psykolog i afdelingen, hvis der gennem interviewet viser sig et behov for dette.  

 

Normalt kræves at projekter tilmeldes datatilsynet, men som følge af en lovændring i 2012 er bl.a. 

masterstuderende fritaget fra kravet om anmeldelse, såfremt der foreligger udtrykkeligt samtykke 

fra de personer, der deltager (Datatilsynet 2013). I projektet her har jeg valgt at indhente skriftligt 

samtykke fra informanterne, fordi dette samtykke så kan dokumenteres. Da der ikke er tale om 

forskning, som involverer biologisk materiale, anmeldes projektet ikke til den nationale 

videnskabsetiske komité (Den nationale videnskabsetiske komite 2012). 

 

Forud for projektet har jeg som interviewer overvejet, hvorvidt det er forsvarligt at forstyrre 

patienterne med henblik på at opnå indsigt i deres oplevelse af behovsvurderingssamtalen. Jeg 

vurderer at dette er etisk forsvarligt, da viden om patientens oplevelse kan bidrage til at vurdere, om 

behovsvurderingssamtalen er et gavnligt redskab i forhold til at identificere patientens behov, samt 

hvordan behovsvurderingssamtalen tilrettelægges, så den giver mening for patienten. Slutteligt er 

det en del af de etiske overvejelser, at interviewet skal foregå i trygge rammer, og at patienten ikke 

skal besværes med at rejse til hospitalet, hvis han ikke ønsker det, da det for nogle ligger langt væk.  

 

4.4 Analyse 

Eftersom projektets formål er at opnå indsigt i og beskrive kernen i patienternes oplevelse af en 

behovsvurderingssamtale, bliver målet med analysen at nå frem til sådanne beskrivelser uden at 

forklare, fortolke eller konstruere meningen og betydningen i oplevelsen ved hjælp af ekstern teori. 

Som følge heraf vælges den deskriptive analysemetode (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 
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231-232). I det følgende beskrives den deskriptive analyse med udgangspunkt i Reflective Lifeworld 

Research, og der redegøres for, hvordan analysen i projektet her er foretaget i overensstemmelse 

med dette. 

  

Den deskriptive analyses formål er at nå frem til en forståelig beskrivelse af fænomenet og dets 

mening (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 231-256), og analysen bliver hermed en søgning 

efter mening og betydning i de beskrivelser, som er indsamlet gennem undersøgelsens interview. 

Den transskriberede interviewtekst er en beskrivelse af patientens umiddelbare oplevelse af 

fænomenet ud fra den naturlige indstilling, som gør sig gældende i livsverdenen. Analysen må 

derimod ifølge Dahlberg et al. indebære et skifte fra den naive til den fænomenologiske tilgang 

gennem ”bridling”. Dette indebærer, at den mening, som kommer til udtryk gennem patienternes 

beskrivelser, må gøres til genstand for refleksion, Dahlberg et al. skriver om dette: ”Already during 

the initial reading the researcher must let go of the everyday ”natural” and, in scientific meaning, 

unreflective attitude and instead adopt an attitude of carefulness and reflection.” (ibid. p. 241) 

Desuden indebærer den deskriptive fænomenologiske analyse en intention om ikke at fortolke, 

forklare eller konstruere mening, men netop beskrive den. Derfor inddrages der heller ikke ekstern 

teori før analysen er helt afsluttet (ibid. p 241). Endvidere er analysen kendetegnet ved en 

bevægelse mellem helhed, del og helhed. Søgningen efter mening og bevægelsen mellem del og 

helhed afspejles i analysens fire faser, som ikke skal ses som en lineær men en cirkulær proces 

(ibid. pp. 241-245).  

 

I analysens første fase gennemlæste jeg de transskriberede interview med henblik på at opnå en 

forståelse af helheden i hvert interview. Jeg læste interviewene igennem flere gange til jeg kunne 

genfortælle, hvad hvert interview handlede om. Eftersom jeg selv har foretaget transskriberingen 

har jeg også lyttet til interviewene flere gange, hvilket har bidraget til helhedsforståelsen. Denne 

fremgangsmåde i opnåelsen af en helhedsforståelse af interviewene er i overensstemmelse med 

beskrivelsen af den første fase i den deskriptive analyse i Reflective Lifeworld Research (Dahlberg, 

Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 238-239).  

 

Efter at have opnået en forståelse af helheden delte jeg, i analysens anden fase, interviewteksterne 

op i mindre meningsenheder. Denne opdeling bør ifølge Dahlberg et al. afspejle, at analysen er en 

søgning efter mening (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p.243), og jeg opdelte derfor teksten i 

mindre enheder med udgangspunkt i, hvor meningen i teksten skiftede. I overensstemmelse med 

praktiske anbefalinger fra Norlyk og Martinsen (Norlyk, Martinsen 2008), markerede jeg i teksten, 
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når meningen skiftede og søgte forståelse af meningen i de enkelte enheder ved at stille spørgsmål 

til, hvad der blev sagt, hvordan det blev sagt, hvad indholdet var og i særdeleshed hvad betydningen 

var (ibid.).  

 

I analysens tredje fase inddelte jeg meningsenhederne i grupper, som indeholdt samme betydning 

og mening. Her blev det særdeles tydeligt, at analysen ikke er en lineær men en cirkulær proces, 

idet jeg måtte gå frem og tilbage mellem del og helhed og igen vurdere betydningen i den enkelte 

meningsenhed for at kunne danne grupper af meningsenheder, som var i overensstemmelse både 

med helhedsforståelsen og forståelsen af den enkelte meningsenhed. Inddelingen i grupper af 

mening er i overensstemmelse med anbefalinger fra Dahlberg et al. og skal ses som et midlertidigt 

mønster af mening, som hjælper på vej i forhold til at se de essentielle meningsstrukturer, der 

tydeliggør fænomenet (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 p. 244)  

 

I sidste fase af analysen så jeg igen på helheden i patienternes oplevelse af 

behovsvurderingssamtalen, ud fra de betydningsenheder der var fremkommet. Jeg søgte efter 

temaer af mening og deres indbyrdes sammenhæng, ved at se på et tema og dets betydning i forhold 

til helheden og i forhold til de andre meningstemaer i oplevelsen af behovsvurderingssamtalen. 

Dette resulterede i de fire temaer: at se situationen i øjnene fordi nogen spørger til det, tillid som en 

forudsætning for at sige det som det er, struktur versus åbenhed og vidensdeling som et bidrag til 

afklaring af behov.  

