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RESUME 

Forskningen antyder, at patientinddragelse er afgørende for behandling af AMI-patienten, da det har 

vist at have afgørende betydning for håndtering af sygdomsforløbet. Trods diverse nationale tiltag 

oplever AMI-patienten ikke tilstrækkelig patientinddragelse. Formålet med projektet er at 

undersøge AMI-patientens oplevelse af patientinddragelse under den akutte indlæggelse. 

Undersøgelsen er kvalitativ med en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang, hvor oplevelserne blev 

indfanget gennem det semistrukturerede forskningsinterview af 3 patienter. Data blev analyseret 

med Ricoeurs tekstanalyse, hvorigennem undersøgelsens temaer blev fundet og præsenteret som 

disse fund; følelsen af manglende kontrol når kroppen opleves som en modspiller - følelsen af 

kontrol når kroppen opleves som en medspiller - kroppens betydning så AMI-patienten føler sig set 

og hørt - relationens betydning så AMI-patienten føler sig set og hørt - AMI-patientens behov for at 

afgive kontrollen. Det kan konkluderes, at det vigtigste for AMI-patienten er en relation, som er 

baseret på patientperspektivet, da dette gør det muligt at inddrage patienten på dennes præmisser. 

 

ABSTRACT 

The experience of involvement from patients suffering an AMI during the hospitalization. 

The research indicates that patient involvement increases the AMI patients future health. Even 

though the patients still experience a lack of involvement during the hospitalization. The aim of 

this study was to examine the AMI patients experiences of involvement during the hospitalization. 

The study was conducted as a qualitative study using a semi-structured interview, based on a 

phenomenological-hermeneutic method. The analytical method inspired by Ricoeur was used to 

analyze the interviews of the three AMI patients. The study found five themes; the feeling of 

lacking control when the body appears to be an opponent – the feeling of control when the body 

seems to play along -  the importance of the body when the AMI patient feels to be seen and heard 

– the importance of the relationship so that the AMI patient feels to be seen and heard – the AMI 

patient needs of handing over the control. The most important conclusion to increase the patient 

involvement, is that the AMI patient request that the relationship between patient and personnel is 

based on the patient perspective. 
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1. Indledning 
Gennem de seneste år er der kommet øget fokus på at inddrage patienter i behandling og pleje. 

Dette oplever jeg til dagligt, hvor jeg arbejder som sygeplejerske på et akut hjertemedicinsk 

sengeafsnit. Sygeplejen på hjerteafdelingen skal tage afsæt i de nationale anbefalinger for 

hjertepakkeforløbene, hvori det er beskrevet, at AMI-patienten skal inddrages i egen behandling og 

pleje. Dette projekt søger netop at undersøge patientinddragelse for denne patientgruppe, idet 

forskning har påpeget, at den akutte indlæggelse har stor betydning for, hvordan AMI-patienten 

håndterer behandlingen og livet efterfølgende. Patientperspektivet er derfor relevant og det er tillige 

vigtigt at undersøge AMI-patientens oplevelse af patientinddragelse under den akutte indlæggelse. 

2. Baggrund for den kliniske problemstilling 
Dette afsnit er opdelt i yderligere 4 afsnit, hvori AMI-patienten præsenteres samt de forskellige 

perspektiver på patientinddragelse som hermed har indflydelse på, hvordan patientinddragelse 

bliver udført. 

 2.1 AMI-patienten: forekomst og forløb 
I Danmark levede der i 2011 72.707 med Akut Myokardie Infarkt (AMI) og der var 8.596 nye 

tilfælde af patienter med AMI (1). AMI er på grund af den livstruende tilstand tydeligt forbundet 

med død. Og ved indlæggelsen er dødeligheden efter et år ca. 30%. Patienter med hjertekar 

sygdomme er en økonomisk byrde for samfundet. De estimeres at koste 4,6 milliarder kroner årligt 

(1). 

AMI er en livstruende tilstand, som oftest medfører følelsesmæssige reaktioner (2). Samt en del af 

patienterne er nydiagnosticerede, hvor forskningen antyder, at disse patienter med høj 

sandsynlighed vil være i en krisetilstand under indlæggelsen og den første tid efter udskrivelsen (3). 

Patienten får præsenteret information og viden de skal forholde sig til under indlæggelsen, samtidig 

vil denne information og viden være ny for patienten. Vi ved, at når man befinder sig i en 

krisetilstand, har patienten svært ved at modtage informationer eller ny viden (2). Forskningen viser 

dog, at dette er vigtig viden for patienten at besidde for at optimere livsvilkårene (2). Dette er 

essentielt for sygeplejersken at medtænke, når hun skal inddrage patienten under det akutte forløb. 

Den akutte fase er ifølge hjerterehabiliteringen perioden fra indlæggelse til udskrivelse (4). 

Patienten indlægges akut på afdelingen med symptomer svarende til en blodprop i hjertet – AMI. 

De bliver hermed indlagt under diagnosen Akut Koronart Syndrom
1
, hvorefter de indgår i det akutte 

                                                           
1
 AKS inddeles: 
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hjertepakkeforløb
2
. De nationale guidelines (6) påpeger, at man skal bestræbe sig på at have udredt 

patienten indenfor 72 timer. Bispebjerg Hospital foretager ikke den invasive undersøgelse, men 

patienten overflyttes til Rigshospitalet, som er et af landets 4 hjertecentre. AMI-patienten forventes 

retur til Bispebjerg det samme døgn, hvorefter patienten typisk er indlagt nogle døgn. AMI kan 

inddeles i to underdiagnoser; AMI med ST-elevation i elektrokardiogrammet (STEMI) eller AMI 

uden ST-elevation i elektrokardiogrammet (NSTEMI) (6). Fællesbetegnelsen AMI bruges i 

projektet for begge diagnoser. Patienten, der har haft et AMI, vil få foretaget en koronar 

arteriografi
3
 (KAG) for at diagnosticere forsnævringen samt den efterfølgende behandling, som 

oftest er en ballonudvidelse (PCI
4
). Nogle patienter vil have svært dårlige koronarkar, så man 

anbefaler en bypassoperation (CABG). 

AMI-patienten befinder sig i en potentiel livstruende tilstand, hvor forskningen påpeger, at 

prognosen samt livsvilkår forbedres ved at have et godt kendskab til sygdommen og livet dermed. 

Dette sætter fokus på hvilke nationale tiltag, der er iværksat med henblik på at sikre sig, at AMI-

patienten håndterer indlæggelsen samt livet fremadrettet.   

2.2 Samfundsperspektivet på patientinddragelse  

Sundhedsstyrelsen (8) peger på, at patientinddragelse kan have positiv virkning på 

behandlingsresultater og den oplevede kvalitet. Allerede i 1989 blev der påvist en sammenhæng 

mellem kvaliteten i kommunikationen mellem patient og læge og patientens efterlevelse af lægens 

ordinationer (9). Desuden viser forskningen fra Videnscenter for Brugerinddragelse (VIBIS) (9), at 

patientinddragelse øger patienters livskvalitet, patientsikkerheden og behandlingskvaliteten samt 

reducerer morbiditet og mortalitet hos patienter med kronisk sygdom. Ydermere viser det sig, at 

patientinddragelse giver større patienttilfredshed (10). Dette kan være med til at forklare den 

                                                                                                                                                                                                 
- Akut myokardieinfarkt med ledsagende ST-segment elevation i EKG (STEMI). 

- Akut myokardieinfarkt uden ST-segment elevation i EKG (NSTEMI). 

- Ustabil angina (UAP) (5). 

 
2
 Et pakkeforløb er et standard patientforløb, som beskriver det sundhedsfaglige forløb, information til patienten, den 

organisatoriske tilrettelæggelse og forløbstiderne. Formålet med pakkeforløb er, at alle patienter skal opleve et 

veltilrettelagt fagligt forløb under udredning og behandling med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for 

patienterne. Pakkeforløbene omfatter forløbet fra begrundet mistanke om hjertesygdom, gennem udredning, diagnose, 

behandling og rehabilitering. Pakkeforløbene beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger samt de 

tilhørende forløbstider. Der lægges vægt på kommunikation og inddragelse af patienten samt de pårørende (6). 

 
3
 Koronar-Arteriografi, hvilket er en kateterbaseret røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer (7). 

 
4
 Perkutan Coronar Intervention – ballonudvidelse hvor man fjerner en forsnævring eller en blodprop i kranspulsåren, så 

blodforsyningen til hjertet bliver bedre. (7) 
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stigende sundhedspolitiske interesse, da patientinddragelse i dette perspektiv vil kunne medføre 

nogle økonomiske gevinster for samfundet (11). Regeringen (11) har afsat 20 millioner kroner i 

perioden 2014-2017 til en strategi for inddragelse af patienter og pårørende, hvor behandlingen skal 

tage udgangspunkt i patienten/borgerens behov, evner og ønsker.  

Foruden de positive indvirkninger ved patientinddragelse er det desuden et lovmæssigt krav. Ifølge 

Sundhedsloven (12) har patienterne ret til at blive inddraget i behandling. Samt ingen behandling 

må indledes uden patientens informerede samtykke og patienten har ret til information eller 

frasigelse af samme (12). Patienten skal være bevidst om risici forbundet med behandling eller de 

forbundet ved en beslutning om ingen iværksættelse af behandling (12). 

Patientinddragelse er dermed en national prioritering og et lovmæssigt krav. Sygeplejersken er 

underlagt et krav og anbefalinger om patientinddragelse ud fra et sundhedspolitisk perspektiv, men 

hvordan anskues patientinddragelse ud fra et sygeplejerske perspektiv? 

2.3 Sygeplejerskeperspektivet på patientinddragelse 
VIBIS (9) har påpeget problematikken forbundet med de mange forskellige forståelser af, hvad 

patientinddragelse indebærer. Der eksisterer flere forståelser af patientinddragelse, hvilket både kan 

nuancere, men også forvirre udførelsen af patientinddragelse (9). Jane Færch (13,14) har 

beskæftiget sig med dette i sin kandidatafhandling i 2008 og efterfølgende, hvor hun har undersøgt 

denne manglende konsensus om begrebet og beskrevet de mange udtryk for netop det samme 

begreb. Hun brugte betegnelsen deltagelse i sin kandidatafhandling(13), hvor jeg bruger inddragelse 

med forståelse af VIBIS (9) definition; 

”At forbedre patientens behandling ved systematisk at anvende den enkelte patients 

viden, præferencer og ressourcer og derved lade patienten indgå aktivt i beslutninger 

om og planlægning og gennemførsel af behandling. Dette sker i en gensidig, 

respektfuld dialog, og den sundhedsprofessionelle informerer løbende patienten i 

overensstemmelse med dennes livsvilkår og ønske om at blive inddraget, så patientens 

håndtering af eget sygdomsforløb optimeres”. (9,side10) 

 

I 2008 påpegede Jane Færch (13) problematikken og i dag adskillige år efter, er det den selvsamme 

problematik, som forskningen påpeger (9,14). Det forbliver fortsat uklart for sygeplejersken, 

hvordan der skal arbejdes med patientinddragelse, hvor faren kan blive, at det bliver op til den 

enkelte sygeplejerskes kompetencer og personlighed, hvorledes patienten inddrages (9). 
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Sygeplejersken handler med udgangspunkt i de Sygepleje etiske retningslinjer (15), hvori 

værdigrundlaget tager afsæt i respekten for det enkelte menneske, at man skal sikre patientens 

integritet, værdighed og autonomi. Patientinddragelse bør dermed også være en etableret del af 

sygeplejen, da den nødvendiggør fokus på patientperspektivet. Hvorvidt og hvordan 

patientinddragelse udføres bliver muligvis op til det faglige skøn, som Kari Martinsen (16) dog 

beskriver som værende essentielt i sygeplejen, men som fortsat er implicit i sygeplejen. VIBIS` 

studie (9) diskuterer hermed problematikken forbundet med de patienter, der ikke inddrages. Da det 

i studiet viste sig, at flere sygeplejersker var af den opfattelse, at det kunne være til for stor 

belastning for visse patienter at blive inddraget i behandlingsbeslutninger. Hvormed studiet (9) 

påpeger, at inddragelse bør handle om patientens ret til at vælge fra eller til, altså at alle skal have 

muligheden for det valg.  

Studier (17,18) viser, at sygeplejersker oplever tidsmangel som værende problematisk for at 

muliggøre kommunikationen med patienten og dermed opnå den sygeplejerske-patient relation, der 

synes nødvendig for patientinddragelse. Et kvantitativt studie (19) fra Sverige har målt på opfattelse 

og adfærd i forbindelse med patientinddragelse blandt kardiologisk personale i plejen af AMI-

patienter. Undersøgelsen viste, at næsten 90 % af respondenterne mener, at inddragelse betyder, at 

AMI-patienten modtager klar information (19). Hvis patientinddragelse hovedsageligt forstås som 

information, kan man frygte, at patientinddragelse forbliver en passiv kommunikation (9). Frem for 

den mere aktive information hvor man informerer med det formål, at gøre AMI-patienten i stand til 

aktivt at tage del i beslutninger forbundet med behandling, som VIBIS (9) karakteriserer som 

værende en bærende del af patientinddragelse.   

2.4 Patientperspektivet på patientinddragelse 
Patientperspektivet kom særligt i fokus, da sygeplejen i 1978 stiftede bekendtskab med et nyt 

begreb; patientologi (20). Brinks (20) præsenterede begrebet, idet hun mente, at patienterne i 

datidens USA ikke blev inddraget i plejen og behandlingen. Brink (20,21) oplevede at ved 

indlæggelsen, gik individet ind i patientrollen, som man opfattede som en passiv modtager af 

sundhedsydelserne. Patientologien betyder derfor læren om at være patient, hvor man forsøger at 

afdække, hvad der sker med mennesker, når de træder ind i patientrollen (22). Patienterne har 

gennem de seneste år ændret sig fra at være de passive medspillere, til at være mere oplyste og 

stiller krav til deres møde med sundhedsvæsenet (23). Hall og Graubæk (24) opfordrer til at stille 

skarpt på patientperspektivet, da dette er en forudsætning for at blive klogere på, hvordan det 

opleves at være patient. Fortællingen fra patienten er afgørende for epistemologien i sygeplejen, da 
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man her får et helt unikt indblik i patientens livsverden (24). Denne kundskab som udvindes 

gennem patientfortællingerne er det man ønsker at frembringe i sygeplejen (24).  

