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Resumé 

 

Formål: Projektet undersøger sygeplejerskers forståelse af begrebet patientdeltagelse i en 

opvågningsafdeling og vha. deres erfaringer, fremkommer der eksempler på, hvordan den viser sig 
i klinisk praksis. 

Baggrund: Litteraturen viser, at patienter ser deltagelsen ske i mødet med den enkelte 

sundhedsprofessionelle. Der er forskel på forståelsen af begrebet blandt sygeplejersker. Ingen 
undersøgelser viser opvågningssygeplejerskernes forståelse.  

Metode: Kvalitativ med fænomenologisk-hermeneutisk tilgang.   

Dataindsamling: Fokusgruppeinterview af sygeplejersker fra to opvågningsafdelinger 

forudgået af 2 dages observationsstudier. 

Analysemetode: Transskriberet verbatimt og analyseret vha. Ricoeur-inspireret model. 

Resultater: Fundene viser 12 temaer, som faktorer der fremmer/hæmmer patientdeltagelsen i 

en opvågningsafdeling. Fire temaer med særlig betydning diskuteres. 

Konklusion: Det er uetisk at forvente patientdeltagelse, når patientens autonomi er påvirket 

pga. bedøvelsen og korte patientforløb udfordrer inddragelse af patientens individuelle ønsker og 
behov. De grundlæggende værdier i opvågningssygeplejen har stor betydning for sygeplejerskers 
forståelse af patientdeltagelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract: 

 

Title: Nurses perceptions of patient participation in PACU - a focus group study of what 

influences the term and how it appears in clinical practice. 

Purpose: This project aims to study nurses’ perceptions of patient participation in PACU and 

through their experience see how it appears in clinical practice. 

Background: Study shows that patients see participation appearing in the individual 

interaction with the professional. Nurses’ perception of the term varies, but no study aims nurses 
in PACU.   

Method: Qualitative – phenomenological hermeneutic approach. 

Data Collection: Focus group study – nurses from two different PACU and 2 days of field 

study conducted in advance. 

Analytical Method: Ricoeur inspired theory.  

Results: The findings show 12 themes, as characteristics that promote/impede patient 

participation in PACU. Four themes with particular implication are being discussed. 

Conclusion: It is unethical to expect participation when patients’ autonomy is under the 

influence of anesthetic drugs. The short stay in PACU challenges the involvement of patients’ 
individual wishes and needs. The fundamental values in recovery-nursing are significant in 
understanding the nurses’ perceptions. 
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1.0 Indledning  

Dette projekt har til formål at undersøge sygeplejerskers forståelse af begrebet patientdeltagelse 

på to opvågningsafdelinger i hovedstadsregionen. Som leder af den daglige drift i et af afsnittene 

modtager jeg mange opvågningspatienter og ser dagligt en udfordring i medinddragelse af 

patienterne. Indlæggelsestiden og dermed patientforløbende i opvågningsfasen er varierende fra 

1-24 timer. I den første fase, hvor patienterne lige er kommet tilbage fra operation, er de ofte 

påvirkede af anæstesimidler og i en tilstand, hvor de er let desorienterede eller konfuse (Hatfield 

& Tronson 2003). Som opvågningssygeplejersker bevæger vi os i spændingsfeltet mellem at være 

med til at opretholde patientens autonomi og samtidig handle ud fra vores faglighed og gøre, hvad 

vi mener, der er til patientens bedste (Humphreys 2005). Hvordan kan vi vide, hvad den enkelte 

patient ønsker at medinddrages i, og hvordan kan vi nå at finde ud af det i det ofte korte møde 

med patienten? 

2.0 Baggrund 

Patientdeltagelse er fortsat et aktuelt begreb i sygeplejen. Både sundhedspolitisk og fra flere 

patienters side er der et stigende ønske om, at patienter i langt højere grad medinddrages i egen 

pleje og behandling (Færch 2008, Sundhedsstyrelse 2008, Norlyk & Harder 2009, Hjertecenteret 

2010, LUP 2013, ViBIS 2014).  

I eget afsnit beskrives sygeplejens faglige perspektiv i ”Visioner og strategier for sygeplejen i 

Hjertecenteret 2010-2015” (Hjertecenteret 2010) således: 

 ”I videnskabelig regi anses patientdeltagelse at kunne understøtte en humanistisk 
tilgang og imødegå dehumanisering i sygeplejen. Derfor vil det være en strategi at 
arbejde på, hvordan patientdeltagelse kan forstås og anvendes til at videreudvikle og 
styrke sygeplejens faglige perspektiv – og dermed kvaliteten for patienten”. 
(Hjertecenteret 2010 s. 2). 

Sygeplejerske Jane Færch (2008) har arbejdet en del med begrebet patientdeltagelse og skriver 

om det i ”Patientdeltagelse i sygeplejefaglig kontekst”. Specialet anvender et filosofisk fundament 



2 
 

for begrebsudvikling, og den overordnede ramme for specialet tager udgangspunkt i generelle 

retningslinjer for Integrated Review1 (Færch 2008). Hun skriver bl.a.: 

”Det konkluderes, at patientdeltagelse er et komplekst begreb, indeholdt mange 
facetterede og ordrige kendetegn, med forskellige niveauer af medbestemmelse og 
deltagelse og associering til andre begreber. Fælles betones et dynamisk patient-
sygeplejerske samarbejde, hvor patienten deltager i kliniske beslutninger og 
dagligdagsaktiviteter relateret til egen pleje og behandling, samt deltager i 
beslutningsprocessen vedrørende egen sygdom og livssituation.” 