 

Figur 4 viser et eksempel på den meningskondensering der er foregået i analysen. 
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Figur 4: Meningskondensering 

Dahlberg et al. siger at fjerde og sidste fase i analysen indebærer en søgning efter fænomenets 

essens (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 245-255). I dette projekt er det imidlertid ikke 

lykkedes at nå frem til fænomenets essens. Dette skyldes dels min manglende erfaring som 

interviewer, hvorfor der ikke er opnået den ønskede dybde i interviewene, og dels at der kun blev 

udført to interviews. Dahlberg et al. beskriver at fattige data kan føre til at fænomenets essens ikke 

kan beskrives, og at analysen så i stedet vil kunne resulterer i beskrivelsen af nogle få 

meningstemaer (ibid.).  

 

I fremstillingen af analysens fund anbefaler Dahlberg et al. at fænomenet først beskrives i sin 

helhed med dets mest essentielle dele, hvorefter de enkelte konstituenter beskrives i dybden 

(Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp.255-257). Målet er ifølge Dahlberg et al. at beskrive 

essensen på en forståelig måde i overensstemmelse med interviewpersonernes oplevelse, hvor både 

Meningsenheder  Betydningsenheder Tema 

”…for vi  havde været igennem fra 
øverste venstre til nederste højre 
Ja så vi var helt færdig” 
”….. nej men altså som sagt så var vi jo 
igennem altså de krydser jeg havde sat.” 
”Alle de, eller de få krydser jeg havde 
sat, jeg synes det var dem, at vi sådan 
ligesom gennemgik” 
”Men vi snakkede da i hvert fald om 
hvert eneste kryds jeg havde sat. 
Hvordan det var og hvorfor” 
”…både familie og om vi havde nogen 
behov og ja og hjemmet og jamen 
faktisk hele vejen igennem synes jeg..”  
”……Fordi jeg havde jo forventet at de 
krydser jeg havde sat de blev ligesom 
gennemgået sammen med en 
sygeplejerske. Og det blev jo 
gennemgået og det var jo fint.” 
”…jeg ved ik lige…. hvordan det skal 
forstås …Nej nej det er nemlig det, når 
man ik ved, hvad det er man sætter 
kryds på så må man hellere la vær’ med 
det.” 
”Jeg er sådan set ligeså forvirret 
som…(begge griner lidt)” 
 

Skemaet giver struktur og 
overskuelighed i samtalen, ved 
at et kryds angiver, hvad der 
skal tales om i samtalen og er en 
mulighed for at patienten 
bestemmer indholdet. 
Strukturen giver mulighed for 
erkendelse fordi man skal tage 
stilling til krydsene og samtalen 
kommer ved hjælp af strukturen 
omkring alt det patienten har 
angivet. Strukturen har dog 
også den betydning at den 
begrænser åbenheden i 
samtalen, fordi der kun tales om 
de områder, hvor der er sat 
kryds. Vanskeligheder ved at 
forstå skemaet mindsker 
muligheden for at vurdere om 
man synes et kryds skal sættes 
og det viser svagheden ved 
strukturen.  
Strukturen i samtalen både 
fremmer og hindrer muligheden 
for afklaring af behov. 

Struktur versus 

åbenhed 

 



 27 

den konkrete erfaring og den abstrakte mening og betydning præsenteres. Gennem en sådan 

præsentation gives læseren mulighed for at forstå projektet og dets resultater og kritisk vurdere om 

de kan overføres til en specifik praksis. Præsentationen af analysens resultater hænger således tæt 

sammen med selve analysen (ibid.).  

 

På trods af at der i dette projekt ikke kan gives en beskrivelse af fænomenets essens, vil fundene 

alligevel præsenteres ud fra Dahlberg et al.’s anbefalinger om præsentation af fænomenologiske 

analyseresultater. Dette indebærer at jeg i det følgende afsnit først fremstiller helhedsforståelsen af 

patienternes oplevelse og dernæst undertemaerne. Dette er valgt for at gøre det muligt for læseren at 

se, hvad det temaerne er en del af.  

 

5. Fund 

Samtalen er en mulighed for afklaring af, hvilke behov man har, i den situation man er i som følge 

af sygdom og behandling. Erkendelse af situationen, tilliden og åbenheden i samtalen, strukturen i 

samtalen og deling af viden mellem patient og sygeplejersken har betydning for denne afklaring af 

behov. Når man inviteres til en behovsvurderingssamtale rettes opmærksomheden mod ens behov, 

men disse behov kan være svære at erkende, fordi sygdom og behandling har sat én i en situation, 

som ikke stemmer overens med selvbilledet. Det kræver mod at se situationen i øjnene og erkende 

behovene, men erkendelsen kan også give en følelse af lettelse og rumme håb om bedring. Samtalen 

er en mulighed for at tale om den situation og de behov der er i en anerkendende og omsorgsfuld 

atmosfære, og samtalen opleves på den måde som en hjælp. Der peges dog på at tillid er en 

forudsætning for at kunne sige det som det er i samtalen, og kendskab til sygeplejersken har 

betydning for denne tillid. Samtalen er struktureret ud fra de kryds, der er sat i skemaet og 

strukturen giver overskuelighed i samtalen og mulighed for ny erkendelse. Strukturen lukker dog 

også af for nogle områder og hindrer derved også erkendelse og afklaring af behov, som ligger uden 

for strukturen. Samtalen er også en mulighed for deling af viden mellem patienten og 

sygeplejersken, og denne vidensdeling har betydning for afklaring af behovene.  

 

5.1 At se situationen i øjnene fordi nogen spørger  

Når man inviteres til en behovsvurderingssamtale, retter man sin opmærksomhed mod de problemer 

man har.  

”først da vi kiggede ned af dem så tænkte vi arh ja ja (ler) der står så mange ting vi har 

ikke behov for for synderligt meget//og der var faktisk nogle ting som vi godt ku 

bruge”  
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Det kan være svært at finde ud af, hvilke behov der er, fordi situationen som kræftsyg ikke passer 

med det billede, man har af sig selv. At erkende behovene kræver at man tænker bevidst over det og 

har modet til at se situationen i øjnene, og samtalen bliver en anledning til at se situationen i øjnene 

fordi nogen spørger til det. 

”når jeg skal være ærlig så er jeg da nervøs eller bedrøvet eller bange eller der står så 

mange ting altså så jeg ved ikke…det er svært at finde ét ord//Ja også fordi man er jo i 

en dum situation altså som øh, jeg er jo syg og øh jeg kan jo ikke så meget som jeg ku 

engang.” 

At se situationen i øjnene kræver mod, men har man det mod og tør erkende sin situation, kan det 

opleves som en lettelse.  