Sygeplejeforskningen benytter i høj grad patientperspektivet og den generelle forskningsverden er 

begyndt at anerkende patientperspektivet som evidens (22). Mandag Morgen har i deres rapport fra 

2014 (10) adspurgt forskellige sundhedsprofessionelle samt patienter og pårørende om deres 

oplevelse med sundhedsvæsenet i forbindelse med patientinddragelse og Enhed for Evaluering og 

Brugerinddragelse (25) har i deres kvantitative undersøgelse påvist, at omtrent en fjerdedel af 

patienterne har spørgsmål eller bekymringer, de ikke får spurgt de sundhedsprofessionelle om under 

deres indlæggelse. Patienterne i denne undersøgelse svarer i tråd med sygeplejerskerne, at travlhed 

opfattes som den største barriere for den manglende patientinddragelse (25). Begge studier påviser, 

at det fortsat tyder på, at patientperspektivet fortsat ønskes forbedret i den daglige udførelse af 

sygeplejen, da patientinddragelsen ellers vil være mangelfuld.  

Dette understøttes yderligere i et studie af Zinckernagel et al (26), hvor en kvalitativ undersøgelse af 

hjertekar-patientens oplevelser med Sundhedsvæsenet viser, at patienterne oplever at travlhed hos 

de sundhedsprofessionelle påvirker, hvordan der kommunikeres. Yderligere udtrykker de, at de 

føler sig mangelfuldt inddraget i eget forløb (26). 

Et kvalitativt svensk studie af Höglund et al.(17) viser, at der er direkte indflydelse mellem AMI-

patientens fremtidige helbred og hvorvidt patienten har følt sig inddraget under indlæggelsen. 

Patientinddragelse under indlæggelsen øger AMI-patientens engagement for recovery og giver en 

følelse af kontrol (17). AMI-patienten har behov for at føle at have begivenhederne under kontrol 

og dermed responderer bedre på behandlingen (11). Det vil sige, at patientinddragelse øger AMI-

patientens forståelse og opfattelse af sygdom, hvilket er essentielt for, at AMI-patienten kan 

håndtere livet fremadrettet (17,27,28,29). 

3. Den kliniske problemstilling 
AMI-patienten befinder sig i en potentiel livstruende tilstand, hvor forskningen påpeger, at 

livsvilkårene forbedres ved at have et godt kendskab til sygdommen og livet dermed. 

Sygeplejersken er underlagt et krav og anbefalinger om patientinddragelse ud fra et 

sundhedspolitisk perspektiv. Samfundet, heriblandt regeringen via Sundhedsloven og tiltag 

præsenteret af Sundhedsstyrelsen, har afgørende betydning for, hvordan sygeplejersken skal arbejde 

med patientinddragelse i sin daglige praksis, heriblandt hjertepakkeforløbet, som konkretiserer, 

hvordan AMI-patienten skal inddrages under indlæggelsen. Sygeplejersker er positive stemt over 
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for patientinddragelse, men den manglende konsensus om, hvad det præcist indebærer og de til tider 

vanskelige rammer, herunder de fysiske rammer samt manglende tid, kan vanskeliggøre dets 

udførelse i praksis. Forskningen tyder på, at patienten ikke føler sig ordentligt inddraget, men da 

patientinddragelse kan være afgørende for AMI-patientens sygdomsforståelse og håndtering af 

sygdom, er det aktuelt at kende til AMI-patientens oplevelse af patientinddragelse. Forskningen 

antyder, at det akutte indlæggelsesforløb er afgørende for AMI-patientens følelse af kontrol, som 

yderligere er vigtig for håndtering af behandling og livet fremadrettet. Dette gør det yderligere 

interessant at kende til deres oplevelse af patientinddragelse under det akutte indlæggelsesforløb. 

Ydermere er det vigtigt at vide, hvordan AMI-patienten forstår patientinddragelse, så 

sygeplejersken og AMI-patienten har en fælles forståelse for fænomenet.  

3.1 Problemformulering 
Hvordan oplever AMI-patienten patientinddragelse under den akutte indlæggelse? 

4. Fremgangsmåde for undersøgelsen 
Indledningsvist i dette afsnit beskrives litteratursøgningerne. Derefter følger afsnit omhandlende 

metodologien forud for en fremlæggelse af dataindsamlingen.  

4.1 Litteratursøgning 
Indledningsvist har jeg søgt bredt i Google, Bibliotek.dk, aulibrary.dk, Sundhedsstyrelsen (sst.dk), 

Dansk Kardiologisk Selskab (cardio.dk) og Hjerteforeningen.dk med søgeord som: 

patientperspektiv, patientinddragelse, patientdeltagelse, patientoplevelser, AMI, iskæmisk 

hjertesygdom, akut koronar syndrom, hjertepatient og sygepleje. I udenlandske databaser som 

PubMed og Cinahl har jeg søgt med ovenstående søgeord, dog oversat til engelsk. Jeg har søgt i 

PubMed, da dette er en stor database, som indeholder et bredt spektre af forskningsartikler inden for 

den medicinske verden. Cinahl har jeg benyttet, da den er yderst relevant at bruge inden for 

sygeplejeforskning, populært set går den under betegnelsen ”sygeplejedatabasen” og artiklerne er 

overvejende på engelsk (36). 

Af søgningerne fremkom relevant baggrundslitteratur, idet det fremgik, at 

patientinddragelse/deltagelse har været genstand for meget forskning de seneste år, og mange tiltag 

er iværksat nationalt samt inden for diverse medicinske specialer, heriblandt hjertesygdomme.  

Jeg foretog systematisk fokuserede søgninger i databaserne PubMed og Cinahl, og her med artikler 

skrevet på engelsk, norsk, svensk og dansk og tilgængelig abstract. Der er fortaget bloksøgninger, 

kædesøgninger og booleske søgetermer som AND og OR (30). På grund af databasernes forskellige 
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fokus og opbygning repræsenterer de udvalgte søgestrategier variationer indenfor keywords og 

kombinationer. Jeg ønskede at benytte mig af de pågældendes databasers keywords, hvis sådanne 

var tilgængelige og opfyldte min eller litteraturens forståelse af de pågældende søgeord. Hvis dette 

ikke var tilfældet, søgte jeg i stedet med fritekst.  

Søgeprocessens historik for henholdsvis PubMed og Cinahl er præciseret med hits og 

eksklusionskriterier i figur 1 og 2. Søgning i PubMed gav 97 artikler og Cinahl gav 45 artikler. 

Artikler blev frasorteret på baggrund af overskriften, dernæst blev abstract gennemlæst og 

adskillige artikler blev frasorteret grundet anderledes problemstilling end dette projekts. Yderligere 

blev et antal frasorteret efter gennemlæsning af artiklen, hvis studiet ikke kunne belyse 

problemstillingen. Gennem sorteringen blev der i PubMedsøgningen udvalgt 4 artikler. Søgningen i 

Cinahl gav 4 artikler, hvor en enkelt artikel også fremkom fra PubMed søgningen. Artiklerne 

anvendes i baggrundsafsnittet samt diskussion og perspektivering. 

Figur 1. PubMed 

Søgeord: Hits: Eksklusionskriterier: 

#1: Patient Participation 

[Mesh] OR ”Decision 

Making” [Mesh] 

140110  

#2:  ”Myocardial ischemia” 

[Mesh], OR “Myocardial 

Infarction” [Mesh] AND 

“Inferior Wall Myocardial 

Infarction” [Mesh], AND 

Anterior Wall Myocardial 

Infarction” [Mesh] OR “Acute 

Coronary Syndrome” [Mesh] 

362649  

#3: “Patient experience” OR 

“patient experiences” OR 

“Life Change Events” [Mesh] 

303185  

#4: #1 AND #2 AND #3  97 Jeg ekskluderede 90 artikler på 

baggrund af forskellig fokus 

fra projektets problemstilling. 

Eksempelvis studier hvor 
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fokus hverken var på 

patientperspektivet eller 

patientinddragelse. 

 

Figur 2. Cinahl 

Søgeord: Hits: Eksklusionskriterier: 

S1: ”Patient participation” OR 

“involvement” 

25491  

S2: (MH ”Life Experiences”+)  17539  

S3: (MH “Cardiac patients”) 4762  

S4: S1 AND S2 AND S3 2 Jeg undlod at søge med 

(MH“Life experience”+) 

S5: S1 AND S3 45 (1 artikel blev også fundet I 

PubMed søgningen) 

Jeg ekskluderede 41 artikler da 

fokus ikke havde relevans for 

min undersøgelse.  

 

4.2 Metodologiske overvejelser 
Med min problemformulering ”Hvordan oplever AMI-patienten patientinddragelse under den akutte 

indlæggelse”, ønsker jeg at opnå forståelse for disse meninger gennem en beskrivelse af deres 

oplevelser. Det kvalitative forskningsfelt er netop velegnet, når formålet er at opnå viden og 

forståelse fra menneskers livsverden, såsom forståelse af menneskers oplevelser, intentioner, 

handlinger og hvilken betydning forskellige oplevelser har for det enkelte menneske (31).  

4.3 Den fænomenologiske-hermeneutiske tradition forstået af Paul Ricoeur 
Tilgangen til min interviewundersøgelse er baseret på den fænomenologisk-hermeneutiske tradition 

med udgangspunkt i Paul Ricoeurs fortolkningsteori (32), som jeg læst og forstået med afsæt i Pia 

Dreyers (33) forståelse af Ricoeur, samt Lindseth og Norbergs forståelse (34). Ricoeurs filosofi er 

meget omfattende, hvorfor jeg kun anvender udvalgte områder af Ricoeurs tænkning. Områderne 

jeg har anvendt er aspekter af Ricoeurs forklaring, forståelse og fortolkning.  

Fænomenologien er en tilgang til viden, hvor man ønsker at forstå fænomener ud fra aktørens eget 

perspektiv og beskrive deres verden ud fra, hvordan de oplever den med det udgangspunkt, at den 

vigtige virkelighed er den, som mennesket opfatter (35). Man vil altså gerne beskrive aktørens 

livsverden med henblik på at fremstille betydningen af de beskrevne fænomener (35), som i dette 



13 
 

projekt er oplevelsen af patientinddragelse under den akutte indlæggelse. Sådanne livsverdens 

fortællinger påpeger Ricoeur (34), som værende muligheden for at forstå verden på en ny måde. 

Dette opnås dog bedst ved at omforme fortællingerne til tekst, som derefter bliver genstand for en 

fortolkning, blandt andet ved hjælp af den hermeneutiske cirkel, hvor man bevæger sig frem og 

tilbage fra del til helhed (34,35). Paul Ricoeur (32,34) forener fænomenologien med en kritisk 

hermeneutisk filosofi, hvilket dermed gør det muligt at opnå en forklaring og en ny forståelse 

gennem en kritisk fortolkning. En fænomenologisk beskrivelse er ifølge Ricoeur forstået af Dreyer 

(33,36) ikke tilstrækkelig, da livet både må observeres udefra og opleves indefra for at give mening, 

og virkeligheden er derfor ikke alene det, der kan observeres og forklares udefra, eller alene det der 

erfares og forstås indefra. Denne tænkning, hvori han kombinerer fænomenologien og den kritiske 

hermeneutik, kaldes for en kritisk refleksionsfilosofi (32), hvori fortolkningen er essentiel.  

Fænomenologisk-hermeneutisk forskning tager udgangspunkt i meningen i den levede erfaring og 

søger at synliggøre den mening eller betydning som fremkommer og hermed udtrykkes i 

eksempelvis en tekst (34). Fortolkningen skal hermed ses som en endeløs spiral, hvorved nye 

meninger og handlemuligheder skabes (36). Den endeløse spiral skal ifølge Ricoeur forstået af 

Dreyer (33) erstatte den hermeneutiske cirkel, da spiralen har til hensigt at lade fortællingen gå 

gennem det samme punkt flere gange, dog på forskellige niveauer. Fortolkningen sker således i en 

proces, hvor både del og helhed betragtes og vurderes på tværs af hinanden (33). Ifølge Ricoeur 

(32) findes der mere end én mulig tolkning af en tekst, dog pointerer han, at en fortolkning må være 

mere sandsynlig end en anden.  

I hermeneutikken arbejder man, i modsætning til fænomenologien, aktivt med sin forforståelse, da 

forforståelse henviser til, at der altid går en forståelse forud for vores nuværende forståelse, og vi 

går aldrig forudsætningsløst til et fænomen (37). Ricoeur (32) angiver, at forklaring og forståelse 

hænger sammen med fortolkningen, da man anvender sin forforståelse og gennem fortolkningen får 

udvidet sin selvforståelse, idet man har en distancering til teksten.  

Betydningen for min tilgang til undersøgelsen når jeg positionerede mig inden for den 

fænomenologisk-hermeneutiske tradition blev, at jeg i min dataindsamling måtte bestræbe mig på at 

møde fænomenet intuitivt og fordomsfrit (38). Ydermere måtte jeg erkende samt være tro mod den 

videnskabsteoretiske ramme, at jeg ikke stod som neutral person i undersøgelsesprocessen. Hvorfor 

det bliver aktuelt at inddrage min forforståelse. 
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4.3.1 Egen forforståelse af den kliniske problemstilling 
Det er således relevant at eksplicitere min forforståelse i forhold til at kunne være åben for det 

undersøgte fænomen. Jeg forsøgte at være så åben, som det var mig muligt i processen, da jeg gerne 

ville opnå indsigt i patientens oplevelse af fænomenet med henblik på en ny forståelse af AMI-

patientens oplevelse af patientinddragelse under den akutte indlæggelse. Ydermere kan en 

fremstilling af min forforståelse gøre det lettere for læseren at bedømme undersøgelsen ud fra mit 

perspektiv. 