Færch anvender indledningsvis begrebet medinddragelse, men konkluderer senere i sit speciale at 

begrebet patientdeltagelse (patient participation) er bedre dækkende, da det internationalt i 

videnskabelige sammenhænge er et anerkendt begreb. Begrebet partnerskab bearbejdes 

ligeledes, og Færch konkluderer, at ”patientdeltagelse i modsætning til partnerskab rummer 

patienter med kognitiv dysfunktion og patienter, der af den ene eller anden grund fravælger 

patientdeltagelse” (Færch 2008). 

I denne opgave anvendes primært begrebet patientdeltagelse. Men i ønsket om at være tro mod 

de valgte forfatteres brug af begreb, vil andre begreber blive benyttet og skal ikke ses som udtryk 

for sammenblanding af begreber. 

I eget afsnit, lungekirurgisk opvågningsafdeling med 4 sengepladser, modtager vi årligt ca. 1200 

patienter i alderen 15 år og op, der har gennemgået en operation inden for den klassiske 

thoraxkirurgi (Ravn 2013). De fleste patienter kommer til opvågning efter en kræftoperation med 

fjernelse af en lungelap (lobektomi) eller fjernelse af metastaser fra andre primære 

kræftsygdomme (Ravn 2013). Størstedelen af patienterne bliver i dag opereret via VATS-kirurgi2. 

Operationsformen medfører færre komplikationer så som smerter og immobilitet, og anerkendes 

internationalt som værende medvirkende til en reduktion af indlæggelsestiden (LOS) (Campos 

2009, Pedoto & Heerdt 2009). I internationale sammenhænge bliver VATS-kirurgien beskrevet som 

”fast-track surgery”, og der er (også) inden for lungekirurgien forsket i anvendelsen af ”fast-track 

rehabilitation” (Das-Neves-Pereira et al 2009), hvilket er under implementering i eget afsnit.  

                                                           
1
 ”Integrated review is a specific review method that summarize past empirical or theoretical literature to provide a more comprehensive 

understanding of a particular phenomenon or healthcare problem” (Whittemore 2005). 
2
 Video-assisted-thoraskopisk-surgery (Campos 2009). 
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Begrebet patientdeltagelse i en opvågningsafdeling findes interessant og ses som et vigtigt emne 

at arbejde videre med. Der vil indledningsvis i projektet blive fokuseret på 3 perspektiver af 

begrebet, henholdsvis det sundhedspolitiske, opvågningssygeplejerskens, og 

opvågningspatientens perspektiv, og afslutningsvis gives en afgrænsning af problemfeltet, der vil 

føre til den endelige problemformulering. 

2.1 Patientdeltagelse set fra et sundhedspolitisk perspektiv 

Brugerinddragelse har nationalt set en høj prioritering. Regeringen har afsat 20 mio.kr. i perioden 

2014-2017 til en strategi for styrket inddragelse af patienter og pårørende (ViBIS 2014). 

Paraplyorganisationen Danske Patienter har etableret et Videnscenter for Brugerinddragelse i 

Sundhedsvæsenet (ViBIS). Centeret samler, udvikler og formidler viden om inddragelse af 

patienter og pårørende i sundhedsvæsenet. Centeret er etableret i oktober 2011 og indsamler og 

vurderer eksisterende viden om brugerinddragelse for at skabe et overblik over de mange 

erfaringer, der allerede eksisterer med inddragelse af patienter og pårørende i Danmark, men også 

i udlandet. De beskriver i deres baggrundsafsnit at: ”det er dokumenteret, at inddragelse af 

patienter i eget forløb øger patienternes livskvalitet, patientsikkerheden og behandlingskvaliteten” 

(ViBIS 2014 s.10). 

I den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet beskriver Sundhedsstyrelsen 

(2008) bl.a. i en MTV3 ; ”Patientinddragelse mellem ideologi og virkelighed”, at ”det er et 

indsatsområde at fremme patientperspektivet i kvalitetsarbejdet ved at etablere bedre betingelser 

for patienter og pårørendes aktive medvirken og indflydelse.” (Sundhedsstyrelsen 2008 s.8).  

MTV’en beskriver at patientinddragelse har en positiv virkning på behandlingsudfald såvel som 

patienttilfredshed. Patientinddragelse anskues som en væsentlig faktor i arbejdet med at højne 

kvaliteten såvel internationalt som i det danske sundhedsvæsen (Sundhedsstyrelsen 2008). 

                                                           
3
 ”MTV er en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi. Formålet med MTV er at 

forbedre beslutningsgrundlaget til prioritering og planlægning af sundhedsområdet. MTV vurderer behandlingsmetoder for at udbrede viden om 
den bedste anvendelse af medicinske teknologier. MTV bidrager til kvalitetsudvikling og effektiv ressourceudnyttelse i det danske sundhedsvæsen.” 
(Sundhedsstyrelsen 2014). 
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Rapporten giver to bidrag til udformning af patientinddragelse; en introduktion til en model ”den 

fælles beslutningstagen” og et ”empirisk casestudie”4.  