”man er jo selvfølgelig bedrøvet// altså for jeg er da bedrøvet over min fremtid// 

Jamen måske en lettelse at man turde sætte kryds, måske en lettelse.” 

Ligeledes fremgår det, at erkendelse af situationen rummer et håb om bedring og ønske om at 

forebygge forværring.  

”fordi jeg håber jo ikke det er det samme om en måned//ja jeg håber på bedre 

resultater//for man kan sige kan man blive hjulpen nu inden man får det ringere.”  

Samtalen bliver en anledning til at se situationen i øjnene fordi nogen spørger til det, og selve 

forberedelsen til samtalen bliver derfor et spørgsmål om at se situationen i øjnene og erkende den, 

hvilket kan give en følelse af lettelse og rumme håb om bedring.  

 

5.2 Tillid som en forudsætning for at sige det som det er 

I forlængelse af den mulige erkendelse der kan opstå, når opmærksomheden rettes mod de behov 

man har, er samtalen en mulighed for at tale om den situation og de problemer der er. Skal denne 

mulighed kunne udnyttes, så man siger det som det er, forudsætter det, at der er tillid i samtalen.  

”en jeg har tillid til eller så, så har jeg lyst til at sige det som det er//så siger jeg noget 

ellers klapper jeg i som en østers.”  

Det opleves som vanskeligt at tale åbent og sige det som det er og dette sker kun, hvis man mærker 

tilliden som en lyst til at sige det som det er. Tilliden er en forudsætning for åbenheden i samtalen, 

og der peges på at kendskabet mellem patient og sygeplejerske har betydning for denne tillid.  

”det kunne være vedkommende der havde kendt mig….lidt bedre, havde interviewet 

mig på en anden måde eller spurgt mig om noget andet og så havde jeg måske svaret, 

m-men jeg har aldrig set hende før.” 

Selv om det er svært at opnå denne åbenhed til at sige det som det er, og tillid er en forudsætning 

for at opnå dette, opleves samtalen som rettet mod den enkelte og er på den måde en anerkendelse 

af den unikke person, man er, med de behov man har.  
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”man går ind i den enkelte og så siger, hvad har lige netop du behov for hjælp til//at 

der er nogen der bekymrer sig om lige netop mig//jeg føler at jeg at det er mig der har 

været i centrum//Ja og det er vel hjælpen” 

Citatet viser at samtalen også opleves som en omsorg og hjælp i sig selv, og der udtrykkes 

taknemmelighed over, at der kan blive taget hånd om de problemer, man har, og den situation man 

er i. Samtalen bliver en mulighed for at tale åbent om problemerne i en rolig og anerkendende 

atmosfære, men der peges på at tillid er en forudsætning for at kunne tage imod muligheden for at 

sige det som det er.  

 

5.3 Struktur versus åbenhed  

Samtalen er struktureret ud fra de kryds, der er sat i skemaet. Et kryds man har sat betyder, at der 

bliver talt om det emne, og samtalen tager udgangspunkt i krydsene, hvorfor de er sat og hvad 

problemet er. Samtalen er en mulighed for at komme til orde og sige sin mening inden for bestemte 

områder.  

”Vi snakkede da i hvert fald om hvert eneste kryds jeg havde sat, hvordan det var og 

hvorfor//der var ikke nogen begrænsning da, fordi hun spurgte jo hvad jeg synes om 

det og det der.”  

Strukturen gør samtalen overskuelig, og man har overblik over samtalen og en følelse af at samtalen 

er dækkende for hele situationen.  

”for vi havde været igennem fra øverste venstre til nederste højre ja så vi var helt 

færdige//både familien og om vi havde nogen behov og ja og hjemmet og jamen 

faktisk hele vejen igennem synes jeg.”  

Den struktur, krydsene danner i samtalen, skaber en ny erkendelse af situationen og en 

overskuelighed i samtalen. Gennem interviewene kommer det dog frem at strukturen også lukker af 

for ny erkendelse, idet de behov, som eventuelt ligger uden for strukturen, ikke bliver en del af  

samtalen. Vanskeligheder ved at erkende behovene gør, at der kan være problemområder, hvor der 

ikke er sat kryds, ligesom vanskeligheder ved at forstå skemaet har betydning for, hvor man sætter 

kryds og dermed for, hvilke områder der bliver en del af samtalen.  

”Jeg ved ikke lige hvordan det skal forstås//nej nej det er nemlig det, når man ikke 

ved, hvad det er man sætter kryds på så må man hellere la vær med det.”  

Strukturen i samtalen skaber ny erkendelse og overblik i samtalen, men samtidig gør strukturen 

samtalen mindre åben, idet områder, som ligger udenfor strukturen, ikke bliver en del af samtalen, 

og ny erkendelse af situationen og behovene hindres. På den måde har graden af struktur og 

åbenhed betydning for den erkendelse, der kan skabes gennem samtalen.  
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5.4 Vidensdeling som et bidrag til afklaring af behov 

Den erkendelse, der er af situationen og problemerne, skaber en søgning efter, hvad der kan gavne 

og bedre situationen. I søgningen efter dette inddrager man sin egen viden om, hvad der kan gavne 

og hvad der ikke skader yderligere.  

”Fordi altså hvad den har brug for, hvad der kan gavne mig, det er lige det//man bliver 

jo sån nåd afkræftet når te man æt må (viser øvelser med armene) muskelkraft//det kan 

jo ik hjælp at jeg bruger for møj, hvis jeg løfter mere end 3 kg kan jeg få sammenfald i 

æ ryg.”  

Samtidig overvejer man om det, der kan gavne, passer med de ønsker man har og det billede man 

har af sig selv.  

”og hvad jeg ku få af måske fysisk hjælp for at…altså det med en psykolog og sån 

noget det er jo ikke lige…det er jo ikke lige os…og skal til det.”  

Gennem patienternes beskrivelser bliver det tydeligt at viden om, hvad der er gavnligt og hvad der 

passer med selvbilledet, har betydning for, om man ser et behov. Samtalen er en mulighed for at 

patienten deler sin viden med sygeplejersken. Samtidig peges på betydningen af, at sygeplejersken 

formidler sin viden gennem samtalen, og viden om kommunens tilbud var en ny betydningsfuld 

information.  

”jamen det var jo sådan en tilbud, hvis hun ikke var kommet med den så havde jeg jo 

ikke//hun sagde at hun skulle lige finde ud af med kommunen hvem jeg skulle 

kontakte”  

Samtalen er hermed en mulighed for at bringe sin egen viden i spil og få ny viden og dermed 

afklare, hvilke behov der er. Der peges dog også på at mangel på viden kan betyde, at det er svært at 

vurdere, hvilke behov man har. 