Min forforståelse er en forudsætning for at vide noget om det, jeg vil undersøge. Mit faglige 

perspektiv afspejler min uddannelse som kardiologisk sygeplejerske med 7 års erfaring fra en akut 

kardiologisk afdeling. Denne indsigt betyder, at jeg har en masse erfaringer, der præger min 

forforståelse og dermed min optik. Jeg har mødt adskillige AMI-patienter under den akutte 

indlæggelse. Jeg har erfaret, at denne patientgruppe reagerer forskelligt på sygdom. Det er min 

erfaring, at AMI-patienten kan opleve, at de eksistentielle livsvilkår bliver påvirket under den akutte 

indlæggelse, hvilket kan være årsag til de forskellige reaktionsmønstre. Jeg har en formodning om, 

at AMI-patienten ikke altid føler en tilstrækkelig patientinddragelse. Denne forforståelse har jeg 

blandt andet i kraft af studiet (2), udført fra min egen afdeling, hvor netop AMI-patienten påpeger 

denne problematik. 

4.4 Dataindsamlingsmetode   
I dette afsnit redegøres for de metodiske overvejelser samt det kvalitative forskningsinterview som 

dataindsamlingsmetode. Afsnittet indeholder også en redegørelse for udvælgelsen samt en 

præsentation af deltagerne i undersøgelsen. Dernæst følger de etiske overvejelser forbundet med 

undersøgelsen og afslutningsvis beskrives analyseprocessen. 

4.4.1 Metodiske overvejelser 
Formålet med projektet er at indhente viden om AMI-patientens oplevelse af patientinddragelse 

under den akutte indlæggelse.  

Den kvalitative forskningsmetode danner udgangspunkt for min undersøgelse, idet Kvale og 

Brinkmann (35) angiver at for at få adgang til patientens livsverden og de umiddelbare oplevelser, 

er det kvalitative forskningsinterview velegnet som dataindsamlingsmetode. 

4.4.2 Det kvalitative forskningsinterview 
”Det kvalitative interview er en forskningsmetode, der giver privilegeret adgang til menneskers 

grundlæggende oplevelse af livsverden”. (35,side 47) 
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Kvale og Brinkmann (35) beskriver det kvalitative forskningsinterview som et 

livsverdensinterview, hvor man ud fra interviewpersonens egne perspektiver vil forstå temaer fra 

livsverdenen. Interviewet har jeg valgt skal være semistruktureret, da det semistrukturerede angiver, 

at det hverken er en åben hverdagssamtale eller et lukket spørgeskema. Det udføres med en 

interviewguide, der fokuserer på bestemte emner valgt af forskeren. Det semistrukturerede 

interview er velegnet til min problemformulering, da mit problemfelt har karakter af et overordnet 

tema, som er AMI-patientens oplevelse af patientinddragelse under den akutte indlæggelse samt der 

eksisterer undertemaer, som kan være med til at belyse det overordnede tema. I arbejdet med sådan 

et problemfelt er det semistrukturerede design en hjælp til at holde fokus gennem interviewet (35).  

4.4.3 Planlægning af interviewundersøgelsen med afsæt i Kvale og Brinkmanns 7 faser 
Mit udgangspunkt for den systematiserede planlægning af min interviewundersøgelse er baseret på 

Kvale og Brinkmanns (35) 7 faser. Det er en idealiseret tilgang til undersøgelsen, men 

systematikken kan hjælpe den knap så erfarne forsker til at holde fokus gennem processen ved at 

være stringent og hermed opnå transparens i processen (35). Se figur 3 for hvordan jeg bruger de 7 

faser i mit projekt. 

Figur 3. 

Kvale og Brinkmanns 7 faser til en 

systematiseret interviewundersøgelse (35). 

Hvordan jeg benytter de 7 faser i min 

interviewundersøgelse og heri gennem hele mit 

projekt. 

Tematisering  Heri ligger formålet med 

interviewundersøgelsen, som er nærmere 

beskrevet i min problemstilling. Min viden 

inden for emnet er illustreret i mit 

baggrundsafsnit. Denne viden kombineret med 

de læste videnskabelige artikler og min faglige 

erfaring har været udgangspunktet for mine 

valg af temaer til min interviewguide. 

Design Undersøgelsen var baseret på det 

semistrukturerede forskningsinterview, hvor 

jeg inddragede 3 patienter (kaldet for deltagere 

gennem projektet). Dette bliver yderligere 
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uddybet i afsnittet om valg af deltagere. 

Interview Jeg benyttede min interviewguide til alle 3 

interviews og da jeg løbende transskriberede 

justerede jeg i den undervejs. Mine interviews 

varede mellem 35 og 100 minutter og blev 

optaget via diktafonapplikation på Ipad og 

Iphone. 

Transskription Mine 3 interviews transskriberede jeg ordret, 

hvilket resulterede i 27 sider. Ifølge Kvale og 

Brinkmann (35) hænger interview, 

transskription og analyse sammen. Det vil sige, 

at man praktisk talt er i gang med sin analyse 

allerede under sit interview samt man har sin 

transskription i tankerne, når man forsøger at 

fortolkningsafklare meningen i det talte sprog 

under interviewet. 

Som jeg beskriver i min interviewguide stillede 

jeg fortolkningsafklarende spørgsmål for at 

sikre, at jeg fik interviewpersonens mening 

frem. I min analyse benytter jeg mig af 

Ricoeurs tekstanalyse (32), hvilket kræver, at 

jeg får præsenteret den præcise mening i 

transskriptionen. 

Analyse De 3 interviews blev analyseret ved hjælp af 

Ricoeurs tekstanalyse (32), som foregår på 3 

niveauer, hvilket uddybes nærmere i 

analyseprocessen.  

Verifikation Kvale og Brinkmann (35) påpeger at stringens 

og transparens gennem processen kan sikre 

reliabilitet og validitet. Dette præciserer 

vigtigheden af at få fremlagt meningen i den så 

præcise udlægning af det talte sprog. Dette kan 
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samtidig sikres ved at være så tro som muligt 

over for sit råmateriale, dog vil overgangen fra 

talesprog til skriftsprog være problematisk og 

validiteten hermed være svær at vurdere (35).  

Rapportering Interviewundersøgelsen danner udgangspunkt 

for projektet, som hermed bliver 

undersøgelsens rapportering. Det er vigtigt at 

medtænke de etiske samt juridiske 

forpligtelser, der er forbundet med en 

rapportering af forskningsresultater. Dette ses 

nærmere beskrevet i afsnittet ”Etiske 

overvejelser”. 

 

4.4.4 Valg af deltagere 
Deltagerudvælgelsen blev baseret på en purposeful udvælgelse, hvor antagelsen bag er et ønske om 

at afdække, forstå og få indsigt i det undersøgte fænomen. Derfor er det nødvendigt at vælge de 

patienter, der har oplevet det undersøgte fænomen, og som er i stand til at artikulere og beskrive 

denne oplevelse (39). Jeg vil foretage en løbende udvælgelse, hvor jeg med belæg i den kvalitative 

forskningsmetode (40) vælger dem med relevans for projektets kliniske problemstilling.  

Inklusionskriterierne var voksne, som var indlagt på akut kardiologisk afdeling Y22 Bispebjerg 

Hospital i marts/april måned 2015, med diagnosen AMI. Diagnosen skulle stilles på baggrund af en 

KAG for at sikre diagnosen. Patienten skulle kunne læse og kommunikere på dansk. Demente og 

kognitivt svækkede vurderede jeg som ikke egnede, da der ville være stor sandsynlighed for, at de 

ikke ville være i stand til at komme med fyldestgørende fortællinger af deres oplevelser.  

Jeg spurgte selv patienterne med relevans for mit projekt om deltagelse deri. Idet jeg gerne selv 

ville møde patienten forud for interviewet, samt jeg vurderede, at i forbindelse med tvivlsspørgsmål 

kunne disse blive afklaret. Herefter fik de udleveret et brev på dansk, hvori projektet var kort 

beskrevet samt hvad deres rolle i projektet indebar se bilag 1. Jeg ville gerne interviewe patienterne 

på deres udskrivelsesdag eller få dage efter udskrivelse, så deres oplevelse af fænomenet var så frisk 

i erindringen som muligt. Ved accept for deltagelse spurgte jeg patienterne, hvorvidt de ønskede at 
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interviewet foregik i eget hjem eller et afsides sted på hospitalet på udskrivelsesdagen eller et par 

dage derefter.  

Jeg benyttede mig af 3 patienter. Kvale og Brinkmann (35) beskriver, at det er individuelt, hvor 

mange deltagere man bør anvende, de anfører dog, at minimum 5 deltagere er at foretrække. Men 

størrelsen på dette projekt samt tidsdimensionen har gjort, at de 3 patienter har været det passende 

antal at inkludere. Det påpeges dog, at det vigtigste er at have tiden til en dybdegående analyse, da 

det er vigtigt for kvaliteten af den producerede viden (35). Det forholdsvis lille antal interviews 

betød, at jeg netop havde muligheden for at fordybe mig i analysen. 

Da jeg er ansat som sygeplejerske i den afdeling, hvor patienterne skulle findes, var jeg opmærksom 

på, at det kunne påvirke dataindsamlingen. Men jeg ville fungere som ansvarshavende 

sygeplejerske i den pågældende periode, hvor udvælgelsen fandt sted, for ikke at have plejeansvaret 

for de adspurgte. Derfor mener jeg ikke min rolle på afdelingen skulle påvirke deres lyst til at 

deltage, men jeg var opmærksom på, at det muligvis ville præge deres svar. 

4.4.5 Præsentation af deltagere 
Patient Køn/Alder Diagnose Antal indlagte 

dage 

Hvor fandt 

interviewet sted 

1 Mand på 74 år NSTEMI/AMI – 
mislykket PCI og 
afventer CABG 

6 dage I eget hjem  

2 Kvinde på 64 år NSTEMI/AMI – 
trombektomeret5 

5 dage På hospitalet på 
udskrivelsesdagen 

3 Kvinde på 77 år NSTEMI/AMI – PCI 
med 
komplikationer 

9 dage På hospitalet 
dagen før planlagt 
udskrivelse 

 

 4.4.6 Interviewguide 
I det semistrukturerede livsverdensinterview forstået af Kvale og Brinkmann (35) er der 12 

aspekter, der skitserer forståelsesrammen. Se figur 4 for hvilken betydning de 12 aspekter har haft 

for mine overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af min interviewguide, samt brugen af den 

under interviewet. 

Interviewguiden indeholder de temaer, jeg ønsker, der skal belyses i interviewet samt forslag til 

nogle spørgsmål se bilag 2. Spørgsmålene er opdelt i forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål, 

                                                           
5
 Er en procedure, hvor man enten suger blodproppen, opløser den med lægemiddel eller skruer den ud ved hjælp af 

”proptrækker” (41). 
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idet Kvale og Brinkmann (35) anviser, at forskningsspørgsmål primært er gode til at opdele i temaer 

og interviewspørgsmålene skal skabe dynamiske svar.  

 

Figur 4.  

Kvale og Brinkmanns 12 aspekter (35). Mine overvejelser i brugen af de 12 aspekter 

ved udarbejdelse af min interviewguide, samt 

brugen af den. 

Livsverden  Jeg tog udgangspunkt i deltagerens livsverden 

ved netop at spørge ind til vedkommendes 

oplevelser forbundet med de forskellige 

temaer. 

Mening – intervieweren søger at fortolke 

meningen i det, der siges og hvordan det siges. 

Jeg havde uddybende spørgsmål for at sikre, at 

min fortolkning var korrekt forstået. Jeg 

forsøgte at sende min fortolkning tilbage til 

deltageren, som Kvale og Brinkmann (35) 

påpeger kan være vigtigt med henblik på at 

forstå meningen. 

Kvalitativt – søgen efter kvalitativ viden. Jeg forsøgte at få nuancerede beskrivelser af 

mine temaer ved at stille åbne spørgsmål. 

Deskriptivt – indhente åbne og nuancerede 

beskrivelser af den interviewede livsverden.  

Jeg forsøgte at få deltagerne til at beskrive så 

nøjagtigt som muligt, hvordan de oplevede, 

følte og handlede i de forskellige situationer.  

Specificitet- beskrivelser af specifikke 

situationer og ikke generelle opfattelser. 

Jeg spurgte til deltagernes forståelse af 

fænomenet patientinddragelse. For at opnå 

specificiteten spurgte jeg derefter ind til 

konkrete oplevelser forbundet med 

patientinddragelse under den akutte 

indlæggelse. 

Bevidst naivitet – åbenhed overfor nye og 

uventede fænomener. 

Jeg forsøgte at tøjle min forforståelse, således 

at jeg var åben overfor nye og uventede 

fænomener. At tøjle sin forforståelse kræver, at 
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man skal være kritisk overfor sine 

forudsætninger og antagelser (35). 

Fokuseret – med udgangspunkt i bestemte 

temaer.  

Interviewguiden tog afsæt i, at jeg skulle have 

mine deltagere til at udtrykke deres forståelse 

af patientinddragelse samt hvordan de havde 

oplevet det under den akutte indlæggelse. 

Dernæst spurgte jeg ind til både deres oplevelse 

generelt om indlæggelsen samt specifikke 

situationer under indlæggelsen. Idet jeg havde 

en idé om, at der eventuelt kom 

patientinddragelse i spil i andre specifikke 

situationer end dem, hvor jeg adspurgte direkte 

om deres oplevelse af patientinddragelse. 

Flertydighed – kan være udtryk for modsigelser 

fra den livsverden interviewpersonen lever i. 

Hvis jeg oplevede flertydighed i deltagernes 

udtalelser, forsøgte jeg at få dem afstemt ved at 

spørge nærmere ind til deres oplevelse. 

Forandring – under interviewet kan 

interviewpersonen få ny indsigt og bevidsthed 

og hermed ændre sine beskrivelser og 

meninger. 

Jeg var opmærksom på, at et sådan interview 

kan være en refleksionsproces for deltageren, 

hvormed de kan ændre meninger og 

beskrivelser undervejs i interviewet, som Kvale 

og Brinkmann (35) påpeger. Hvis det havde 

været tilfældet, ville det have været vigtigt at 

påpege det i undersøgelsens fund. 

Sensitivitet – afhængig af interviewere kan der 

fremkomme forskellige udsagn om emnet. 

Kvale og Brinkmann (35) argumenterer for, at 

det kan være en fordel at have en vis forståelse 

samt viden for det undersøgte emne for at opnå 

sensitivitet for den viden, der fremstilles. Dette 

kan dog være i modstrid med den bevidste 

naivitet (35). Viden inden for det undersøgte 

emne gør det muligt at komme dybere i 

forståelsen, dog skal man fortsat være åben 

overfor nye fænomener og viden, der kan opstå 
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i processen. Dette kalder de for en kvalificeret 

naivitet (35). 