Rapporten afslutter med en opsummering af anbefalinger. På afdelingsniveau kan man lave en 

fælles refleksion over problemstillinger, der kan bane vejen for patientinddragelse. Bl.a. hvordan 

den eksisterende kultur kan tilpasses patientinddragelse? Hvilke særlige valgsituationer gør sig 

gældende her? (Sundhedsstyrelsen 2008). Der er konkrete bud på, hvordan den enkelte 

sundhedsprofessionelle kan arbejde med patientinddragelse ved bl.a. at spørge ind til hvordan og 

på hvilke områder den enkelte patient ønsker at handle i forhold til sin egen sygdom og 

behandling (Sundhedsstyrelsen 2008). 

Rapporten forholder sig primært til begrebet patientdeltagelse i behandlingsmæssige 

beslutninger, men patientinddragelse set i lyset af de plejemæssige beslutninger er umiddelbart 

ikke inkluderet. Ligeledes forholder rapporten sig ikke til begrebet patientinddragelse i forhold til 

andre begreber som medinddragelse, patientdeltagelse m.fl., men siger, at der i den fælles 

beslutningstagen opstår et partnerskab mellem behandler og patient (Sundhedsstyrelsen 2008). 

Sundhedspolitisk set er der fortsat en strategi om patientinddragelse. Det er med til at højne 

compliance, kvaliteten af pleje og behandling og giver større patienttilfredshed 

(Sundhedsstyrelsen 2008). Regeringens styrkede finansielle indsats til området, 

Sundhedsstyrelsens MTV og stiftelsen af ViBIS viser, at der fortsat er et ønske om inddragelse af 

patienten i et sundhedspolitisk perspektiv. 

2.2. Patientdeltagelse set fra opvågningspatientens perspektiv. 

I den Landsdækkende Undersøgelse for Patienttilfredshed (LUP) for landets sygehuse, viser der sig 

overordnet et positivt billede af patienternes tilfredshed (LUP 2013). I undersøgelsen ses dog, at 

Region Hovedstaden fortsat ikke har nået alle sine kvalitetsmål inden for indsatsområdet 

”Patienten skal være i centrum”. Under spørgsmålene om indlagte patienters oplevelse af at være 

                                                           
4
 I den fælles beslutningstagen skal forholdet mellem patient og behandler ses som et partnerskab, hvor udveksling af viden og informationer ses 

som den vigtigste forudsætning for at modellen om fælles beslutningstagen gennemføres i klinisk praksis (Sundhedsstyrelsen 2008 s. 8).  Det 
empiriske casestudie er baseret på kvalitative studier med interviews af 21 patienter og 17 behandlere (læger og sygeplejersker) og observation af 
50 konsultationer. Formålet er at se ”hvordan viden bliver udvekslet mellem patient og behandler og på hvordan behandlingsforløb og 
behandlingsmæssige beslutninger påvirkes af og formes i dialogen” (Sundhedsstyrelsen 2008 s. 9). 
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inddraget i egen behandling, har regionen ikke opfyldt sine opstillede mål og ligger samlet set 

under landsgennemsnittet for tilfredshed (LUP 2013). 

I patientperspektivet på patientdeltagelse, konkluderer Færch (2008), at patienterne ønsker 

medinddragelse på det individuelle plan i det konkrete møde med sygeplejersken. Dette 

indbefatter, at sygeplejersken kender den enkelte patients ønsker og behov, og at patienten via 

information får mulighed for indflydelse på beslutninger vedrørende pleje og behandling relateret 

til dem selv. Der er tale om forskellige grader af patientdeltagelse afhængig af patientens alder, 

sygdomstilstand, socialisering, vidensniveau i forhold til sygdom, egen krop og behandling, og 

sygeplejerskers personlige attitude spiller også en stor rolle (Færch 2008).  

Hvad mener patienterne om deltagelse af pleje og behandling i en opvågningsafdeling? 

Litteratursøgning giver ingen resultater, så det vi ved, er på det generelle plan. Begrebet fast-track 

surgery og rehabilitering er nået til vores afdeling, implementeret bl.a. i form af VATS kirurgien, 

men har også i flere årrækker fundet sted inde for andre specialer (Norlyk og Harder 2009). Den 

giver mulighed for hurtigere udskrivelse af opvågningsafsnittet. Norlyk og Harder har i 2009 lavet 

en undersøgelse af patienters oplevelse af at deltage i et fast-track program efter colon kirurgi. I 

studiet konkluderes bl.a. at: “The analysis makes evident a strong desire to be a good and 

cooperative patient who complies with the expectations of the professionals. This very role 

underlines the asymmetric power relationship, between the professionals and the patient” (Norlyk 

& Harder 2009 s. 178). Studiet er kvalitativt, baseret på interview af 16 patienter. Det indeholder 

spørgsmål om elementer fra den tidlige postoperative fase bl.a. mobilisering inden for den første 

time efter operationen. Studiet beskriver bl.a., at dilemmaet ved patienters deltagelse i fast-track 

programmer er vekselvirkningen mellem patientens autonomi og forudbestemte procedurer. En 

patient udtaler:”It´s like a soldier´s life, living in barracks, there is nowhere to go....you are obliged 

to live with the way things are, and you can´t do anything about it” (Norlyk & Harder 2009 s.174). 

Patientens autonomi kommer under pres og viser et asymmetrisk magtbalanceforhold mellem 

patientens ansvar og indflydelse (Norlyk & Harder 2009).  