”hun var jo lidt i tvivl om hva a har brug for…ja ligesom hun vidste ikke lige det der 

kan du have gavn af og det der”  

Patienternes beskrivelser viser desuden et behov for, at den viden, sygeplejersken formidler, er 

konkret, for at den kan indgå i vurderingen af, om der er et behov, men også en accept af at den 

viden først bliver helt konkret, når man har været til en samtale med kommunen. 

”når de (kommunen) siger det der skal du prøve så kan jeg sige det der synes jeg ikke 

jeg kan holde til eller…//ja om det er træning eller fysisk eller det er samtaler eller… 

det ved jeg jo ik, for jeg har jo ik rigtig været til den samtale med kommunen.”  

Samtalen giver mulighed for en deling af viden mellem patient og sygeplejerske, og denne 

vidensdeling har betydning for afklaringen af behov. 

 

Sammenfattende viser de temaer, som er fremkommet gennem analysen, og deres indbyrdes 

sammenhæng, at behovsvurderingssamtalen bliver en anledning til at se situationen i øjnene og 

erkende sine behov, fordi nogen spørger til det. At kunne tale åbent om denne situation og de behov 
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i samtalen forudsætter at der er tillid, hvilket kendskabet til sygeplejersken har betydning for. 

Strukturen i samtalen, som dannes af krydsene i skemaet, skaber en ny erkendelse, men samtidig 

lukker strukturen af for at tale om de områder som ligger uden for strukturen og hindrer derved 

erkendelse af dem. I afklaring af behovene inddrages både patientens og sygeplejerskens viden, og 

den viden, der deles i samtalen, har betydning for, hvilke behov der kan afklares. 

 

6. Diskussion 

Dette afsnit har til formål at diskutere og kritisk vurdere projektets fund såvel som den anvendte 

metode og projektets datamateriale. 

 

6.1 Diskussion af projektets fund 

Analysen har ført til en øget erkendelse af, hvordan patientens identitet er truet i mødet med 

sygdom og hvorledes dette påvirker afklaringen af behovene. Desuden har analysen peget på 

betydningen af tillid som en forudsætning for åbenhed i samtalen. Endvidere er der gennem 

analysen fremkommet et mere nuanceret syn på hvorledes strukturen i samtalen både fremmer og 

hindrer ny erkendelse og afklaring af behovene. Sluttelig har analysen ført til en opmærksomhed på 

betydningen af, at der sker en vidensdeling i samtalen, så patienten gives mulighed for at vurdere 

sine behov på baggrund af viden. Disse fund vil i det følgende diskuteres og vurderes gennem 

inddragelse af videnskabelige kilder og ekstern teori.  

 

For det første har analysen ført til en opmærksomhed på, at identiteten er truet i mødet med sygdom 

og behandling, samt på hvorledes dette bevirker, at erkendelsen af behov kræver mod til at se 

situationen i øjnene. Et studie (Karnilowitcz 2011) finder ligeledes, at det at få en kritisk sygdom er 

en trussel mod identiteten. Forfatteren belyser betydningen af at identiteten trues, når han peger på 

at sygdommen bevirker at opfattelsen af identiteten ændres og at dette medfører en bestræbelse på 

at bevare sin identitet gennem en løbende forhandling (ibid.). Dette styrker projektets fund som 

peger på at truslen på identiteten gør det vanskeligt erkende de behov og den situation som følger 

med sygdom og behandling. Ligeledes siger Ashworth et al. (Ashworth, Longmate & Morrison 

1992) at alle relationer potentielt er truende eller berigende for identiteten og at patientdeltagelse 

forudsætter, at man overordnet føler sig sikker på at identiteten ikke trues i relationen til den 

sundhedsprofessionelle. Dette bidrager til yderligere forståelse af, at det kan være vanskeligt for 

patienten at tale åbent med sygeplejersken om sine behov fordi hans identitet er truet af sygdommen 

og fordi der er en potentiel trussel mod identiteten i relationen til sygeplejersken.  
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Analysen i projektet her peger på at der kan ske en erkendelse af situationen i forberedelsen til 

samtalen, når opmærksomheden rettes mod behovene og patienten ser situationen i øjnene fordi 

nogen spørger. Jacob Birkler (Birkler 2006) argumenterer med henvisning til Sokrates for, at 

samtalen forstået som en dialog kan føre til ny fælles erkendelse. Skal vi følge Birklers forståelse af 

samtalen som dialog, kan vi argumentere for, at hvis patienten vover at deltage i samtalen og sige 

det som det er på baggrund af tillid og en overordnet følelse af, at identiteten ikke er truet, så kan 

samtalen føre til yderligere erkendelse af situationen og behovene. Den erkendelse, som er sket i 

forberedelsen til samtalen, kan altså under de rette betingelser videreføres under samtalen. 

 

Analysen har desuden ført til en større forståelse for betydningen af tillid som forudsætning for 

åbenhed i samtalen. Opfattes tillid som et enten eller, fremstår det modsætningsfyldt at samtalen 

beskrives som anerkendende og omsorgsfuld, samtidig med at der ikke er den tillid, der giver 

patienten mulighed for at sige det som det er i samtalen. Betragtes tillid derimod som det beskrives 

af Dinc og Gastmans (Dinc, Gastmans 2013) belyses det, hvorledes tillid ikke er et enten eller men 

snarere en dynamisk proces, der kræver tid og forudsætter en respektfuld kommunikation, hvor 

individet anerkendes. I forhold til projektets fund forstås dette således, at selv om tilliden ikke er 

fuldt etableret, kan der godt være nogen tillid til stede i samtalen. Hvor Dinc og Gastmans siger at 

det kræver tid at skabe den tillid der gør at man er villig til at engagere sig trods sårbarhed, siger 

Thorne et al. (Thorne, Kuo 2005) at god kommunikation kan opstå også i korte møder. Den gode 

kommunikation er ifølge Thorne et al. kendetegnet ved en individuel tilgang, hvor man føler sig 

anerkendt som person med det man bringer ind i samtalen af viden, tro, følelser og præferencer. 

Thorne et al. bidrager dermed til en forståelse af, at samtalen kan være præget af god og 

anerkendende kommunikation uden at tilliden endnu er opbygget i en grad, som gør det muligt at 

sige det som det er. Dette understreger vigtigheden af anvendelsen af en individuel tilgang med 

anerkendelse af personen såvel som vigtigheden af at tilstræbe, at det er en kendt sygeplejerske, der 

deltager i samtalen.  