Interpersonel situation – viden produceres i 

dette samspil. 

Et forskningsinterview ifølge Kvale og 

Brinkmann (35) er en professionel samtale, 

som bygger på dagliglivets samtale, hvor viden 

etableres i samspillet eller interaktionen af 

udvekslingen af synspunkter om et emne med 

en fælles interesse mellem intervieweren og 

den interviewede. Det kvalitative interview, 

hvor der kan opstå en tillid og åbenhed mellem 

parterne, påpeges det, at der kan være en risiko 

for, at den kan udvikle sig til en terapeutisk 

samtale, som ikke er hensigten. I en sådan 

situation kan debriefing være et vigtigt redskab, 

så man får afsluttet interviewet på ordentlig vis 

(35). Jeg var opmærksom på den problematik, 

der kunne opstå, når man forsker inden for eget 

felt. Hermed var det vigtigt, at jeg påtog mig en 

forskerintegritet gennem dataindsamlingen, så 

jeg ikke fik blandet min daglige rolle som 

sygeplejerske med ansvar for den 

omdiskuterede pleje ind i dataindsamlingen. 

Jeg valgte i de to interviews, som fandt sted på 

hospitalet, at jeg var iført civilt tøj, da jeg 

ønskede de skulle opfatte situationen som en 

samtale mellem deltager og forsker og ikke 

mellem patient og sygeplejerske. 

Positiv oplevelse – kan være en berigende 

oplevelse for den interviewede. 

To af mine deltagere havde et stort behov for at 

tale om deres forløb, hvilket blev en positiv 

oplevelse for dem, da vi havde tiden til at tale 

om deres oplevelser.  

Det var vigtigt for mig, at der var en åben og 
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rar stemning i rummet og interaktionen mellem 

os. Især da nogle af temaerne var følsomme, så 

mine deltagere skulle føle det trygt at udtrykke 

sig om de svære temaer.  

 

4.4.7 Etiske overvejelser 
Forud for projektet kontaktede jeg den regionale videnskabsetiske komite (42,43), som informerede 

mig om, at et projekt som mit ikke krævede godkendelse fra deres side. Som følge af en lovændring 

i 2012 er masterstuderende fritaget fra kravet om anmeldelse til Datatilsynet, såfremt der foreligger 

udtrykkeligt samtykke fra deltagerne (44). Ydermere er man forpligtet til at følge de etiske 

forskrifter fra Helsinki deklarationen (45). 

Informeret samtykke blev underskrevet for deltagerne forud for hvert interview se bilag 3. I brevet 

deltagerne modtog inden interviewet, var det beskrevet, at alt materiale i forbindelse med projektet 

ville blive anonymiseret og behandlet fortroligt og kun forskeren ville vide, hvem der deltog i 

interviewet. De ville kun fremstå med køn, alder og diagnose. Og det ville fremgå tydeligt i brevet, 

at deltagerene til enhver tid kunne træde ud af undersøgelsen. 

4.4.8 Analyseprocessen baseret på Ricoeurs 3 trin i tekstanalysen 
Analysen er baseret på Ricoeurs tekstanalyse (32) med inspiration fra Pia Dreyer (33,36) og 

Lindseth og Norberg (34). Forståelsen for denne tekstanalyse tager afsæt i den hermeneutiske spiral, 

hvor man bevæger sig fra del til helhed i en vedvarende proces, indtil meningen fremstår som den 

mest sandsynlige (33,36). Dette er denne proces Ricoeur (32) anfører, som den dialektisk proces 

mellem forklaring og forståelse. Ricoeurs tekstanalyse er opdelt i tre trin; den naive læsning, 

strukturanalyse og en kritisk fortolkning (33,34). Ricoeur beskriver at ”En teksts betydning ikke er 

bag teksten, men foran den” (32, side 213) og ”at forstå en tekst er at følge dens bevægelse fra 

betydning til reference: fra hvad den siger, til hvad den taler om.” (32, side 214). Det handler 

således om at lade teksten tale sin sag og nå fra, hvad der tales om til meningen og til betydningen. 

4.4.8.1 Den naive læsning 
Ifølge Dreyer (33) kræver den naive læsning en gennemlæsning af teksten, hvor der dannes overblik 

over hvad teksten taler om. I denne del af analysen påpeger Lindseth og Norberg (34), at man må 

have den fænomenologiske tilgang til teksten og lade teksten tale sin sag (38). 
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4.4.8.2 Strukturanalyse 
Dreyer (33,36) angiver, at strukturanalysen befinder sig mellem overfladetolkning og 

dybdetolkning, hvor fortolkeren følger tekstens retning og sætter den i struktur. I denne proces 

distancerer og nærmer fortolkeren sig teksten, hvor man skal forsøge at finde temaer i teksten (34). 

Dette gøres ved at forstå, hvad der siges og hvad der tales om for hermed at finde frem til det mest 

sandsynlige tema. Teksten bliver opdelt i meningsenheder, som igen bliver læst og reflekteret over i 

forhold til meningen fundet via den naive læsning (34). Denne proces er med til at sikre validiteten, 

idet man sikrer sig, at meningsenhederne er sammenlignelig med den naive læsnings forståelse, hvis 

dette ikke er tilfældet må meningsenhederne dannes på ny.  

4.4.8.3 Den kritiske fortolkning 
Den kritiske fortolkning foregår ifølge Lindseth og Norberg (34) ved, at man endnu en gang 

vurderer sine temaer og reflekterer over dem i forhold til sin problemstilling og projektets kontekst. 

Teksten læses igen med den naive læsnings forståelse og de mest sandsynlige temaer in mente, med 

så åbent et sind som muligt (33,36). Denne form for kritisk refleksion gennem ens eget fortolkede 

materiale gør, at man fortolker ens forforståelse og man får udvidet sin bevidsthed (34). For at få 

uddybet samt skabt en større forståelse for de temaer, der udspringer fra teksten, kan man ifølge 

Lindseth og Norberg (34) søge mere viden i relevant litteratur/teori, som er passende for projektets 

kontekst, hvilket jeg gør i diskussionen af undersøgelsens fund.  

5. Analyse og præsentation af undersøgelsens fund   
Afsnittet er inddelt således, at jeg først præsenterer den naive læsning af de 3 interviews, derefter 

viser jeg et udpluk af min strukturanalyse for at vise, hvordan jeg kom frem til temaerne. Dernæst 

præsenterer jeg undersøgelsens fund, samt jeg foretager en kritisk analyse af temaerne. Den kritiske 

fortolkning af temaerne bliver fremstillet som diskussion af undersøgelsen fund i næste kapitel. 

5.1 Den naive læsning af deltager 1 
Patientinddragelse for deltager 1 er at forstå behandlingen og forløbet samt at etablere en relation, 

som kan skabe tryghed. Han ligger vægt på at få en forståelig forklaring på behandlingen og 

forløbet, da dette gør, at han føler sig tryg. Dermed gør trygheden, at han kan afgive ansvaret for sin 

krop til de behandlende sundhedsprofessionelle og den anbefalede behandling. Deltager 1 påpeger 

betydningen af de menneskelige relationer. Han har et behov for at føle sig set og hørt. Under 

indlæggelsen oplever han, at han ikke føler sig set og hørt som ydermere frembringer en følelse af 
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afmagt, da han ikke føler sig forstået. Han er en mand, der lægger vægt på fællesskab, som under 

indlæggelsen bør opstå i relationen med den sundhedsprofessionelle.  

5.2 Den naive læsning af deltager 2 
Deltager 2 forstår patientinddragelse som at få information, der er forståeligt og bidrager til at gøre 

forløbet tydeligt for hende. Dernæst er der mange følelser og tanker angående sygdommen, som 

fylder for hende, men hun har ikke talt med nogen om det. Hendes pårørende ønsker hun ikke at 

gøre yderligere bekymrede og rammerne forbundet med en firesengsstue gør det også svært at blotte 

sig omkring sådanne ting over for sygeplejersken. Ikke desto mindre påpeger hun selv, at det er 

vigtigt at få styr på det for at kunne blive helt rask. Men behandlingen synes hun har været 

fantastisk. Heri kan hun mene, at følelser forbundet med sygdom ikke nødvendigvis er en del af det, 

hun forstår som behandlingen. Det at genfinde tillid til kroppen, er også et led i at blive tryg ved at 

skulle udskrives. Deltager 2 har en identitet som en ansvarsfuld mor og hustru, denne identitet 

mener hun ikke hun kan opfylde, når hun er så syg, dette skaber splittelse for hende, som hun har 

svært ved at kapere. 

5.3 Den naive læsning af deltager 3 
Deltager 3 forstår patientinddragelse som at få en forståelig forklaring og få besvaret sine 

spørgsmål. Patientinddragelse er dog også, at der er nogen, der tager sig af en. Sygdomsforløbet er 

præget af, at hun ønsker at genvinde sin fysiske formåen. Det vigtigste i forbindelse med hendes 

PCI-behandling er dog relationen med lægen, idet kemien bare passer. Selve undersøgelsen er hun 

tryg ved på grund af den forklaring, hun får undervejs og den tillid, omsorg og opmærksomhed hun 

føler hun får. Hun fralægger sig ansvaret for hendes krop til lægen og behandlere med fuld tillid. 

Deltager 3 er en kvinde af meget få ord. Hun har umiddelbart en identitet som en stærk kvinde, der 

kan klare hård modgang såsom at miste sin mand og kæmpe mod kræft, og samtidig have et stort 

socialt netværk og højt fysisk aktivitetsniveau. Denne identitet lader det til, hun værner om, og 

enten oplever hun ikke følelsesmæssige reaktioner eller også holder hun dem tæt til kroppen.  

5.4 Præsentation af undersøgelsens temaer i form af strukturanalysen 
I figur 5 fremstiller jeg min strukturanalyse inspireret af Pia Dreyer (33,36), dette fremstilles for at 

vise transparens og validitet i hvorledes jeg udleder undersøgelsens temaer.  

Figur 5 

Meningsenheder  

”Hvad siges der” 

Betydningsenheder 

”Hvad tales der om” 

Tema 
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Deltager 2: ”hvad sker der så 

når jeg ikke får de piller mere, 

kommer det så tilbage, holder 

hjertet, begynder det, hjertet, 

så at slå mærkeligt igen og 

hvordan kan jeg vide det, når 

jeg ikke engang selv kan 

mærke det og altså sådan”. 

Deltager 3: så nu håber jeg 

bare, at man kan behandle det 

lidt, så jeg kommer til at 

fungere lidt bedre for den her 

træthed har gjort, at jeg har 

mistet lidt muskelkræft. Jeg 

har i den senere tid bare gået 

sådan her, som en gammel 

kone, som jeg siger. Folk er 

begyndt at rejse sig for mig i 

bussen, når man sådan 

kommer ind og ser skrøbelig 

ud”. 

 

Den oplevede manglende 

forståelse for kroppens 

symptomer. 

 

Hvilket kan komme til udtryk 

som manglende tillid til 

kroppen, som kan være 

afgørende for en manglende 

kontrol over situationen.  

 

Manglende kontrol kan 

opleves som utrygt. 

 

Kroppen kan også være udtryk 

for ens identitet. Hvilket kan 

opleves som, at der er en 

diskrepans mellem krop og 

identitet i forbindelse med 

sygdom. 

Følelsen af manglende kontrol 

når kroppen opleves som en 

modspiller. 

 

Meningsenheder  

”Hvad siges der” 

Betydningsenheder 

”Hvad tales der om” 

Tema 

Deltager 2: ”men det der gør 

mig tryg nu, det jeg godt har 

kunne lide, har været når I 

kommer ind og siger, arj dit 

hjerte slår bare helt godt nu. 

Sådan jeg har slet ikke på intet 

tidspunkt siden de fjernede den 

blodprop haft ondt siden. Hvis 

jeg nu havde haft sådan en 

ømhed, eller en murren så 

kunne det måske være, men det 

har jeg overhovedet ikke, jeg 

har slet ikke mærket noget, så 

det har gjort mig tryg og 

rolig”. 

 

De sundhedsprofessionelle 

formår at skabe tryghed ved at 

oplyse om hendes krop er på 

vej i bedring. 

 

Kroppen er genstand for 

følelsen af tryghed. 

 

Hun kan godt lide at blive 

inddraget i, hvordan de 

sundhedsprofessionelle 

anskuer hendes krop. 

 

Rolig, kan være et udtryk for 

at have kontrol. 

  

Følelsen af kontrol når 

kroppen opleves som en 

medspiller 

Meningsenheder  

”Hvad siges der” 

Betydningsenheder 

”Hvad tales der om” 

Tema 

Deltager 1: ”Men nu skal jeg 

selvfølgelig være ærlig og 

Han føler sig negligeret og 

overset. 

Relationens betydning så 

AMI-patienten føler sig set og 
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sige, at jeg kan jo se, der er 

travlt og det gør jo, at engang 

imellem tænkte jeg for mig selv 

øh, jeg følte måske engang 

imellem at man gik lidt for 

længe med, at man fik en 

diskussion om, hvad der skulle 

ske og at man var lidt, lidt 

alene på nogle tidspunkter. 

Hvor jeg måske godt kunne 

have forventet, at der var 

kommet en og lige havde sat 

sig og snakket med en og fordi 

der ryger jo, selvom jeg ikke er 

bange eller noget, så ryger der 

alligevel lidt ting gennem 

hovedet” (…) 

 

Hvilket kan gøre situationen 

utryg. Han kan måske ligefrem 

komme i tvivl om, hvorvidt 

man har glemt ham. 

 

Han mangler et fællesskab 

eller at indgå i relationer og 

kommer derfor til at føle sig 

alene. 

 

Han efterspørger relationer og 

omsorg. 

hørt. 

   

   

Meningsenheder  

”Hvad siges der” 

Betydningsenheder 

”Hvad tales der om” 

Tema 

Deltager 2: ”Det eneste jeg 

kan huske, da jeg lå hjemme i 

min seng, da de der 

ambulancefolk hoppede rundt i 

sengen og jeg sagde, jeg vil 

altså ikke dø nu, og så sagde 

de, det gør du heller ikke så 

længe vi er her. Og så har jeg 

ikke været bange for at dø, jeg 

har slet ikke tænkt det, jeg har 

slet ikke tænkt det, mens jeg 

har været her. Jeg ligger her 

og tænker de har styr på mig 

og de vil jo komme med det 

samme, hvis der er noget med 

mig, så det har jeg været helt 

tryg ved” 

Manglende kontrol kan føre til 

utryghed eller at hun bliver 

bange. 