Patientens autonomi er ligeledes under pres på flere områder i opvågningsfasen. I den første fase 

er patienten i mere eller mindre grad påvirket af anæstesimidler og kan være desorienteret 

(Hatfield & Tronson 2003). Opvågningssygeplejersken må i en vis udstrækning handle ud fra, hvad 
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hun mener, der er bedst for patienten (Humphreys 2005). Samtidig er flere patienter en del af et 

”fast-track” patientforløb, hvor der ligger en forventning om opfyldelse af behandlerdefinerede 

mål. Det må antages ud fra litteraturgennemgangen, at patienten, også i mødet med 

opvågningssygeplejersken, ønsker deltagelse i det omfang tilstanden tillader det, med mindre 

patienten helt fravælger deltagelse.  

2.3 Patientdeltagelse set fra opvågningssygeplejerskens perspektiv. 

Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet 

(ViBIS) har lavet en undersøgelse af Læger og sygeplejerskers forståelse af 

patientinddragelse(ViBIS 2014). Det er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2000 læger og 2000 

sygeplejerskerer. Der indgår hele eller delvise svar fra 824 (41,3 %) sygeplejersker og 539 (27,3 %) 

læger.  Svarprocenten er for begge grupper under 50 % og kunne således vurderes som værende 

uacceptabel (Thisted 2010). Det store bortfald kan have betydning for en skævvridning af 

resultatet. I undersøgelsen beskrives den lave svarprocent som værende forventeligt blandt 

sundhedspersonale på hospitalerne (ViBIS 2014). Der er gennemført en bortfaldsanalyse mhp. at 

undersøge om besvarelserne fra læger og sygeplejersker kan betragtes som repræsentative 

(ViBIS). I bortfaldsanalysen er set på faktorer som køn, alder, anciennitet og region, og bortfaldet 

anses for ikke at have væsentlig betydning for de konklusioner, der drages i rapporten5 (ViBIS 

2014). Tendenser fra undersøgelsen synes derfor relevante at inddrage i dette projekt. 

Undersøgelsen har fremstillet en tabel, der angiver fordelingen af læger og sygeplejersker inden 

for 28 navngivne specialer. Opvågningsspecialet er umiddelbart ikke repræsenteret, men der 

findes en rubrik ”andet” som for lægers vedkommende udgør 6,89 % af svarene og for 

sygeplejerskers vedkommende 16,2 % (ViBIS 2015). Om opvågningsdelen er repræsenteret her 

vides ikke. 

Resultater fra undersøgelsen viser overordnet set, at der er forskellige forståelser både mellem 

læger og sygeplejersker, men også inden for de forskellige faggrupper. Dette anses for at være en 

væsentlig barriere for at kunne arbejde systematisk med inddragelse af patienterne på landets 

hospitaler (ViBIS 2014). 

                                                           
5
 Hvis bortfaldet stort set har samme sammensætning og der ikke er andre særlige forhold, der kan gøre sig gældende for de to grupper, kan 

besvarelserne betragtes som repræsentative for populationen (Thisted 2010). 
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Størstedelen af de læger og sygeplejersker, der er med i undersøgelsen, forstår primært 

patientinddragelse som det at informere patienten, samt at patienten får indflydelse på 

beslutningen om pleje og behandling. En mindre del mener, at inddragelse af patienten handler 

om at afdække og anvende patientens viden og præferencer i planlægningen af pleje og 

behandling (ViBIS 2014). 

I undersøgelsen konkluderes, at de medvirkende læger og sygeplejersker gerne vil inddrage 

patienterne, men at det er afgørende, at man i sundhedsvæsenet skaber en fælles forståelse af 

patientinddragelse, men også rammerne, der muliggør inddragelse. Dette skal være med til at 

anerkende patientens behov, viden, præferencer og ressourcer (ViBIS 2014).     

På en opvågningsafdeling vil operationsprogrammer som oftest medføre et vist flow og 

patientforløbene er sat til en tidsperiode, der er mindre fleksibel. Patientdeltagelse kan være 

påvirket af dagligdagens regimer og normer, og sammenholdt med ”fast-track surgery” for 

afdelingens lungekirurgiske patienter, kan det måske skabe store udfordringer for 

opvågningssygeplejerskernes arbejde med inddragelse af patienten. Norlyk og Harder konkluderer 

i deres undersøgelse bl.a. ; “In particular the complexities seem to be related to the professionals´ 

general lack of focus into the patient world, i.e. their individual lifeworld”. De skriver senere i 

konklusionen; ”Contextual factors like the regimen itself and hospital norms in general must be 

more sensitive to the patient lifeworld in order for the fast track programme to be efficient” 

(Norlyk & Harder 2009 s.178). Deres studie peger på, at selv om sygeplejersker taler om 

patientdeltagelse og empowerment:”they often act according to a traditional biomedical model in 

which they are the ultimate decision markers” (Norlyk & Harder 2009 s.178). De mener, at 

vanskelighederne særligt opstår, når de professionelle skal overdrage magt og kontrol til 

patienten. Men denne overdragelse, mener Norlyk og Harder, er en forudsætning for en 

succesfuld inddragelse, hvilket Færch også konkluderer i sit speciale (Færch 2008). 

Opvågningspatienterne er ofte konfuse og desorienterede ved ankomst, og det giver udfordringer 

for patientens mulighed for deltagelse. Sygeplejersken bevæger sig i et spændingsfelt mellem at 

være med til at opretholde patientens autonomi og samtidig handle ud fra vores faglighed og 

gøre, hvad vi mener, der er til patientens bedste. Det er beskrevet af den engelske 

opvågningssygeplejerske Sally Humphreys således: ”The dichotomy between patient autonomy 
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and beneficence with paternalisme invokes creates potential dilemmas for nurses within PACU”.  