 

Et andet fund som kommer frem gennem projektets analyse er, at strukturen i samtalen både skaber 

og hindrer erkendelse og dermed afklaring af behov. Strukturen skaber en ny erkendelse, ved at 

patienten som en forberedelse til samtalen retter sin opmærksomhed mod behovene. Dette giver en 

systematik i samtalen fordi skemaet indeholder en række områder inden for det fysiske, psykiske, 

sociale og eksistentielle/åndelige. Dette er i overensstemmelse med forløbsprogrammet som 

anbefaler at behovsvurderingssamtalen er systematisk (Sundhedsstyrelsen 2011) og med 

Richardson et al. (Richardson et al. 2007), som argumenterer for at et behovsvurderingsredskab kan 



 33 

bidrage til afklaring af patientens behov. Både Richardson et al. og forløbsprogrammet anbefaler 

dog, at det redskab, som danner baggrund for systematikken eller strukturen i samtalen, er valideret, 

og her kommer den regionale sundhedsaftale (sundhedskoordinationsudvalget i region midt 2013) 

og den specifikke praksis i projektet her til at stå i modsætning til disse anbefalinger. Analysen her 

viser, at om end strukturen skaber ny erkendelse, er der også områder der falder uden for strukturen, 

fordi der er vanskeligheder med at forstå skemaet. Dette understreger vigtigheden af, at anvende et 

skema, som er testet i forhold til forståelse og accept hos de personer som skal anvende det, som det 

også argumenteres for af Richardson et al. (Richardson et al. 2007). 

 

Fundene i projektet her peger endvidere på, at strukturen hindrer ny erkendelse, fordi den lukker af 

for det, som ligger uden for strukturen. Analysen viser at det som kan ligge uden for strukturen kan 

være områder, som ikke er erkendt af patienten og områder som ikke er angivet med kryds, fordi 

skemaet ikke forstås. Sølver et al. (Sølver, Thomsen & Stenfeldt 2015) peger på at det, der kan 

ligge uden for strukturen i en behovsvurderingssamtale, også kan skyldes, at behov som patienten 

ikke ser en mulighed for at afhjælpe måske ikke bringes ind i samtalen. Sølver et al. advarer mod en 

ukritisk anvendelse af et behovsvurderingsredskab, idet de argumenterer for, at behovsvurderingen 

er en kompleks opgave, der kræver større samarbejde med og inddragelse af patienter end det er 

tilfældet, når det blot gælder om at identificere problemer (ibid.). Dette understreger 

nødvendigheden af en mere åben tilgang i behovsvurderingssamtalen end det er tilfældet i projektet 

her.  

 

Analysen har vist, at strukturen i samtalen lukker af for nogle områder og derved begrænser 

afklaringen af de behov, som ligger uden for strukturen. Behovsvurderingsskemaet og strukturen i 

samtalen kan forstås som et eksempel på det Kari Martinsen beskriver som en begrebslig 

kundskabsform (Martinsen 2010 pp. 143-150). Den begrebslige kundskabsform er ifølge Martinsen 

optaget af at klassificere, kategorisere og konstatere og bygger på det generelle. Skemaet er netop 

en klassifikation og kategorisering af de områder som generelt er problemer i forhold til 

kræftsygdom og behandling. Ifølge Martinsen er den begrebslige kundskabsform en nødvendig og 

god del af sygeplejen, men kun hvis den underordnes en anden kundskabsform, nemlig den 

sanselige, som gennem et beskrivende og fortællende sprog og et sanseligt nærvær kan give 

sygeplejersken et mere helhedspræget indtryk af patientens situation (ibid.). Dette forstås i projektet 

her således, at hvis der skal opnås den åbenhed i behovsvurderingssamtalen, som gør at de 

problemområder og den betydning, som ligger uden for strukturen også kommer i spil, så må 

sygeplejersken være åben og sanseligt nærværende og befordre patientens beskrivelse og fortælling.  
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Af analysen fremgår det, at behovsafklaring er en mere kompleks opgave en problemidentifikation. 

Dette fund er i overensstemmelse med La Cour et al. (la Cour et al. 2011), som siger at 

behovsafklaring ud over at identificere problemer også inddrager patientens motivation og 

præferencer. Endvidere styrkes dette fund af Sølver et al. (Sølver, Thomsen & Stenfeldt 2015), som 

peger på at behovsvurdering er en kompleks opgave, som kræver højere grad af samarbejde og 

patientinddragelse end identifikation af problemer.  

 

Analysen har endvidere tydeliggjort at den vidensdeling der finder sted i samtalen har betydning for 

behovsafklaringen. Patienternes beskrivelser viser ikke, i hvor høj grad sygeplejersken deler sin 

viden med patienten, men det fremgår, at patienten deler noget af sin viden med sygeplejersken og 

efterspørger viden om, hvad der kan gavne ind i hans eller hendes situation. Denne viden indgår 

sammen med patientens præferencer i afklaringen af behovene og viser at behovsafklaring er en 

mere kompleksopgave end blot problemidentifikation. Analysen har således ført til en 

opmærksomhed på vigtigheden af at sygeplejersken deler sin viden med patienten, så han gives 

mulighed for at vurdere sine behov på baggrund af viden om, hvad der er gavnligt og muligt for 

ham. Ashworth et al. (Ashworth, Longmate & Morrison 1992) finder ligeledes at denne 

vidensdeling er vigtig. Forfatterne peger på, at sygeplejersken er repræsentant for et fællesskab af 

professionelle, hvor meget af den viden der er i fællesskabet er antagelser, som tages for givet og 

som ikke ekspliciteres. Ifølge Ashworth et al. er en vidensdeling en forudsætning for 

patientdeltagelsen (ibid.). Dette styrker fundet i projektet her, som siger at sygeplejerskens deling af 

viden med patienten har betydning for behovsafklaringen. Hvis sygeplejersken f.eks. antager at alle 

kender vigtigheden af at være fysisk aktiv, og derfor ikke fortæller patienten om betydningen af 

dette, giver hun ikke patienten mulighed for at vurdere sine behov på grundlag af viden om, hvad 

der er gavnligt, og hun fratager patienten muligheden for reel deltagelse i vurderingen af behovene. 