 

Tillid og omsorg i relationen 

kan skabe tryghed. 

 

Tillid til de 

sundhedsprofessionelle.  

 

Kan dette mon være 

autoritetstro? 

 

Hun kan slappe af ved 

bevidstheden om at andre 

tager sig af hende – og dette 

kan ligefrem give hende ro og 

hermed føles sikkert og trygt. 

 

AMI-patientens behov for at 

afgive kontrollen. 

Meningsenheder 

”Hvad siges der” 

Betydningsenheder 

”Hvad tales der om” 

Tema  

Deltager 2: ”altså det har 

været meget sådan med, 

hvordan har du det, nu skal du 

lige have de her piller og den 

her sprøjte og måle dit 

Hun beskriver hvordan der har 

været meget fokus på kroppen. 

 

Hun siger, at hun har manglet, 

at man har talt med hende om 

Kroppens betydning så AMI-

patienten føler sig set og hørt. 
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blodtryk og så, altså det kunne 

have været rart at have fået 

noget værktøjer til, hvordan 

selv og vide hvordan man skal 

gøre, i forhold til alle de 

mennesker der er så 

bekymrede”. 

 

andet end hendes krop. 

 

Hun oplever manglende fokus 

på, hvad der har betydning for 

hende. 

 

 

 
Efter strukturanalysen gennemlæste jeg alle meningsenhederne og sammenlignede med de 

spørgsmål og antagelser, som den naive læsning havde frembudt, hvilket medførte, at der skulle 

adskillige strukturanalyser til, før jeg nåede til det Ricoeur (32,34) henviser til som de mest 

sandsynlige temaer i teksten. Med denne frem og tilbage proces som kendetegner den 

hermeneutiske spiral (33), fandt jeg de mest sandsynlige temaer, som hermed er undersøgelsens 

fund. 

5.5 Undersøgelsens fund 
 Fundene er som angivet opstået via strukturanalysen. 

- ”følelsen af manglende kontrol når kroppen opleves som en modspiller” 

- ”følelsen af kontrol når kroppen opleves som en medspiller” 

- ”kroppens betydning så AMI-patienten føler sig set og hørt” 

- ”relationens betydning så AMI-patienten føler sig set og hørt”  

- ”AMI-patientens behov for at afgive kontrollen”  

Yderligere eksisterer der et andet vigtigt fund. Under mine interviews når jeg spurgte deltagerne om 

deres oplevelser af patientinddragelse under den akutte indlæggelse, var der ingen, der svarede 

direkte på spørgsmålet. De beskrev i stedet deres generelle oplevelse af den akutte indlæggelse. 

Dette fund kan ikke fremvises via strukturanalysen men derimod som et fund, der opstod som en 

helhedsforståelse fra de 3 interviews. Dette fund bliver ikke genstand for den kritiske analyse, men 

vil blive diskuteret i den kritiske fortolkning.  

Strukturanalysen bevæger sig mod dybdefortolkning først i form af en kritisk analyse af de fra 

strukturanalysens udvalgte temaer og senere som en kritisk fortolkning i diskussionsafsnittet. 
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5.6 Kritisk analyse af strukturanalysens temaer 
Dreyer (33,36) anviser, at den kritiske fortolkning opdeles i to dele, hvori den kritiske analyse 

følger temaerne i den samme dialektiske proces som i strukturanalysen, hvor man nu bevæges mod 

betydningen af, hvad teksten taler om.  

5.6.1 Følelsen af manglende kontrol når kroppen opleves som en modspiller 
Deltager 2 fortæller her den manglende forståelse for hendes krops symptomer, som kan føre til en 

følelse af manglende kontrol; 

(…) ”kommer det så tilbage, holder hjertet, begynder det, hjertet, så at slå mærkeligt igen og 

hvordan kan jeg vide det, når jeg ikke engang selv kan mærke det”. 

Kroppens uvante symptomer og signaler bekymrer tydeligvis deltager 2 og det får automatisk 

indflydelse på hendes tanker om fremtiden, da hun er fortvivlet over den manglende kontrol over 

kroppen. Kontrol over kroppen og tillid til kroppen hænger sammen. Tillid og kontrol hænger 

ydermere sammen med følelsen af at være tryg.  

Deltager 3 oplever også den manglende indsigt i kroppens symptomer, som ydermere giver 

anledning til en identitetskonflikt, der for de to kvinder opstår mellem krop og identitet, idet 

kroppen ikke agerer som medspiller, således at de kan bevare deres identitet;  

”Så nu håber jeg bare, at man kan behandle det lidt, så jeg kommer til at fungere lidt 

bedre. For den her træthed har gjort, at jeg har mistet lidt muskelkræft. Jeg har i den 

senere tid bare gået sådan her, som en gammel kone, som jeg siger. Folk er begyndt 

at rejse sig for mig i bussen, når man sådan kommer ind og ser skrøbelig ud”. 

Kroppen bliver hermed et visuelt udtryk for sygdommen og det bryder hun sig ikke om. Kort 

forinden har hun fortalt, at hun normalt styrter afsted i rask gang. Hele hendes kropssprog antyder, 

at hun ikke bryder sig om at blive betragtet som skrøbelig. Muligvis kan dette skyldes, at hun ikke 

ønsker at fremstå svag. Hun har overlevet et langt cancerforløb og 8 år forinden har hun mistet sin 

mand, samt hun påpeger, at hendes børn kalder hende for sej. Jeg spørger hende, hvad hun tror 

hendes børn mener, når de siger hun er sej, hvortil hun siger, at hun klarer tingene. Dette kan være 

et karaktertræk for en stærk kvinde, der kan klare meget. Umiddelbart lader det til at være en 

identitet, hun befinder sig godt med og værner om.  

Deltager 2 fortsætter med at beskrive den samme konflikt mellem krop og identitet. 

”altså jeg er et meget ansvarsfuldt menneske og når man ligger der og kan se og mærke at de er 

meget kede af det. Så er det ligesom det er mig, der skal tage sig af dem ikk” (…). 
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Kroppen bliver hermed en hindring for, at hun kan bevare sin identitet som en ansvarsfuld og 

omsorgsfuld mor, hustru og bedstemor. Men hun evner ikke at skulle tage sig af andre, mens hun er 

indlagt. Hun er fysisk afkræftet oven på hendes forløb og synes det er svært at forholde sig til, at 

alle omkring hende er bekymrede, fordi hun i virkeligheden stadig selv er bekymret.  

”Så på den måde, så det er sådan ambivalent for jeg tror også, at hvis man skal blive rask, så er det 

nødvendigt, at der hænger en masse frakker i gangen, altså det er jo fedt at have en omgangskreds 

og en familie der vil en”. 

Hun har det svært, da hun ikke føler, hun kan være den, som hun plejer og hun ikke kan rumme 

hendes pårørendes bekymring. Det bliver netop ambivalent for hende, da hun erkender, at hun ved, 

at hun har behov for dem, men hun kan bare ikke også tage sig af dem oveni, at hun skal fokusere 

på sin egen sygdom. Hun kæmper altså en indre kamp for at finde evnen til at fokusere på sin egen 

bedring og acceptere at hendes identitet, i kraft af hendes sygdom, er sat ud af spil for en periode. 

Hun giver udtryk for, at hun ønsker nogle værktøjer til at tackle denne ambivalens. Hun har endnu 

ikke genvundet kontrollen over kroppen og kan derfor heller ikke berolige sine pårørende.  

Kroppen kan også blive den medspiller som gør, at AMI-patienten oplever følelsen af kontrol igen, 

som præsenteres i næste afsnit. 

5.6.2 Følelsen af kontrol når kroppen opleves som en medspiller. 
Deltager 1 fortæller om, hvordan han altid har haft stor tiltro sin krop og på den måde oplevet den 

som en medspiller. 

(…) ”Jeg har aldrig haft problemer med mit hjerte, og det har min familie heller ikke. (…) Og de 

har været stærke, jeg synes vores gener har været stærke og det er også det, jeg har kørt lidt efter”. 

Han har haft meget tillid til sin krop og sine gener, hvilket kan have indflydelse på, at han har 

negligeret symptomerne. Da han efterfølgende finder ud af, at hans længerevarende forhøjet 

blodtryk kan have været årsag til hans AMI, bliver han irriteret, for det har han ikke været bevidst 

om. Han vil gerne have kontrol over sin krop, for at kunne have forebygget det. Dette kan være et 

udtryk for manglende patientinddragelse, da han ikke har været bevidst om konsekvenserne af sit 

høje blodtryk. Han giver udtryk for en snert af uovervindelighed på den måde, han karakteriserer 

sine gener. Muligvis føler han det som et tegn på svaghed, at generne alligevel ikke var så stærke. 

Men som udgangspunkt oplever han sin krop som medspiller, hvilket også gør, at han har tiltro til, 

at kroppen nok skal klare den forestående operation. 
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Deltager 3 udviser også tiltro til sin krop. Hun har tillid til den og dette vil jeg mene betyder, at hun 

oplever den som sin medspiller. 

”Hvis man kan afhjælpe det der (hjertet red.), så jeg får noget mere af livet med, så vil det jo være 

dejligt. Og det tror jeg egentlig også på”. 

Hun er optimistisk, hvorpå kroppens formåen kan blive et udtryk for en potentiel fremtid. Kroppen 

skal ordnes, så hun kan få noget mere af livet. Kroppen er genstand for en mulig fremtid, hvor 

vigtigheden af at skabe kontrol over kroppen igen skærpes. Hun ønsker mere af livet, men det liv 

hun lever er afhængig af hendes fysiske formåen, så derfor forsøger hun med sin optimistiske 

indstilling at genvinde kontrollen over kroppen via tilliden og troen derpå. 

Under den akutte indlæggelse oplever deltager 2 at genfinde tilliden til kroppen og dermed opleve 

den som sin medspiller.  

”Men det der gør mig tryg nu, det jeg godt har kunne lide, har været når I kommer ind og siger, arj 

dit hjerte slår bare helt godt nu”. 

Hun beskriver betydningen af relationen med den sundhedsprofessionelle, hvordan det er vigtigt, at 

man får inddraget patienten for at fremme kropsforståelsen, som i dette tilfælde kan være med til, at 

patienten genvinder tilliden til kroppen og hermed også kontrollen. Derimod er der fortsat en 

manglende tillid til kroppen, når hun fortæller om den forestående udskrivelse. 

(…) ”alting er første gang når man går en tur, når man tager sin cykel, det kan jeg godt være 

nervøs for. Og det kan jeg mærke, at jeg kan godt kan have brug for at snakke om. Men altså så har 

jeg jo tænkt mig at melde mig ind i Hjerteforeningen og ligesom bruge den til at komme videre”. 

Hun er utryg ved udskrivelsen, da hun vurderer, at hverdagsaktiviteterne skal læres på ny. Det 

bliver derfor også hendes måde at genfinde tilliden til sin krop og genvinde kontrollen ved at få 

vished om, at kroppen kan klare hverdagsaktiviteterne igen. Dermed kan hun også få sin identitet 

igen, når hun fornemmer, at kroppen kan klare hverdagsaktiviteterne. Når hun har overskud i sin 

egen krop, vil hun også være i stand til at yde omsorg for andre, som betyder meget for hendes 

identitet som mor, hustru og bedstemor. Hun tager selv kontrollen, når hun siger, at hun vil søge 

hjælp et relevant sted som Hjerteforeningen.  
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Deltager 3 giver derimod udtryk for, at hun har genvundet tilliden til kroppen ved at ytre ønske om 

at få fjernet hjerteovervågningen, som ellers har været karakteriseret som en tryghed under 

indlæggelsen. 

”Og så render vi jo rundt med den her pose (peger på sin hjerteovervågning), ja og så kommer de 

jo springende, der er vist en ledning, der er røget af”. 

Hun siger, at hjerteovervågningen har været en tryghed for hende, men hun godt kunne tænke sig, at 

få den af. Denne tryghed har hun ikke behov for mere, hvilket hun ydermere udtrykker, da hun 

siger, at hun på ingen måder er nervøs for at komme hjem.  

Fremtiden med pårørende kommer i forbindelse med sygdommen meget i fokus og kan være en 

vigtig motivation for at genvinde kontrollen, deltager 2 beskriver det således; 

”for det der med at man har overlevet, man er jo dybt taknemmelig, og hold da op, tænk hvis jeg 

ikke skulle have set mine børnebørn igen, altså. Alt det der, og det vil jo sidde i en længe, for man 

skal godt nok være glad for det, man har, også selvom det nogen gange er surt og alt muligt”. 

Kroppens tegn på sygdom gør, at hun fokuserer på det dejlige i livet, som fremtiden med børn og 

børnebørn og oplevelser med dem. I denne forbindelse lader det til hun har tillid til, at hendes krop 

nok skal komme sig. Når hun i sin fortælling fokuserer på sin familie, fremstår hun pludselig meget 

viljestærk og stædig i kampen om at genfinde tillid til kroppen og genvinde kontrollen. Hermed 

bliver de pårørende den positive energi i kampen om at komme tilbage til sit gamle jeg.  

Kroppen har stor indflydelse under en hospitalsindlæggelse og deltagerne oplever, at kroppen kan 

blive en hindring for oplevelsen af, at de sundhedsprofessionelle har fokus på mennesket med 

kroppen, og ikke blot kroppen, som er næste tema i den kritiske analyse.  