(Humphreys 2005 s. 37). Et øget fokus på disse dilemmaer i opvågningsafdelingen kan være med 

til en øget indsigt i arbejdet med begrebet patientdeltagelse. 

2.4 Problemstilling 

Litteraturgennemgangen viser, at der er risiko for, at begrebet patientdeltagelse kan have svære 

kår i en opvågningsafdeling. Sundhedspolitisk set, og fra patienternes side, hersker der en gensidig 

accept af, at patientdeltagelse ikke bare er ønskværdigt, men også nødvendigt, men af forskellige 

årsager. Sundhedsvæsnet arbejder med opfyldelse af mål i forhold til en høj grad af 

patienttilfredshed, og patienterne ønsker at bevare deres autonomi og ser patientdeltagelse som 

noget, der foregår i det konkrete møde med den enkelte sundhedsfaglige person. 

Sundhedsstyrelsen har med deres MTV (Sundhedsstyrelsen 2008) lagt op til, at den enkelte 

afdeling arbejder med begrebet og kommer med implementeringsforslag – både på 

afdelingsniveau, men også i forhold til den enkelte sygeplejerske og læge. Dette bakkes op af 

Færch (2008). 

Det synes relevant at se nærmere på den praksisnære kontekst. Patienterne har i diverse 

undersøgelser givet udtryk for, at graden af patientdeltagelse i stor grad afhænger af den enkelte 

sygeplejerske og dennes attitude (Færch 2008, Sundhedsstyrelsen 2008, Norlyk & Harder 2009, 

ViBIS 2014), og det synes derfor relevant at undersøge opvågningssygeplejerskernes forståelse af 

begrebet patientdeltagelse. Sygeplejerskers forståelse af begrebet er søgt afdækket i 

spørgeskemaundersøgelsen udarbejdet af ViBIS (2014), men sygeplejersker inden for 

opvågningsfaget er umiddelbart ikke repræsenteret i undersøgelsen. En undersøgelse kunne 

bidrage til et øget fokus på begrebet patientdeltagelse og være starten på en afdækning af særlige 

områder for opvågningssygeplejen, der udfordrer patientdeltagelse, men også en afdækning af 

faktorer, der kan fremme patientdeltagelsen.  
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3.0 Problemformulering:  

Hvordan forstår sygeplejersken patientdeltagelse i pleje og behandling af opvågningspatienten, og 

hvordan viser den sig i klinisk praksis? 

Hvilke faktorer opfatter sygeplejersker i en opvågningsafdeling som værende fremmende, og 

hvilke faktorer opfattes som værende hæmmende i patientdeltagelsen? 

4.0 Litteratursøgning 

Litteratursøgningen er foretaget i databaserne PubMed og Cinahl. Til begrebet patientdeltagelse 

er anvendt de, i databaserne, foreslåede emnesøgeord ”patient participation” OR ”patient 

involvement” OR ”patient empowerment” OR ”partnership”. Til afdækning af opvågningsspecialet 

er anvendt de foreslåede emnesøgeord ”postoperative care” OR ”post anesthesia nursing”. Til det 

lungekirurgiske speciale er anvendt MESH termen ”pulmunary surgical procedure” OR ”lung 

cancer” AND ”fast track”. Søgestrengene er sat i forskellige kombinationer med hinanden. Søgning 

fra årstal 2000-2015, human, engelske/danske/norske/svenske tekster. Se Prisma 2009 flow 

diagram. Der er endvidere foretaget frisøgning på Bibliotek.dk og i Sygeplejersken.  

4.1 PRISMA 2009 Flow Diagram 
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4.2 Artikler inkluderet. 

Der er skrevet store mængder litteratur om begrebet patientdeltagelse. En frisøgning på begrebet 

patient participation i PubMed giver op mod 34.000 hits alene. De forskellige søgekombinationer 

på patientdeltagelse og opgavens patientmålgruppe – opvågningspatienter, giver kun 7 hits med 

relevans, hvoraf den ene bliver ekskluderet efter gennemlæsning. Artiklen ” Patient autonomy – 

legal and ethical issues in the post-anaesthetic care unit” er skrevet af den engelske 

opvågningssygeplejerske Sally Humphreys 2005. Hun kommer i artiklen med generelle 

betragtninger til de dilemmaer opvågningssygeplejersken arbejder med, og jeg vælger derfor at 

anvende den i mit baggrundsafsnit, men også senere i diskussionen. 

Til afdækning af det lungekirurgiske speciale har jeg valgt 3 internationale artikler; “Postoperative 

care after pulmonary resection: postanesthsia care unit versus intensive care unit” af Alessia 

Pedoto et.al. 2009,”Fast-track rehabilitation for lung cancer lobectomy: a five year experience” af 

Das-Neves-Pereira et.al. samt “Fast track in thoracic anesthesia and surgery” af Javier Campos 

et.al 2009. De giver alle et billede af, hvor thoraxkirurgien er på vej hen internationalt. 

Det kvalitative studie: ”After colonic surgery: The lived experience of participation in a fast-track 

programme” af Annelise Norlyk og Ingegerd Harder 2009, er inddraget i baggrundsafsnittet, dels 

fordi det bearbejder patienters oplevelser af at deltage i et fast-track program, og dels fordi dele 

af empirien omhandler den tidlige postoperative fase i fast-track programmet. Da der ikke ligger 
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nogle kvalitative studier inde for det thoraxkirurgiske speciale, vælger jeg at hente empiri fra et 

andet kirurgisk speciale, der ligesom denne opgave beskæftiger sig med kræftpatienter, og på 

flere områder er sammenlignelige i deres opvågnings- og rehabiliteringsfase. Studiet er vurderet 

vha. CASP-udarbejdet for kvalitative studier (se bilag 1). 