 

Ligeledes siger Ashworth et al. at sygeplejersken må søge indsigt i den viden patienten har, og på 

den måde få kendskab til den enkelte patients verden, for at der kan være tale om patientdeltagelse 

(Ashworth, Longmate & Morrison 1992). Dette peger på at sygeplejersken ikke blot må søge at dele 

sin viden med patienten men også være opmærksom på og søge indsigt i, hvilken viden, erfaring og 

ønsker patienten har. Dette fremgår ikke af fundene i projektet her, men det at patientens 

præferencer indgår i hans vurdering af, hvilke behov han har, viser os vigtigheden af at 

sygeplejersken også søger indsigt i patientens præferencer i behovsvurderingssamtalen. 
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6.2 Diskussion af metoden  

Formålet med dette afsnit er at diskutere den anvendte metode og materialet i projektet. Dahlberg et 

al. argumenterer for, at det der adskiller videnskabeligt arbejde fra andre lignende aktiviteter er 

kravet om objektivitet, validitet og generaliserbarhed (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 325-

326). Disse begreber hører dermed ikke til i en bestemt type videnskabeligt arbejde men er selve 

kriterierne for dette. I Reflective Lifeworld Research har begreberne dog en anden betydning end i 

den kvantitative forskning. Projektet her er udført med disse videnskabelige principper som ideal, 

som de defineres af Dahlberg et al. og derfor vil diskussionen i forhold til projektets materiale og 

metode også følge disse begreber.  

 

6.2.1 Objektivitet og validitet 

Ifølge Dahlberg et al. er objektivitet og validitet inden for Reflective Lifeworld Research først og 

fremmest funderet i den tilgrundliggende filosofi som udmøntes i begrebet ”bridling” (ibid.). Dette 

betyder, at for at opnå objektivitet og validitet kræves der, at forskeren holder sig åben, modtagelig 

og følsom overfor det fænomen, der søges indsigt i. Dahlberg et al. skriver således: ”Objectivity and 

validity, above all criteria, in this context means being open, suceptible, and sensitive to these 

things, i.e. the phenomena in focus.” (ibid. p. 337) Når objektivitet og validitet skal vurderes i 

forhold til dette projekt, indebærer det derfor en vurdering af, hvorvidt det er lykkedes at opnå 

denne åbne tilgang.  

 

Gennem hele projektet har jeg tilstræbt at være opmærksom på min egen rolle i at opnå indsigt i 

patienternes oplevelse af behovsvurderingssamtalen, ligesom jeg har forsøgt at befordre 

refleksionen over min forståelse af fænomenet. Dette har fundet sted gennem interview om min 

forforståelse, udarbejdelse af logbog og gennem diskussioner med medstuderende, kollegaer og 

vejleder, hvor det har været muligt. Dette vurderes at være i overensstemmelse med teorien i 

Reflective Lifeworld Research, som påpeger at der stilles store krav til forskeren om 

selvopmærksomhed og refleksion, fordi også forskeren har en livsverden og intentionalitet. En 

intentionalitet der er i spil lige meget hvilket livsverdensfænomen, der udforskes (ibid. pp. 338-

342). 

 

Om end en ”bridled” tilgang er det vigtigste forhold i opnåelsen af objektivitet og validitet, nævner 

Dahlberg et al. også den indre sammenhæng som et kriterium for validiteten (ibid. p. 337). Læseren 

skal gives mulighed for at vurdere validiteten ved, at der gøres rede for valg og fravalg samt 

gennem en tydelig og grundig argumentation. Til kriteriet om indre sammenhæng hører også, at der 
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ikke må være selvmodsigelser i et studie, men at der findes en rød tråd (ibid.). I projektet her har jeg 

tilstræbt at gøre rede for mine valg og fravalg samt at tydeliggøre argumentationen gennem hele 

projektet, således at læseren gives mulighed for at vurdere validiteten. 

 

Den valgte dataindsamlingsmetode i projektet er det åbne interview. Det kan indvendes at 

interviewguiden i dette projekt ikke er så åben som anbefalet af Dahlberg et al. og at der derfor ikke 

er opnået en åben tilgang i interviewene. Dette valg er begrundet i min manglende erfaring som 

interviewer, men trods en mindre grad af åbenhed i interviewguiden oplevede jeg, at jeg i det ene 

interview efter få minutter kunne være fri af interviewguiden og nærværende kunne stille 

uddybende spørgsmål til det informanten beskrev. Dette førte til overraskende pointer, som brød 

med min eksisterende forståelse af emnet. I det andet interview var det vanskeligere for patienten at 

beskrive sin oplevelse, og jeg blev som interviewer udfordret i at facilitere disse beskrivelser. Her 

førte dette i nogle tilfælde til ledende spørgsmål og åbenheden og dybden i dette interview kunne 

således have været større. Man kan indvende at det ene interview, som er en del af projektets 

datamateriale, derfor har begrænset værdi til belysning af problemformuleringen og det vurderes da 

også som en del af forklaringen på, at der ikke kan opnås en beskrivelse af fænomenets essens. 

Ifølge Dahlberg et al. er den totale åbenhed overfor fænomenet, hvor forforståelsen er helt tilsidesat 

dog ikke mulig at opnå og det vigtige bliver ifølge Dahlberg et al., at jeg forholder mig kritisk til 

mig selv og min egen rolle (ibid. p. 160-161, 338-342). Derfor er min refleksion over, hvor jeg har 

opnået en åbenhed i projektet og hvor jeg er mere styret af min forforståelse og ikke opnår 

åbenheden særdeles vigtig. Dette har fået betydning for analysen, hvor jeg i søgningen efter mening 

har set på, om der har været en åbenhed i faciliteringen af patientens beskrivelser, eller om min 

forforståelse og umiddelbare antagelser har ført til ledende spørgsmål.  

 

Selv om der er punkter i projektet hvor det kan diskuteres i hvor høj grad der er opnået ”bridling”, 

bidrager projektet dog med værdifuld indsigt i patienternes oplevelse af behovsvurderingssamtalen 

og den betydning samtalen har i forhold til at afklare eventuelle behov. En indsigt som må anvendes 

til udvikling af kvaliteten i den kliniske praksis. 

 

6.2.2 Generaliserbarhed 

Projektet her søger indsigt i patienternes oplevelse af en behovsvurderingssamtale og den betydning 

de tillægger den. For at den viden, som er kommet frem gennem projektet, kan få betydning for 

personer, som ikke har deltaget i projektet, må der være en vis grad af generaliserbarhed, og netop 

dette er ifølge Dahlberg et al. et af kriterierne for, om et arbejde kan kaldes videnskabeligt 
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(Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp.342-348). Det bliver hermed vigtigt at vurdere hvilken 

rækkevidde projektets resultater har og diskutere, hvordan disse resultater kan anvendes i nye 

sammenhænge.  