5.6.3 Kroppens betydning så AMI-patienten føler sig set og hørt. 

I et sygdomsforløb er der risiko for, at kontakten med de sundhedsprofessionelle forbliver meget 

fokuseret på selve kroppen og ikke så meget mennesket med kroppen, som netop deltager 2 

beskriver det;  

”altså det har været meget sådan med, hvordan har du det, nu skal du lige have de 

her piller og den her sprøjte og måle dit blodtryk og så, altså det kunne have været 

rart at have fået noget værktøjer til, hvordan selv og vide hvordan man skal gøre, i 

forhold til alle de mennesker der er så bekymrede”. 
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Her er det tydeligt, at deltager 2 i virkeligheden giver udtryk for, at der ikke har været tilstrækkelig 

fokus på, hvad der har haft betydning for hende. Gennem hendes fortælling er det tydeligt, at hun 

har været yderst tilfreds med hendes behandling, som hun mener har været fantastisk. Derimod 

mangler hun at få talt om de ting, der også har betydning for hende. Disse kommer til at betyde 

meget for hende, og man kan forestille sig at dette fokus på kroppen, som skal behandles, fjerner 

fokus fra patientperspektivet, som de sundhedsprofessionelle i hendes tilfælde kommer til at overse.  

Kroppen kan yderligere være årsag til, at følelsen af afmagt opstår, som deltager 1 oplever; 

(…) jeg havde været ude i bad og så var den ene af mine kanyler oppe i armen, den 

var gået ud og blodet pisblødte ud. Og så siger jeg til en af pigerne, kan du ikke lige 

sætte den i igen? Så siger hun til mig, jamen det kan jeg ikke ordne. Nej sagde jeg, 

men kan du så ikke få fat i en, der kan gøre det? Og så begyndte hun sgu at tørre 

borde af igen og så tænkte jeg, Hallo!  

Han bliver frustreret og vred, og disse følelser kan være et udtryk for den afmagt, der ligger i at 

bede om hjælp og ikke få den. Han har tidligere i samtalen beskrevet, at han ikke bryder sig om at 

bede om hjælp. Vedkommende, der afviser ham, formår ikke at sætte sig i hans sted og forstå 

betydningen af den hjælp, han beder om. Hans følelse af at blive afvist, er så stærk, at han føler, at 

personalet ikke er professionelle. Det har stor betydning for ham, da netop denne professionalisme 

betyder meget for ham, da det er denne, han sammenstiller med følelsen af at være tryg. Han 

forbinder professionalismen med det at blive mødt af en forstående sundhedsprofessionel, som kan 

behandle kroppen. 

De sundhedsprofessionelles fokus på kroppen, kan som deltager 1 beskriver det samtidig skabe 

tryghed; 

(…) ”den der skide elektricitet forsvandt oppe på jeres afdelingen to gange, der følte 

jeg mig meget sikker på, at når I samlede os, og der hvor man ikke kunne flytte folk, 

satte man en vagt ved stuen. Det kan jeg huske det følte jeg mig, at det synes jeg sgu 

var professionelt gjort, der var styr på tingene”. 

Følelsen af at nogen har styr på en og ser og forstår, hvordan ens krop har det, har umådelig stor 

betydning. På den ene eller anden måde hænger den kropslige forståelse, fra den 

sundhedsprofessionelle sammen med følelsen af at være tryg. Det at nogen forstår ens krop er 

vigtigt for, at patienten selv kan begynde at forstå den. Forståelse for kroppen er vigtig for at have 

tillid til den og dermed også føle sig i kontrol. For at den kropslige forståelse kan opstå, er det 

afgørende, at patienten føler sig set og hørt i mødet med den sundhedsprofessionelle. Dette er 

essensen af patientperspektivet, hvor fokus på kroppen fra de sundhedsprofessionelle kan være en 
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hindring for, at de kan overse patientperspektivet. I deltager 2´s tilfælde beskriver hun, hvordan det 

føles for hende, at få talt om hendes situation. 

”Ja, jeg kan også mærke, at det berører mig meget at snakke med dig om det nu, jeg bliver sådan 

helt, jeg sveder vildt meget og er lige ved at græde. For jeg har jo ikke sådan snakket om det vel”. 

Dette viser, hvor stor betydning det har for hende at tale om sin situation samt lige præcis de ting 

hun synes er svære og ønsker hjælp til. For en patient som hende har patientperspektivet fra den 

sundhedsprofessionelles side stor betydning, da hun ikke selv beder om råd eller beder om en 

samtale. Det er en nødvendighed, at hun føler sig set og hørt for at turde åbne op for det, der er 

svært. Da interviewet er slut, giver hun udtryk for at det, at hun har fået lov til at tale om hendes 

situation, har lettet rigtig meget i hendes sind og på trods af det var svært, var det også en rar og 

befriende oplevelse. Dette påpeger vigtigheden af, at de sundhedsprofessionelle skal skabe en 

relation med fokus på både krop og patientperspektivet, hvor patienten føler sig set og hørt, hvilket 

er det næste tema i analysen. 

5.6.4 Relationens betydning så AMI-patienten føler sig set og hørt 
Deltager 1 fortæller om hans oplevelse med at få foretaget en PCI og hvordan relationen under selve 

proceduren vægtes højere end hvorvidt proceduren lykkes. 

”Det lykkedes ikke rigtig for dem, de prøvede med nogle forskellige størrelser af 

balloner, men det gik ikke, som de gerne ville. Men for mig virkede de meget 

professionelle, det må jeg sige. Jeg havde bare fået den opfattelse, at jeg havde fået 

sat noget op og det erfarede jeg faktisk først, da jeg var ude på Bispebjerg igen sådan 

rigtig, men jeg følte mig ikke på nogen måde forbigået eller utryg eller noget i den stil, 

tværtimod synes jeg, at dem på Rigshospitalet at de var gode”. 

Relationen, som har skabt tryghed, er mere vigtig for ham end at han umiddelbart ikke helt har 

forstået, hvad der er foregået under proceduren. Han fortæller, at de alle på stuen, heriblandt lægen 

og sygeplejerskerne, var venlige til at forklare og fortælle undervejs samt spørge ind til ham. På den 

måde føler han sig set og hørt og denne følelse opvejer, hvorvidt han har forstået, hvad der er sket 

inde på stuen.  

Deltager 3 oplever også en god relation under hendes PCI, hun synes, de er flinke til at forklare, 

hvad der sker og hvad de foretager sig. 

”Men jeg synes altså også den der med, at lægen (hun nævner navnet på lægen, som 

havde foretaget PCI) kom der om morgenen, det var jeg meget altså… det burde de jo 

gøre (…) men han var rigtig god at snakke med, synes jeg (…) Ja populært sagt, at 
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kemien passer. Men også måden han forklarede på, at nu skulle jeg sådan og sådan. 

Det synes jeg”. 

Relationen er også for hende en afgørende faktor for, hvordan hun oplever sit forløb. Hun fortæller, 

at han er god at tale med, hvilket kan tolkes som, at hun føler en gensidig respekt og tillid, som kan 

sammenstilles med at føle sig set og hørt. Hun føler i hvert fald, at det er specielt, at lægen, som har 

foretaget PCI-proceduren kommer og tjekker til hende dagen efter. Og det at føle der bliver taget 

specielt hånd om en, og at man ikke blot er en i mængden, kan også have betydning for forløbet. 

Denne følelse af at være unik, påpeger deltager 1 også herunder. 

”Vi er jo alle unikke uanset om der 20 eller 45 inde, altså jeg kunne godt tænke mig, at man satte 

sig ned med den enkelte og fik en diskussion om, hvad sker der her nu og, hvad har vi tænkt os”. 

Her påpeger deltager 1 essensen af patientperspektivet, at hver patient er unik og det unikke kun 

kommer frem ved, at patienten føler sig set og hørt. Dette mener han, man skal gøre ved at sætte sig 

og få en diskussion om forløbet. Han bruger betegnelsen diskussion, når han omtaler samtalen 

mellem patient og sundhedsprofessionel. Jeg tror, at der i betegnelsen diskussion ligger en 

anskuelse af, at samtalen skal være en fælles sag, da man to parter ikke kan diskutere en sag, hvis 

ikke begge parter har del i denne sag og begge har en forståelse for sagen. Hvilket også kendetegner 

forudsætningerne for patientinddragelse (1).  

”Men nu skal jeg selvfølgelig være ærlig og sige, at jeg kan jo se, der er travlt og det 

gør jo, at engang imellem tænkte jeg for mig selv øh, jeg følte måske engang imellem, 

at man gik lidt for længe med, at man fik en diskussion om, hvad der skulle ske og at 

man var lidt, lidt alene på nogle tidspunkter” (…). 

Han påpeger, at han mangler at føle sig set og hermed også hørt. Deltager 1 er et meget socialt 

menneske, der trods sin pensionisttilværelse har rigeligt at tage sig til med de arrangementer, der er 

i den boligforening, han bor i. Han er vant til at være en del af et fællesskab, og under indlæggelsen 

mangler han at være en del af et sådan fællesskab. Når man står udenfor og kan se ind på et 

fællesskab, man ikke er en del af, kan dette føles meget ensomt. Hvilket kan betyde, at han føler sig 

alene. At indgå i et fællesskab kan anskues som det at føle sig set og hørt. 

Ydermere oplever han at føle sig overset og overhørt. 

” Ja altså da jeg blev udskrevet, der manglede jeg lidt. (…) Hvis han bare havde sagt det, så havde 

jeg været afklaret med det. Men jeg følte mig frustreret, da jeg gik derfra, med den forklaring jeg 

fik” (…). 
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I udskrivningssamtalen føler han sig hverken set eller hørt, da han ikke får svar på det, han spørger 

om, eller ikke et brugbart svar. Hvilket medfører, at han går hjem og er frustreret. Det kan være 

utrygt for ham at gå hjem med en uklar forståelse for, hvad der skal ske fremadrettet, hvilket er 

uheldigt, da han ellers gennem indlæggelsen har følt sig tryg. Dette kan være et udtryk for at være 

uden kontrol og føle sig magtesløs, når man ikke bliver forstået eller føler man får den information, 

man som patient har behov for. Dette bevirker, at han efterspørger, at man tager udgangspunkt i den 

enkelte patients behov og ønsker, hvilket er et udtryk for, at han efterspørger patientinddragelse. 

Deltager 2 oplever ligeledes udfordringer med hensyn til at føle sig set og hørt. 

(…)”derfor var det lidt voldsomt at komme tilbage og ligge på den her firemandsstue ikk… hvor 

man kan høre alting, altså det er jo også begrænset, hvad man sådan siger” (…). 

Hun mener, at rammerne på en firemandsstue gør det svært at føle sig set og hørt, da hun føler, at 

det kan krænke hendes privatsfære. Hun foreslår, at man kan sætte sig afsides, som hende og jeg gør 

i forbindelse med interviewet. Hun har haft behov for at tale om de svære ting, men har ikke følt, at 

nogen sundhedsprofessionel har indbudt til at tale om det, på nær en enkelt gang. Der var en 

sygeplejerske, der en dag spurgte ind til hendes situation, hvilket gav hende lyst til at tale om det. 

Men de to blev afbrudt og sygeplejersken kom ikke retur. 

”Det der skete for mig var, at nu er det sjældent, at jeg åbner mig for, hvordan jeg tænker og føler, 

og når så dét sker, så lukker jeg, jeg er jo krebs, så lukker jeg mig med det samme, og siger, nåh 

men så var det bare sådan”. 

Hun føler sig svigtet, da hun åbner op for noget, som er svært for hende og derfor kræver meget af 

hende. Da det ikke bliver modtaget med en sådan opmærksomhed, som det bør, føler hun sig 

muligvis blottet og lukker ned for muligheden for at tale om de følelser, hun tumler med. Det viser 

sig, at hun ikke taler med nogen om sine følelser, indtil hun sidder i interviewsamtalen med mig, 

hvorfor det også kommer til at påvirke hende meget. 

Deltagerne påpeger, at de under indlæggelsen ønsker fokus på patientperspektivet, da det er 

afgørende for, hvordan patientinddragelsen udmøntes. Der kan nemlig opstå situationer, hvor AMI-

patienten har behov for at afgive kontrollen til de sundhedsprofessionelle og denne mulighed 

kræver et patientperspektiv for at identificere. Patientens behov for at afgive kontrollen bliver næste 

tema i den kritiske analyse. 
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5.6.5 AMI-patientens behov for at afgive kontrollen  
Deltager 2 fortæller, hvordan hun oplever, at de sundhedsprofessionelle tager sig af hende, hvilket 

hun lader til at have behov for i den helt akutte fase. Hun slapper af og er tryg ved tanken om, at de 

sundhedsprofessionelle har overtaget kontrollen.  

”Det eneste jeg kan huske, da jeg lå hjemme i min seng, da de der ambulancefolk 

hoppede rundt i sengen og jeg sagde, jeg vil altså ikke dø nu, og så sagde de, det gør 

du heller ikke så længe, vi er her. Og så har jeg ikke været bange for at dø, jeg har 

slet ikke tænkt det, jeg har slet ikke tænkt det, mens jeg har været her. Jeg ligger her 

og tænker de har styr på mig og de vil jo komme med det samme, hvis der er noget 

med mig, så det har jeg været helt tryg ved”. 

Her beskriver hun hvilken tryghed og ro det giver hende, at en anden har overtaget kontrollen over 

hendes krop. Hun beskriver ligeledes, hvilken tryghed det giver hende, at en læge følger hende 

gennem udredningsfasen.  

 (…) ”der var en læge med hele tiden og forklarede hvad der skete. Altså det synes jeg var vigtigt, 

altså jeg er jo ikke læge eller sygeplejerske, så jeg aner jo ikke, altså jeg vidste intet om 

hjertetilfælde før det her” (…). 

Det, at hun siger det er vigtigt, kan godt hænge sammen med følelsen af at være tryg, som hun 

bliver, da lægen er hos hende og løbende forklarer, hvad der foregår og hvorfor det foregår. Dette 

vælger jeg at tolke som patientinddragelse, da hun tidligere beskriver, at hun forstår 

patientinddragelse som at få forståelig viden om sygdom og behandling. Samt patientinddragelse på 

dette niveau er, at hun får den behandling, som hun føler sig tryg ved, som i dette tilfælde er nærhed 

af en sundhedsprofessionel. Både den fysiske krop bliver behandlet og den levede krop bliver 

behandlet med tryghed via relationen. Patientinddragelse kan netop også omhandle retten til at 

fravælge at blive inddraget. Deltagerne har i den helt akutte fase, hvor de skal udredes behov for, at 

de sundhedsprofessionelle gør, hvad de skal og dette accepterer deltagerne, som var det det mest 

naturlige, som her i deltager 3´s tilfælde. 

”Jeg tænker, at det er, hvad der skal foregå, og acceptere det. Men jeg synes sådan, at de er meget 

flinke til at forklare, hvad der foregår her”. 