Sundhedsstyrelsens MTV 2008 og LUP 2013 synes relevante at inddrage i baggrundsafsnittet, da 

projektet dermed belyses fra den sundhedspolitiske vinkel, og inddragelse af ViBIS er vigtig i denne 

sammenhæng, da den både afdækker den sundhedspolitiske vinkel, og med sin 

spørgeskemaundersøgelse præsenterer data omhandlende læger og sygeplejerskers forståelse af 

patientinddragelse.  

4.3 Artikler ekskluderet 

Artiklen skrevet af Teresa Jerofke 2013,”Patient perceptions of patient-empowering nurse 

behaviors, patient activation and functional health status in postsurgical patients with life-

threatening long-term illness”, bliver ekskluderet pga. design og metode. Den inddrager 113 

postoperative kræft patienter og ser på patientopfattelser af “patient-empowering nurse 

behavior” og patientens aktivitet lige ved udskrivelsen og sammenligner 6 uger efter. Der er ingen 

data fra den tidlige postoperative fase og har derfor ikke relevans for opgavens problemstilling. 

5.0 Design og metode 

5.1 Fænomenologisk Hermeneutik 

At undersøge oplevelse, forståelse og fortolkning af fænomener læner sig op ad et kvalitativt 

forskningsdesign (Brinkmann 2010). Projektets videnskabsteoretiske tilgang er fænomenologisk-

hermeneutisk, med inspiration fra Thøgersens (2004) beskrivelser af fænomenologien samt Hans-

George Gadamars hermeneutik beskrevet af Hall & Graubæk (2013) og Gulddal og Møller (1999).   

 Ordet fænomen kommer fra Græsk (phainomenon) og betyder; ”det, der viser sig” eller ”det, der 

fremtræder”. Fænomenologi betyder videnskab om fænomener. Fænomenologien kan derfor 

defineres som; ”læren om det, der viser sig” (Thøgersen 2004). Fænomenologien er grundlagt i 

begyndelsen af 1900-tallet af den tyske filosof Edmund Husserl (1859-1938) og senere videreført 

af bl.a. Heidegger og Merleau-Ponty. Husserl startede den fænomenologiske grundtanke med 
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ønsket om at finde et erkendelsesteorigrundlag for de enkelte fagvidenskaber. Han stiller de 

klassiske erkendelsesteoretiske spørgsmål ”Hvilken oprindelse har vores erkendelse?”, ”Hvilke 

grænser er der for vores erkendelse?”, ”Hvilken gyldighed har den?” (Thøgersen 2004). For at 

kunne svare på spørgsmålene, siger Husserl, må vi se bort fra alle meninger og holdninger, vi 

normalt tager for givet (Thøgersen 2004). 

Han beskriver bl.a., at vi skal tage afstand fra alle naturlige vaneforestillinger, og det kalder han at 

”udøve epoché”. Vi må sætte parentes om den naturlige indstilling, hvor vi tager tingene for givet. 

Den fænomenologiske epoché har til formål at føre os til sagen selv, uden at være tynget af 

vaneforestillinger. Husserl beskriver det som at sætte parentes om sine forhåndsantagelser om 

fænomenet (Thøgersen 2004).  

 

Hermeneutik er en videnskabsteori, der kommer fra det græske ord hermeneuein og betyder 

fortolkningskunst eller forståelseslære (Hall og Graubæk 2013 s 51). Hermeneutikken opstod på et 

tidspunkt, hvor der var mere brug for en relativistisk fortolkningspraksis, der kunne skabe plads til 

uenighed og diskussion (Gulddal og Møller 1999). Middelalderteknologien var grundlæggende 

intolerant og rethaverisk og forsøgte at føre alle fænomener tilbage til et enkelt princip eller 

ortodoksi. Særligt den litterære Hermeneutik åbnede omvendt mulighed for sameksistens mellem 

helt forskellige meninger og synspunkter (Gulddal og Møller 1999).  Fortolkerens forståelse vil altid 

være betinget af hans individuelle og historiske udgangspunkt6. Han kan ikke træde ud af 

forståelsens cirkel og anskue genstanden under evighedens synsvinkel – objektivt og uafhængigt. 

Forforståelsen bliver en uendelig proces, der ikke kender til begyndelse eller afslutning. Der vil 

være en stadig tilbagevenden til udgangspunktet, som hele tiden modificeres i lyset af nye 

erkendelser (Gulddal og Møller 1999). 

 

Hermeneutikkens opgave er at nå eksistentiel forståelse af menneskers tilværelse. Dette gøres 

gennem at forstå indholdet i en sag; hvad der er skrevet om, eller hvad der tales om (Hall & 

Graubæk 2013 i Gadamar 1991). Det er en proces at opnå forståelse af en sag, hvor der foretages 

en rundrejse mellem helhed og enkeltdele. Sagsforståelsen medfører fornyelse i forståelsen og 

                                                           
6
 Tolerans er en nødvendighed idet hermeneutikken opfatter mennesket som et endeligt væsen, der altid er 

begrænset af sin historie og sit ståsted og som aldrig kan gøre krav på den endegyldige sandhed (Gulddal og Møller 
1990). 
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selvforståelsen, hvor man ser sig selv med nye øjne. Den hermeneutiske sagsforståelse foregår 

altid i en traditionsbunden forforståelse (Hall & Graubæk 2013). ”Hermeneutikkens opgave er at 

fortolke denne vandring mellem tradition og fornyelse, forforståelse og forståelse” (Hall & 

Graubæk 2013 s.51). Hermed opstår den hermeneutiske spiral, og den ses som en uendelig 

vandring (Hall og Graubæk 2013).  