 

I Reflective Lifeworld Research er det vigtigt at tage højde for konteksten, når rækkevidden af en 

undersøgelses resultater skal vurderes (ibid. pp. 342-345). I diskussionen af dette bliver det derfor 

vigtigt at se på i hvilken kontekst projektets resultater er fremkommet. Projektet her er situeret i et 

hæmatologisk ambulatorium, og patienterne er ambulante kræftpatienter i behandling med 

kemoterapi. Den viden der er fremkommet gennem interviewpersonernes beskrivelser og analysen 

af disse har en vis generel struktur og kan derfor siges også at have betydning for andre 

kræftpatienter i en lignende situation. For det første vurderes resultaterne at være overførbare til en 

del af afdelingens øvrige kræftpatienter. Hos terminale og overvejende palliative patienter vurderes 

det dog, at der er et andet fokus end hos patienter i aktiv behandling, hvorfor resultaterne ikke 

umiddelbart kan overføres til denne gruppe. Begge patienter i dette projekt var mellem 65 og 75, 

hvilket også kan have betydning for overførbarheden af resultaterne. Hos børn, unge og yngre med 

hjemmeboende børn kan der være forhold som gør, at resultaterne fra projektet her ikke kan 

overføres til disse grupper. Selv om projektet her omhandler hæmatologiske kræftpatienter vurderes 

det, at resultaterne også kan overføres til patienter med andre kræftformer. Fælles for patienterne er 

at de som følge af sygdom og behandling er truet på identiteten, hvilket vanskeliggør vurderingen af 

behovene. Man kan dog indvende at akutte meget aggressive kræftformer vil ændre situationen så 

meget, at resultaterne ikke kan overføres til en sådan patientgruppe.  

 

I projektet her er anvendt et specifikt behovsvurderingsskema, hvilket har haft betydning for 

patienternes oplevelse af behovsvurderingssamtalen, og når overførbarheden af resultaterne 

vurderes, må det derfor også tages i betragtning, hvorvidt et andet behovsvurderingsredskab 

påvirker samtalen således, at ikke alle resultater kan overføres.  

 

Endvidere må det danske sundhedssystems opbygning tages i betragtning, når overførbarheden 

vurderes. En behovsvurdering som foregår i kommunalt regi måske endda i patientens hjem vil 

have andre muligheder og betingelser end i hospitalsregi, hvilket begrænser overførbarheden af 

resultaterne til en sådan kontekst. Ligeledes vil resultaterne have begrænset overførbarhed til 

sundhedssystemer som det Amerikanske, hvor brugerbetaling og forsikringsforhold kan være 

afgørende for, hvilke tilbud man kan få og dermed for, hvilke behov man som patient tager op med 

de sundhedsprofessionelle.  
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Det vurderes hermed at projektets resultater er overførbare til andre sammenhænge i hospitalsregi 

hvor voksne kræftpatienter deltager i behovsvurderingssamtaler med sundhedsprofessionelle.  

Gennem diskussionen her bliver det tydeligt, at overførbarheden af projektets resultater er 

kontekstafhængige, og at læseren må i spil for at vurdere om og hvordan resultaterne kan anvendes i 

hans eller hendes kliniske praksis. Dette understreges af Dahlberg et al. som peger på at 

anvendelsen af resultaterne fra forskning kan ses som en forståelsesproces, hvor det er nødvendigt 

at have indsigt i den kontekst resultaterne er fremkommet i såvel som den nye kontekst de skal 

anvendes i (Dahlberg, Dahlberg & Nystöm 2008 pp. 344-346).  

 

7. Konklusion  

Behovsvurderingssamtalen opleves som en mulighed for erkendelse og afklaring af behov. Når der 

inviteres til behovsvurderingssamtalen rettes opmærksomheden mod ens behov, men fordi 

identiteten er truet i mødet med sygdommen, kræver erkendelse af behovene mod til at se 

situationen i øjnene, om end erkendelsen også kan give en følelse af lettelse. Samtalen er en 

mulighed for at tale om situationen og behovene i en anerkendende og omsorgsfuld atmosfære og 

samtalen opleves som en hjælp. Det kræver dog tillid til sygeplejersken at turde sige det som det er, 

og kendskab til sygeplejersken har betydning for opbygningen af denne tillid. Strukturen i samtalen 

opleves som befordrende for afklaringen af behovene, men også som en hindring for denne 

afklaring idet den lukker af for det, der ligger uden for strukturen, og som derfor ikke bliver en del 

af samtalen. Samtalen opleves desuden som en mulighed for vidensdeling, og finder denne 

vidensdeling sted, kan den bidrage til afklaring af behovene. 

 

8. Perspektivering 

Som det fremgår af baggrunden for projektet, anbefaler nationale og regionale retningslinjer, at 

kræftpatienters behov for rehabilitering afklares ved hjælp af en behovsvurderingssamtale. De 

konkrete anbefalinger for samtalen er dog sparsomme ligesom patientens perspektiv på samtalen er 

dårligt belyst. Projektet her har ført til indsigt i patienternes oplevelse af behovsvurderingssamtalen, 

og det vil i dette afsnit vurderes, hvilke implikationer undersøgelsen har for den kliniske praksis.  

 

Patienternes oplevelse af samtalen understreger, at behovsvurderingssamtalens betydning for 

afklaringen af behov er påvirkelig af flere elementer i samtalen. Hvis samtalen tilrettelægges så de 

rette betingelser og forudsætninger er til stede, kan samtalen føre til afklaring af behovene. Derfor 

bliver det vigtigt at behovsvurderingssamtalen ikke blot implementeres og gennemføres ukritisk, 
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men at behovsvurderingssamtalen med respekt for patientperspektivet forankres i den enkelte 

afdeling, og at det afklares hvordan samtalen bør tilrettelægges, hvilken tilgang der vælges i 

samtalen, hvilken struktur samtalen bør have samt hvilken viden og kompetencer det kræver af 

sygeplejersken.  

 

Eftersom projektet har ført til en opmærksomhed på tillid som en forudsætning for at kunne tale om 

situationen og behovene i samtalen, bør samtalen tilrettelægges så den er befordrende for tilliden. 

Dette indebærer en individuel og anerkendende tilgang i kommunikationen (Thorne, Kuo 2005) 

samt et kendskab mellem patient og sygeplejerske (Dinc, Gastmans 2013). Hvor der er en 

velfungerende kontaktsygeplejerskeordning, bør samtalen derfor varetages af 

kontaktsygeplejersken, ligesom samtalen ideelt set bør foregå i et uforstyrret lokale, for at give 

optimale betingelser for kommunikationen. En sådan tilrettelæggelse af behovsvurderingssamtalen, 

vurderes endvidere at være befordrende for patientdeltagelsen, idet deltagelse forudsætter en 

overvejende følelse af at ens identitet ikke er truet i mødet med sygeplejersken (Ashworth, 

Longmate & Morrison 1992). 