Deltager 1 har en samtale med lægen om den efterfølgende behandling, lægen besidder en måde at 

kommunikere på, som deltageren sætter pris på, og han accepterer hermed uden tøven den 

anbefalede behandling.   
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”så havde jeg en samtale med overlægen og det synes jeg, han gjorde på en frisk 

måde, i hvert fald på en måde jeg godt kan lide det (…) det jeg lægger an til er, at du 

skal have en bypassoperation og hvad siger du til det? (…) Han stak mig hånden og 

sagde så er det en aftale, det var vi helt enige om. Og så sagde jeg til ham, jeg 

kommer når du råber og så er det sådan”. 

Han har tillid sin krop, han overgiver dog kontrollen over kroppen til lægen, men på en facon 

hvorpå han føler sig delagtiggjort i processen og hermed fortsat er i kontrol. Dette kan være hans 

behov for patientinddragelse i denne fase, hvor han ikke har behov for en lang forklaring om risici 

forbundet med operationen, da relationen med lægen har bidraget til, at han har tillid og respekt for 

lægen og det er i hans terminologi det afgørende. 

6. Diskussion 
Diskussionen er opdelt i diskussion af analysens fund, hvor jeg inddrager teori af Benner og Wrubel 

(46) samt relevant litteratur fra min litteratursøgning. Afslutningsvis bliver metoden diskuteret. 

6.1 Diskussion af analysens fund forstået som den kritiske fortolkning 
Gennem bearbejdelsen af undersøgelsens temaer i den kritiske analyse, har deres betydning ændret 

sig en smule, da de endnu engang har været udsat for den dialektiske proces mellem forklaring og 

forståelse. Temaerne ”følelsen af manglende kontrol når kroppen opleves som modspiller” og 

”følelsen af kontrol når kroppen opleves som medspiller” bliver diskuteret under overskriften 

”Kroppens betydning for oplevelsen af kontrol”. Dernæst bliver temaerne ”kroppens betydning så 

AMI-patienten føler sig set og hørt”, ”relationens betydning så AMI-patienten føler sig set og hørt” 

og ”AMI-patientens behov for af afgive kontrollen” afslutningsvist diskuteret under overskriften 

”Relationens betydning for patientinddragelse”   

Diskussionen udvider den dialektiske proces af temaerne, som Dreyer (33,36) påpeger er, hvor man 

lader betydningerne blive forklaret og forstået ud fra relevant teori og litteratur. 

6.1.1 Kroppens betydning for oplevelsen af kontrol 
Deltagerne oplever en manglende forståelse for deres krop og mister hermed tilliden til den. 

Benner og Wrubel (46) tillægger kroppen stor værdi i forhold til, hvordan noget opleves samt 

dennes evner til at tilpasse sig. De pointerer, at sygdom kan forstyrre den projektive krop, som er et 

udtryk for kroppens måde at fungere på i normale sammenhænge. Benner og Wrubel (46) mener, 

at patienten skal opfattes som et holistisk menneske. Patienten skal betragtes som at krop og sjæl er 

integreret. Deltagerne mister den integrerede fornemmelse af kroppen efter deres AMI, idet de 
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mister tilliden til deres krop. Denne dualistiske kropslige fornemmelse kan i deltagernes tilfælde 

anses som tegn på forstyrrelser i deres projektive krop. 

Den manglende forståelse af kroppen kan ud fra Benner og Wrubel (46) forklares ved, at den 

habituelle krop som er et udtryk for vores tillærte vaner, kommer særligt i fokus i tilfælde af 

sygdom. Analysen viste, at deltagerne oplever en eksistentiel usikkerhed med baggrund i en 

kropslig usikkerhed, hvor kroppen blev anset som svag og ikke habituel efter deres AMI. Herved 

kan deres habituelle krop komme i fokus med en dertilhørende oplevelse af manglende kropslig 

forståelse, som medfører følelsen af ikke at have kontrol. Benner og Wrubel (46) pointerer, at 

oplevelsen af manglende kropslig forståelse, kan medføre en risiko for manglende evne til at 

mestre sygdommen, hvormed at mestre sammenstilles med følelsen af kontrol. Deltagerne hænger 

altså i en potentiel fare for ikke at kunne mestre de udfordringer sygdommen kan medføre. I 

analysen kunne der ses tegn på manglende mestring, hvor deltagerne oplevede ikke at kunne 

deltage i livet på vanlig vis, så længe deres krop føltes svag og de ikke havde tillid til den. Ifølge 

Benner og Wrubel (46) kan tilvænning og indlæring af nye kropsfunktioner blive en så integreret 

del af mennesket, at der skabes en ny habituel krop, hvilket er det deltager 2 hentyder til når hun 

skal hjem og ”lære” hverdagsaktiviteterne på ny. Denne proces kan anses som en afspejling af en 

proces, hvor der bliver skabt en ny habituel krop med nye tillærte vaner, som kan være en måde at 

mestre sygdommen.  

 

Betydningen af at mestre sygdom understøttes i undersøgelsen af Johansson et al (47), som 

beskriver kvinders oplevelser af livet efter et AMI, hvor netop den manglende tillid til kroppen 

fylder utrolig meget for disse kvinder. Kroppen bliver med ét sårbar, hvilket gør, at disse kvinder 

ændrer deres syn på deres krop og liv, hvilket får indflydelse på deres evne til at mestre 

hverdagslivet. Dette studies resultater af kvinders følelser og tanker forbundet med AMI er 

sammenlignelig med deltager 2´s følelser og tanker forbundet med kroppen som modspiller. De 

kvindelige deltagere har en klar identitet forbundet med deres krops formåen, som kvinderne fra 

dette studie også har. Stevens og Thomas´ studie (48) omhandler også kvinders oplevelse af livet 

efter et AMI og dette påpeger den stærke moder/kvinderolle, hvor kvinden skåner sine pårørende, 

specielt børnene, for hendes egne bekymringer og hun fastholder denne stærke moder/kvinderolle 

trods adskillige bekymringer (48). Denne stærke identitet er den samme som de kvindelige 

deltagere fra projektet kæmper med i forbindelse med deres AMI og kroppens manglende evne til 
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at samarbejde om at kunne udfylde denne rolle, hvilket kan have indflydelse på deres oplevelse af 

kontrol.  

 

At opleve kontrol i forhold til en sygdom handler i høj grad om patientens evne til at mestre livet 

dermed. Benner og Wrubel (46) fremhæver, at stress forekommer, når man oplever brud i mening, 

forståelse og uhæmmet funktion, som sammenstilles med sygdom. Mestring bliver det, man stiller 

op med dette brud. Benner og Wrubel (46) pointerer, at patienten ikke kan vælge frit mellem 

effektive og ineffektive mestringsstrategier, men derimod bliver det op til den enkeltes egen 

forståelse, vurdering og muligheder. Hvilket leder hen til Benner og Wrubels (46) illness begreb, 

som er den menneskelige oplevelse af tab eller dysfunktion, der bliver aktuelt i udførelsen af 

sygeplejen, da de mener, at støtten med henblik på mestring tager udgangspunkt i den enkeltes 

forståelse af illness. Dette aktualiserer patientperspektivet i sygeplejen, da sygeplejersken kan 

støtte AMI-patienten ud fra dennes sygdomsforståelse og en vurdering samt muligheder for 

mestring af sygdommen. Et finsk studie af Salminen-Tuomaala et al. (49) hvori man undersøgte 

AMI-patientens mestring efter deres AMI med udgangspunkt i, hvad der hæmmer og fremmer 

mestring, fandt man at sygeplejersken havde stor betydning under den akutte indlæggelse, for 

netop at støtte til denne mestring, som de i studiet pointerer er med til, at patienten genvinder 

kontrollen. Sygeplejersken støtter AMI-patienten med sin tilstedeværelse i forhold til, at patienten 

ønsker information om sygdommen, men også at sygeplejersken formår at tale om de 

følelsesmæssige reaktioner på sygdommen.  

 

I en opsummering af den kritiske fortolkning af ”Kroppens betydning for oplevelsen af kontrol”, 

mener jeg, at oplevelsen af kontrol hænger sammen med patientinddragelse, da hvorvidt mestring 

af sygdommen hænger sammen med kropsforståelsen og hermed følelsen af kontrol. Dette er 

aspekter, som sygeplejersken kan støtte patienten i under den akutte indlæggelse gennem netop 

patientinddragelse. Mestring mener jeg kan sidestilles med evnen til at håndtere, som på denne 

måde VIBIS (9) har formuleret det på; ”Dette sker i en gensidig, respektfuld dialog, og den 

sundhedsprofessionelle informerer løbende patienten i overensstemmelse med dennes livsvilkår og 

ønske om at blive inddraget, så patientens håndtering af eget sygdomsforløb optimeres” (1, 

side10). 
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6.1.2 Relationens betydning for patientinddragelse 
Analysen viste vigtigheden af relationen mellem patient og sundhedsprofessionel i forhold til, at 

patienten skal føle sig set og hørt. Deltager 1 og 3 beskriver kun relationen med de 

sundhedsprofessionelle, da de skal fortælle om, hvordan de oplever deres PCI procedure, som for 

begges vedkommende ikke går som planlagt. Dette aspekt at de begge, trods disse foranstaltninger, 

alligevel fokuserer på relationen gør det tydeligt, at netop denne relation er uhyre vigtig.  

 

Höglund et al (17) studie har blandt andet fokus på, hvordan de sundhedsprofessionelle og 

patienterne oplever og forstår behovet for inddragelse i den akutte fase, samt de etiske aspekter 

forbundet hermed. De sundhedsprofessionelle forstår primært patientinddragelse som at 

viderebringe vigtig information om sygdom og behandling. Dette er den samme forståelse 

deltagerne fra mit projekt beskriver. Ydermere fremstiller studiet den etiske problemstilling i, 

hvorvidt man kan og skal inddrage en lidende patient under den akutte fase (17). Den skrøbelige 

krop medfører, at deltagerne overgiver det fulde ansvar for deres krop til de 

sundhedsprofessionelle. De har fuld tillid til, at de har de fornødne kompetencer til at tage vare på 

den. Dette behov for at afgive kontrol over kroppen, er det samme som Decker et al (27) finder 

frem til i deres studie. Dette kendetegner et menneske i en livstruende tilstand, hvor det er 

tilfredsstillende, at lægen tager beslutning om behandlingen og man som patient ikke bliver 

yderligere delagtiggjort i beslutningen, andet end den generelle information om hvad behandlingen 

indebærer (27). Samme studie (27) viser, hvordan behovet for inddragelse øges fra den helt akutte 

fase, hvor behovet ikke er tilstede, og dernæst frem mod udskrivelsen, hvor behovet for 

inddragelse er stort og der hersker en forventning om, at beslutningen om den fremadrettede 

behandling foregår i overensstemmelse mellem patient og sundhedsprofessionel. Deltagerne fra 

projektet følger den selv samme udvikling med hensyn til patientinddragelse gennem den akutte 

indlæggelse. De oplever dog at føle sig inddraget via forståelige forklaringer om, hvad der foregår 

hvor, hvornår og hvorfor.  

De føler en god relation med de behandlende sundhedsprofessionelle, som studiet fra Zrinyi og 

Horvath (50) også påpeger vigtigheden af. Dette studie påpeger, at de tilfælde hvor patienten har 

været yderst tilfreds med sygeplejerske-patient relationen har dette medført bedre livsvilkår efter 

udskrivelse samt færre problematikker forbundet med at blive udskrevet (50). Relationen var ikke 

alene baseret på en grundig undervisning i sygdommens karakter og følger, men bar præg af en 

opmærksom og tilstedeværende sygeplejerske (50), hvilket kan sammenstilles med, at 
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sygeplejersken støtter patienten til at mestre sygdom (49). Dette understreger hermed relationens 

betydning, samt dennes konsekvens for AMI-patientens livsvilkår.  

Yderligere fremhæves, hvordan information viderebringes i Oterhals et al (29) studie om 

informationen under indlæggelse i forbindelse med AMI. AMI-patientens tilfredshed med 

indlæggelsen hænger sammen med deres tilfredshed af den information, de modtager under 

indlæggelsen (29). Informationen skal være målrettet den enkelte patient for, at den er 

tilfredsstillende, hvilket sætter patientperspektivet i fokus og hermed også patientinddragelse, da det 

bliver den enkelte patient, der vurderer hvilken information vedkommende har behov for (29). 

Projektets deltagere vurderer også karakteren af den sundhedsprofessionelles tilstedeværelse og 

hvordan kemien passer, som det, der er en god relation, der skaber tryghed for dem. De siger ikke 

direkte, at patientinddragelse handler om, hvordan informationen bliver leveret, men de siger, at 

patientinddragelse omhandler at få den rette viden om sygdom, hvorefter de vurderer den enkelte 

sundhedsprofessionelles måde at forklare og viderebringe viden på. 

Deltagerne svarede ikke direkte på spørgsmålene omhandlende deres oplevelser med 

patientinddragelse, men beskrev generelt deres oplevelse af den akutte indlæggelse. I disse 

beskrivelser har de fokus på deres behov for at føle sig set og hørt i relationen med de 

sundhedsprofessionelle, hvilket kunne skabe tryghed for deltageren. Trygheden var også baseret på 

en forståelse for kroppen, som var afgørende for oplevelsen af at genvinde kontrollen. Selvom 

deltagerne ikke anvender patientinddragelse i deres beskrivelser, har min kritiske analyse kunne 

udlede betydningen af deres meninger med patientinddragelse. 

6.2 Diskussion af metoden 
I diskussion af det kvalitative forskningsinterview som metode, benytter jeg mig af begreberne 

reliabilitet, validitet og generalisering, der som oftest bruges, når forskning skal vurderes. Jeg tager 

udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns (35) udlægning af begreberne for at diskutere interviewets 

styrker og svagheder. Reliabilitet skal forstås som konsistensen og troværdigheden i 

forskningsresultaterne. Validitet er sandheden eller rigtigheden og styrken af et udsagn. 

Generalisering omhandler, hvorvidt ens resultater kan overføres til andre interviewpersoner eller 

situationer. 