Den franske filosof Paul Ricoeur placerer sig med sin fortolkningsteori i den fænomenologiske 

hermeneutik. Ifølge Ricoeur er det ikke nok at forstå, idet forklaring kan bibringe forståelsen en 

dybere mening og betydning (Dreyer 2013 s.96). Dele af hans teori vil senere blive anvendt som 

inspiration til analysemetode i opgaven. 

At forstå eller lære noget om andres forståelser, fordrer en bevidstgørelse af sin egen 

forforståelse. Forskerens forforståelse påvirker forskningsprocessen og kan tegne grænser for 

forskerens forståelseshorisont, og det er derfor vigtigt at opnå bevidsthed om sin egen 

forforståelse i relation til forskningsprojektet, hvilket er et metodisk princip baseret på Gadamars 

hermeneutik (Dahlager og Fredslund 2013). Næste skridt i processen bliver at sætte sin 

forståelseshorisont i spil med andre horisonter. Forståelseshorisonten bringes i bevægelse, og der 

åbnes op for påvirkning og for at ens egen horisont kan blive rykket til en anden forståelse 

(Dahlager og Fredslund 2013). En beskrivelse af forforståelsen følger derfor i næste afsnit.  

5.2 Egen forforståelse 

Jeg oplever, at patientdeltagelse i en opvågningsafdeling kan have trange kår. Hverdagen er 

præget af korte patientforløb, fast-track baseret kirurgi og rehabilitering. Det kan, både pga. stort 

flow og til tider desorienterede patienter, være svært for sygeplejersker at nå at tilegne sig viden 

om patienternes individuelle ønsker og behov. Der er risiko for, at vi som sygeplejersker træffer 

kliniske beslutninger ud fra standard praksis og afdelingsbaserede målsætninger, og ikke 

medinddrager patienten under hensyntagen til dennes egne ønsker og behov i pleje og 

behandling. Jeg oplever i mit møde med patienterne stor forskel i deres ønske i deltagelse. Når jeg 

stiller spørgsmålet; ”hvordan har du det?” får jeg ofte svaret; ” det skal du fortælle mig”. 

Patienterne har en forventning om, at jeg ved, hvordan operationen er gået, og ved, hvad der er 

bedst for dem i forhold til smertebehandling, kvalmebehandling, væskebehandling, mobilisering 
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mm. Hvordan kan vi som opvågningssygeplejersker vide, hvad den enkelte patient ønsker at 

medinddrages i, og hvordan kan vi på den korte tid, vi passer patienterne, nå at finde ud af det? 

5.3 Dataindsamling – kvalitativ metode 

Formålet er at undersøge sygeplejerskers forståelse af begrebet patientdeltagelse i en 

opvågningsafdeling, men det er også at undersøge, hvordan den viser sig i klinisk praksis. Det har 

ikke været muligt via litteratursøgning at finde empiri, der omhandler patientdeltagelse i en 

opvågningsafdeling. Derfor vil projektet forsøge at samle data på dette felt. Med et kvalitativt 

forskningsdesign kunne interview af opvågningssygeplejerkerne være en mulighed. Med interview 

kan man ”tilvejebringe en detaljeret og intensiv analyse af en forholdsvis begrænset mængde 

personers oplevelser af bestemte begivenheder og situationer” (Tanggaard og Brinkmann 2010 s. 

32). Der er dog ingen garanti for, at forskere i et individuelt interview får socialt genkendelige 

forståelser og praksisser frem (Halkier 2008), hvilket er ønsket i dette projekt. Det individuelle 

interview kan føre til enten for få eller for mange beretninger om socialt ”korrekte” eller 

”ukorrekte” forståelser og handlinger (Halkier 2008).   

Krueger og Casey beskriver i deres bog Focus Groups (2015), at det kan være hensigtsmæssigt at 

anvende fokusgruppeinterview, når formålet er: ”to uncover factors that influence opinion, 

behavior or motivation. Focus groups can provide insight into complicated topics, when opinions 

and attitudes are conditional, or when the area of concern, relates to behavior or motivation” 

(Krueger and Casey 2015 s. 21). 

Bente Halkier har i mange år arbejdet med fokusgruppeinterview og har skrevet bogen 

Fokusgrupper (Halkier 2008). Hun beskriver flere fordele ved fokusgruppeinterview. Fokusgrupper 

er særlig velegnede i forsøget på at producere data om, hvordan sociale processer fører til 

bestemte indholdsmæssige fortolkninger, hvor det er den sociale interaktion, der er kilden til data 

(Halkier 2008). De forskellige deltageres sammenligning af erfaringer og forståelser i gruppen kan 

producere viden om kompleksiteterne i betydningsdannelser, der kan være svære at få frem i 

individuelle interviews (Halkier 2008). Her ses metoden som en styrke i forhold til at bruge 

gruppen som middel til at producere mere kompleks data.  
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Svagheden i metoden består til gengæld også i at forskeren skal tage højde for gruppe-effekten, 

hvor der kan opstå tendenser til polarisering eller konsensusdannelser og dermed lægge en 

dæmper på deltagernes lyst til at dele egne erfaringer og forståelser (Halkier 2008).  