 

Ligeledes har projektet ført til viden om, at vanskeligheder ved at forstå skemaet kan udgøre en 

begrænsning i muligheden for at samtalen afklarer patientens behov. Det anbefales derfor at der 

anvendes et skema, som er valideret både i forhold til, hvilke problemområder det rummer, men 

også i forhold til om det er forståeligt og acceptabelt for patienterne. Dette er i overensstemmelse 

med de nationale retningslinjer (Sundhedsstyrelsen 2011) og international forskning (Richardson et 

al. 2007). Flere regioner har udviklet deres eget skema (Sølver, Thomsen & Stenfeldt 2015), og der 

argumenteres i projektet her for, at der i stedet finder en national drøftelse og udvikling sted, som 

det også pointeres i forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation (Sundhedsstyrelsen 2011). 

 

Projektet har ført til indsigt i at den struktur, skemaet udgør i samtalen, lukker af for de områder, 

som ligger uden for strukturen. Dette understreger vigtigheden af en større åbenhed i samtalen, 

således at de områder som nu ligger uden for strukturen også kan afklares. Det bliver væsentligt at 

klarlægge, hvilken tilgang der bedst befordrer denne åbenhed i samtalen, og hvilke kompetencer 

dette kræver af sygeplejersken, og dette udgør således et udviklingsområde i afdelingen. Her 

argumenteres for betydningen af at have en åben tilgang, der befordrer at patienten beskriver og 

fortæller om sin situation, eftersom erkendelsen og forståelsen af denne situation har stor betydning 

for, hvilket behov man ser. Om muligt bør vælges et skema som befordrer patientens beskrivelse af 
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sin overordnede situation, men det understreges at intet skema bør anvendes ukritisk, hvor 

kvalificeret det end måtte være. 

 

Slutteligt har projektet ført til en øget opmærksomhed på, at behovsafklaring er mere kompleks end 

blot identifikation af problemer. Behovsafklaringen kræver ud over viden om problemerne indsigt i 

patientens præferencer og viden om, hvilke muligheder der er for at afhjælpe problemerne. Den 

vidensdeling der finder sted i samtalen har betydning for patientdeltagelsen i behovsafklaringen 

(Ashworth, Longmate & Morrison 1992) og sygeplejersken bør derfor gennem 

behovsvurderingssamtalen søge indsigt i patientens viden samt dele sin viden med patienten, så 

både patientens problemstillinger, præferencer og viden om hvad der kan imødekomme 

problemstillingerne kan inddrages i behovsafklaringen, og så patienten gives reel mulighed for 

deltagelse i afklaringen af behovene. 
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Samtykke til opringning 

Jeg giver med min underskrift tilladelse til, at personalet 

fra Hæmatologisk Dagafsnit må ringe til mig for at høre, 

om jeg vil deltage i undersøgelsen af ambulante 

kræftpatienters oplevelse af en behovsvurderingssamtale. 

 

 

Navn: __________________________________  

 

Adresse: __________________________________  

 

Tlf: __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: __________________________________  

  Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientinformation om: 

 

”Undersøgelse af ambulante kræftpatienters 

oplevelse af en behovsvurderingssamtale” 

 

  

Undersøgelsens formål 

Jeg er som en del af min uddannelse til ”Master i klinisk 

sygepleje” ved at gennemføre et lille projekt i 

Hæmatologisk Dagafsnit. Projektet skal hjælpe os til at 

få viden om, hvordan vi bedst kan hjælpe vore patienter 

med at afklare, om der er nogle områder de har brug for 

støtte til. Den samtale du netop har været til, var en 

mulighed for at afklare, om der er områder, hvor du har 

behov for hjælp eller støtte.  

 

Må jeg kontakte dig? 

Jeg ønsker at få indblik i, hvordan denne samtale kan 

opleves, når man som dig er patient i Hæmatologisk 

Dagafsnit og har en kræftsygdom. Derfor vil jeg gerne 

interviewe nogle patienter, som har deltaget i sådan en 

samtale.  

Jeg vil derfor spørge dig, om jeg må ringe til dig, for at 

høre om du vil deltage i undersøgelsen, hvis det bliver 

relevant. Jeg kan ikke tale med alle, som har været til 

samtale, og der er derfor også en mulighed for at du ikke 

bliver ringet op.  

 

 

Hvad indebærer det at deltage? 

Din eventuelle deltagelse i projektet vil indebære:  

· Deltagelse i et interview som optages på diktafon.  

· Interviewet forventes at vare omkring 1 time og kan 

foregå på sygehuset eller i dit hjem alt efter, hvad du 

helst vil.  

· Deltagelsen er anonym og der vil ikke fremgå navn 

eller personnummer og lydoptagelsen vil blive slettet, 

når undersøgelsen er gennemført.  

· Du kan til enhver tid fortryde din deltagelse i 

projektet, uden at du behøver at give nogen 

begrundelse for det, og uden at det vil påvirke den 

behandling du modtager i Hæmatologisk Dagafsnit. 

 

 

 

Med Venlig Hilsen  

Sygeplejerske i Hæmatologisk Dagafsnit 

Johanne Søndergaard 

Tlf: 78 43 64 70 
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Samtykkeerklæring vedrørende deltagelse i ”undersøgelse af ambulante kræftpatienters 

oplevelse af en behovsvurderingssamtale” 

 

Undersøgelsens formål er at få viden om, hvordan en behovsvurderingssamtale kan opleves når man 

som dig er patient i hæmatologisk dagafsnit og har en kræftsygdom. Deltagelse i undersøgelsen 

består af et interview af ca. 1 times varighed. Deltagelsen er anonym og der fremgår derfor ikke 

navn eller personnummer. Interviewet optages på diktafon og lydfilen slettes når undersøgelsen er 

gennemført.  

 

Jeg bekræfter med min underskrift at:  

 Jeg har fået mundtlig og skriftlig information om undersøgelsen vedrørende 

oplevelsen af at deltage i en behovsvurderingssamtale. 

 Jeg ved at undersøgelsen er anonym.  

 Jeg ved at jeg til enhver tid kan fortryde min deltagelse og trække mig ud af 

undersøgelsen, uden at jeg skal begrunde hvorfor.  

 Jeg ønsker at deltage i undersøgelsen. 

 

 

 

Navn: _____________________________________________________________________ 

 

Adresse: _____________________________________________________________________ 

 

Tlf: _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Dato:  _____________________________________________________________________ 

   Underskrift 
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