Det kvalitative forskningsinterview er et svært håndværk som Kvale og Brinkmann (35) påpeger, da 

det ikke er regel- og metodestyret, men snarere baseret på intuition og fagligt skøn, som 

nødvendiggør en stringens i processen. Svagheden ved metoden er, at den kan være svær at mestre, 
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hvilket kan resultere i interview af lav kvalitet og en tvivlsom validitet, da processen ikke bliver 

gennemskuelig. Derimod vil det kvalitative forskningsinterview, hvis man besidder håndværket, 

fremføre en høj kvalitet. Da man via sin stringente tilgang til sine metodologiske procedurer og 

metode, opnår transparens i sine forskningsprocedurer, hvilket Kvale og Brinkmann (35) påpeger at 

hermed bliver påstandene slagkraftige og de bærer deres egen validering. Samtidig med at man i sin 

interviewproces fortolker og verificerer undervejs, som er et udtryk for reliabiliteten (35). 

Kvale og Brinkmann (35) angiver, at i kvalitativ forskning kan validitetsbegrebet ses i en bredere 

betydning af i hvilket omfang forskerens konstruktioner af virkeligheden afspejler de fænomener, 

der undersøges, og i forhold til validering af kvalitative undersøgelser gælder det alle faser i 

processen. Derfor var jeg særligt opmærksom på, at jeg undervejs i interviewet stillede uddybende 

og bekræftende spørgsmål, hvilket bidrog til gyldige fortolkninger. Denne proces understøtter 

validiteten af data, og kan ifølge Kvale og Brinkmann (35) betragtes som en kommunikativ 

validering mellem mig som forsker og deltagerne. Jeg forsøgte endvidere at skabe validitet ved 

transskriberingerne, idet jeg selv stod for transskriberingen af interviewene og skrev ordret, hvad 

de pågældende deltagere beskrev. I analyseprocessen, stillede jeg spørgsmål til min tekst, hvorved 

jeg igen sikrede, at mine fortolkninger var de mest gyldige i forsøget på, at frembringe den mest 

sandsynlige mening ved hjælp af Ricoeurs (32) tekstanalyse. Derudover har jeg fremstillet et 

uddrag af min strukturanalyse i opgaven, så læseren kan vurdere reliabiliteten.  

 

I den kvantitative forskning anses det for en styrke at kunne generalisere sine resultater, da dette 

hænger sammen med reliabilitet og validitet (35). Når man bevæger sig i den kvalitative forskning 

er det vanskeligt at generalisere. Dette skal dog ikke anses som en svaghed, men snarere et udtryk 

for at man beskæftiger sig med et begreb, som de fleste kvalitative forskere ikke ønsker at 

medtænke i deres forskning, da de anser det for en potentiel begrænsning i deres tilgang til at 

udvinde viden (35). Undersøgelsens fund fremstiller nogle tendenser og fællestræk til hvordan 

AMI-patienten oplever den akutte indlæggelse samt hvordan AMI-patienten forstår og oplever 

patientinddragelse, men dette må nok snarere være genkendelighed frem for generaliserbarhed. En 

anden del af en kvalitativ undersøgelses generaliserbarhed vedrører, hvordan læseren af ens 

undersøgelse genkender, accepterer og relaterer fundene til praksis (51). Først her vil fundene give 

mening, og vejen vil være lagt for forståelse og praktisk implementering af fundene (51).   
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Ifølge Kvale og Brinkmann (35) vil transparens gennem forskningsprocessen være det, der kan 

sige noget om ens projekts reliabilitet, validitet og generalisering. Dette formår man ved eksplicit 

at redegøre for sine metodologiske og metodiske overvejelser gennem hele projektet. Transparens 

og belæg i sine argumentationer vil kendetegne et stærkt projekt. Hvis man mestrer håndværket at 

interviewe, er der hermed også mulighed for at frembringe unik viden af en høj kvalitet. 

Den valgte analysemetode tog netop afsæt i undersøgelsens videnskabsteoretiske ramme, hvor 

ønsket var at indfange AMI-patientens oplevelse af patientinddragelse under den akutte 

indlæggelse, så åbent og naivt som muligt. Dernæst anvendes data fra interviewene til at forklare 

og forstå gennem fortolkning med inddragelse af egen forforståelse. Hermed antager jeg, at det 

videnskabsteoretiske afsæt samt analysemetoden var et relevant valg til at få en større indsigt i min 

kliniske problemstilling.   

I analyseprocessen anvendte jeg Ricoeur (32) forstået via Dreyer (33,36), som simplificerede hans 

teori, så den blev lettere for mig at arbejde med. Jeg har ene foretaget identifikation af temaer og 

fund. Lindseth og Norberg (34) angiver at troværdighed i forskningsprocessen kan styrkes, når 

flere personer uafhængigt af hinanden foretager den naive læsning og strukturanalysen. Dette har 

ikke været muligt i dette projekt, men derimod har jeg forsøgt at være refleksiv i forhold til min 

forforståelse og udfordret min strukturanalyse af adskillige omgange.  

Mine fund som var baseret på en kvalitativ metode kan altså ikke betragtes som generel eller 

endegyldig viden, men kan anses som tendenser til, hvordan AMI-patienten oplever 

patientinddragelse under den akutte indlæggelse. Denne viden kan bruges til at overveje de 

bestræbelser og ressourcer, der afsættes til at forbedre patientinddragelse for AMI-patienter under 

den akutte indlæggelse, herunder hvorvidt det kræver en anderledes tilgang til begrebet 

patientinddragelse. Herved kan undersøgelsens fund være relevant viden i relation til den videre 

pleje og behandling af AMI-patienten.   

7. Konklusion 
Efter en fænomenologisk-hermeneutisk gennemarbejdelse bidrog undersøgelsen med en ny 

forståelse af AMI-patientens oplevelse af patientinddragelse under den akutte indlæggelse. I 

gennemarbejdelsen af opgaven fremstod det, at de essentielle følelser for AMI-patienten bestod af 

behovet for tryghed, tillid og tiltro til sin krops formåen, som hænger sammen med følelsen af 

kontrol samt kontrol kræver en forståelse for ens situation, som hermed kan optimeres gennem 
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patientinddragelse. Relationen mellem patient og sundhedsprofessionel har stor betydning for 

deltagerne og denne skal være baseret på omsorg, tillid og gensidig respekt. Der er forskel på 

hvilken grad af patientinddragelse, der vægtes i den akutte fase, hvor AMI-patienten skal udredes 

og deres diagnose og hermed prognose er uklar. Når de nærmer sig udskrivelsen, bliver der øget 

behov for patientinddragelse. Men altafgørende er, at den sundhedsprofessionelle har fokus på 

patientperspektivet i denne relation, da det er dette perspektiv der afgør, hvorvidt patienten føler sig 

set og hørt. Patientinddragelse er netop at tage udgangspunkt i den enkeltes behov for inddragelse, 

for hermed at optimere dennes håndtering af livsvilkår, hvilket i AMI-patientens tilfælde handler 

om at hjælpe til en bedre kropsforståelse samt etablere tryghed, hvormed patienten kan føle sig i 

kontrol igen. 

8. Perspektivering 
Nærværende projekt viser AMI-patientens oplevelse af patientinddragelse under den akutte 

indlæggelse. Dette er relevant viden for de sundhedsprofessionelle med fokus på betydning og 

konsekvens af patientinddragelse. For at kunne støtte patientinddragelsen af AMI-patienten under 

den akutte indlæggelse er det samtidig vigtigt at kende de fagprofessionelles holdninger og 

forståelse af patientinddragelse. En fælles forståelse af patientinddragelse kunne være ønskeligt 

for, at have et fælles afsæt til at kunne udvikle metoder til at fremme patientinddragelsen. Men at 

tro at vi kan opnå en fælles forståelse er nok paradoksalt, derimod bliver det aktuelt at have fokus 

på patientperspektivet, som netop patienterne i dette projekt pointerer vigtigheden af, for at de føler 

sig set og hørt og hermed inddraget. 

Jeg har påvist, hvor stort et nationalt fokus der er på patientinddragelse i behandling og plejen af 

AMI-patienten samt jeg har fremvist via forskellige studier 

(2,8,10,17,25,26,27,28,29,47,48,49,50,52), at patienterne fortsat ytrer ønsker om bedre relationer, 

bedre individuel information, mere tid til at kunne stille spørgsmål osv. Hvilket må påpeges, at 

trods denne fokus på patientinddragelse, oplever AMI-patienten fortsat mangler i mødet med de 

sundhedsprofessionelle. Da bliver det også vigtigt, at pointere at studier (8,9,18,19), hvor der har 

været fokus på sygeplejerskens oplevelse af, hvorvidt hun kunne udføre patientinddragelse har hun 

også følt sig udfordret på forskellige aspekter, såsom travlhed, manglende tid, dårlige fysiske 

rammer osv.  

I sygeplejen til AMI-patienten bliver det nødvendigt, at se på hvordan det muliggøres at kunne 

udføre patientinddragelse. Vi bliver udfordret på øget effektivisering samt besparelser, hvormed 
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sygeplejersken skal reflektere over sin praksis og medtænke hvad der er essensen af sygeplejen. 

Omsorg fremtræder som essensen af sygeplejen (16,46), hvor patientperspektivet, som patienterne 

i projektet påpeger som det vigtigste for dem, bliver nødvendigt at have fokus på. Dermed 

nødvendiggøres det, at sygeplejersken ved samt opfanger, hvad der er på spil for patienten 

herunder de eksistentielle vilkår. Dette kræver en helhedsorienteret sygepleje, hvor de 

eksistentielle vilkår må medtænkes i sygeplejen. Deltagerne samt patienter fra andre studier 

påpeger det manglende patientperspektiv, som aktualiserer den helhedsorienterede sygepleje som 

Benner og Wrubel (46) påpeger i deres omsorgsfilosofi, hvor de mener sygeplejen skal have et 

holistisk menneskesyn. Det faglige skøn forstået af Kari Martinsen (16) aktualiseres i forbindelse 

med at yde den etisk ansvarlige patientinddragelse. Martinsens (16) omsorgsfilosofi er baseret på 

”den svage paternalisme”, hvor sygeplejersken bruger sin merviden til at gøre behandlingen og den 

pågældende situation forståelig for patienten med afsæt i den individcentrerede sygepleje.  

Dette påpeger vigtigheden af, at sygeplejersken må stoppe op og tænke patientinddragelse 

anderledes, idet skal det forstås, at når patientinddragelse handler om patientens perspektiv, burde 

der altid være tid og rum til dette. Mine deltagere påpeger den gode omsorgsfulde relation som 

værende en del af patientinddragelse samt omsorgen til patienten er essensen af sygeplejen, hvilket 

der også altid bør være tid og ressourcer til. Måske skal det undersøges nærmere, hvad det præcist 

er patienten forstår ved patientinddragelse, så det nærmere er det der bliver kriterierne, der er 

udgangspunkt for plejen og behandling og ikke de instrukser udstukket fra regeringen og politiske 

forløbsprogrammer.    
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Bilag 1 : Patient information 
 

Kære ______________________________________________________________ 

 

I Hjerteafdelingen har vi meget fokus på patientinddragelse i behandling og plejen. Vi følger anbefalingerne 

fra det nationale hjertepakkeforløb, som påpeger at det er vigtigt for patientens oplevede kvalitet af 

behandling og plejen. 

Jeg er i gang med en Master i Klinisk Sygepleje, som jeg afslutter til sommer med et speciale. I forbindelse 

med dette speciale, har jeg valgt at have fokus på patientinddragelse. Jeg beskæftiger mig med, hvordan 

patienten oplever patientinddragelse under den akutte indlæggelse, i forbindelse med en nyopdaget 

blodprop i hjertet.  

Jeg er derfor interesseret i at interviewe patienter som har været gennem sådan et forløb og som ønsker at 

dele sine oplevelser med mig. I mit speciale vil ingen personfølsomme data blive offentliggjort. Jeg alene vil 

kende til din identitet. Det vil til hver en tid være muligt at trække sig fra projektet, samt få slettet 

eventuelle udtalelser under interviewet. 

 

Med venlig hilsen 

Pernille Ammundsen Fredskilde/Sygeplejerske Y22 Bispebjerg – Frederiksberg Hospital 
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Bilag 2 : interviewguide  

INTERVIEWGUIDE 

Kort præsentation af mit formål med projektet – interviewundersøgelsen. 

Formål: få indsigt i hvordan AMI-patienten oplever patientinddragelse under den 

akutte indlæggelse? 

Forklare de tekniske ting forbundet med interviewet. Hvad Iphone/båndoptager 

bruges til, undgå at larme med kop, kuglepen, stol osv. 

Dernæst sikre at mobiltelefon er slukket, altså undgå forstyrrelser. 

Før vi går i gang med selve interviewet vil jeg høre om deltageren har nogle 

spørgsmål forbundet med samtykkeerklæringen/udleveret papir angående projektet 

eller det jeg har fortalt om formålet. 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Fortæl lidt om dig selv Navn, alder, køn, civilstand, børn, 

arbejde eller fritid  

Hvordan oplevede du den akutte 

indlæggelse 

Fortæl om hvordan du blev indlagt. 

Hvordan havde du det? 

Hvad skete der? 

Hvad følte du? 

Beskriv tiden forud for KAG/PCI 

Hvordan havde du det? 

Hvad skete der? 

Hvad følte du? 

Kan du komme med et eksempel på det? 

Hvordan oplevede du tiden efter 

KAG/PCI? 

Kan du komme med et eksempel på det? 

Hvordan opfatter du patientinddragelse Hvordan kunne det udføres? 

Hvordan oplever du patientinddragelse Kan du komme med et eksempel på 

hvordan du følte dig inddraget? 

Og kan du komme med et eksempel på 

hvordan du følte du ikke blev inddraget? 

Opsummering Det jeg hører dig sige om 

patientinddragelse er…. Er det korrekt 

forstået? 

Er der andre ting du gerne vil tilføje? 

  

  



51 
 

Bilag 3 : Informeret samtykke 
 

 

 

 

 

Jeg ___________________________________________________________________________________________ 

 

Jeg erklærer hermed at have modtaget information om projektet, samt information om muligheden for at 

trække mig fra projektet til hver en tid. 

Jeg giver hermed samtykke til at deltage i Pernille Ammundsen Fredskildes projekt angående 

patientinddragelse under den akutte indlæggelse på Y22. 

 

 

Dato __________________ 
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