En anden styrke ved fokusgrupper er deres evne til at producere koncentreret data om et emne på 

en relativ tilgængelig måde. Metoden er ikke særligt påtrængende sammenlignet med deltagende 

observation. Svagheden er til gengæld, at forskeren sandsynligvis går glip af noget interessant, der 

kan opstå ved tilstedeværelsen i folks sociale kontekst (Halkier 2008). 

Denne svaghed kunne dog tilgodeses ved at kombinere flere metoder til undersøgelse af 

sygeplejerskernes forståelse af begrebet patientdeltagelse. Kombination af forskellige metoder 

kan være med til at højne validiteten af en undersøgelses resultater, da det kan producere viden 

om emnet fra forskellige dimensioner eller fortolkninger, da data komplimenterer hinanden 

(Halkier 2008). Med deltagende observationer kan der produceres data om den tavse viden, så 

som kropssprog og interaktion blandt medlemmerne i felten (Halkier 2008, Raudaskoski 2010). 

Deltagende observationer kan give intervieweren en fornemmelse af vigtige erfaringer og 

forståelse på feltet, som kan bruges til at formulere spørgsmål til fokusgruppeinterview. Det bliver 

muligt at arbejde med ”dobbelt blik”, hvor forskeren får mulighed for at leve sig ind i 

informanternes kulturelle forståelser og stille sig neutralt, så det bliver muligt at se mønstre i de 

kulturelle forståelser, som informanterne ikke selv kan se (Hastrup 1992 i Halkier 2008). Vi ved 

bl.a. fra det tidligere afsnit om sygeplejerskers oplevelse af patientdeltagelse, at selv om 

sygeplejersker taler om patientdeltagelse og empowerment, så handler de ud fra faste traditioner 

i den pågældende afdeling. Sygeplejersker skal blive bedre til at give slip på magt og kontrol 

(Norlyk & Harder 2009, Færch 2008). Derfor synes det nærliggende at kombinere 

deltagerobservationer med fokusgruppeinterview.  

I det næste afsnit vil den metodiske tilgang til deltagerobservationer og fokusgruppeinterview 

blive gennemgået. 

5.3.1 Deltagerobservationer i en opvågningsafdeling 

Deltagerobservationerne er anvendt som inspiration til interviewspørgsmål, men skal ikke ses som 

klassisk etnografisk feltarbejde.   
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5.3.1.1 Deltagere  

I observationsstudiet var deltagerne opvågningssygeplejersker, men at være forsker i sin egen 

kultur kan give udfordringer. Antropolog Kirsten Hastrup mener, at man inden for kulturforskning 

ikke er i stand til at stille spørgsmål, før man har en primær erfaring på området (Hounsgaard 

2009). Andre peger på, at som forsker i egen kultur besidder man ubevidste antagelser om, hvad 

man vil finde, da forskeren ofte selv er en del af den problemstilling, der skal undersøges 

(Hounsgaard 2009). Spørgsmålet rejste sig: er det overhovedet muligt at være forsker i en lille 

personalegruppe, hvor observatøren/intervieweren selv er en del af kulturen og den 

problemformulering projektet rejser? Det antages at være lettere at blive accepteret i rollen som 

”den videnskabelige forsker” i en anden afdeling, hvor forskeren ikke har sin daglige gang 

(Hammersley og Atkinson 2007, Kvale og Brinkmann 2008). Da forskeren selv havde et ønske om 

at være primær forsker, var det således hensigtsmæssigt at inddrage en anden 

opvågningsafdeling.  

Dette viste sig at være muligt på hospitalets store almene opvågningsafdeling POTA med 12 

sengepladser. Afdelingssygeplejersken på den pågældende afdeling har således fungeret som 

”Gatekeeper” (Hammersley og Atkinson 2007). Observationsstudiet blev aftalt til 2 dage. Dette var 

vurderet ud fra hvad, der var praktisk muligt med rammerne for studiet. Men også ud fra, at 

forskeren ikke er ubekendt med selve opvågningssygeplejen, men ønsker at kvalificere sin viden i 

forhold til kulturen og den praksisnære kontekst. Ledelsen og plejegruppen fik udleveret skriftlig 

information (se bilag 2) om formålet med de to dage med deltagerobservationer, og de 

involverede sygeplejersker blev valgt ud fra hvem, der havde lyst til at deltage. Der var ingen, der 

sagde fra, og i alt var 4 sygeplejersker involverede. 

Patienterne blev valgt ud fra hvem, der var til stede i afdelingen den pågældende dag, der blev 

foretaget observationer. De pågældende patienter havde alle tidligere gennemgået operation. 

Patienterne blev informeret om formålet med forskerens tilstedeværelse og blev underrettet om, 

at det var observationer i forhold til sygeplejerskernes arbejde, rammer og kultur og ikke direkte 

rettet mod den enkelte patient. De blev informeret om, at observationerne ikke skulle bruges 

direkte til videnskabeligt arbejde. 
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5.3.1.2 Observatørrollen 

Da det i opvågningsafdelingen handlede om at se på begrebet patientdeltagelse i forskellige 

interaktioner mellem sygeplejerske og patient, var det som observatør hensigtsmæssigt, at stile 

mod en lav grad af deltagelse, for at opfange alle observationerne (Spradley 1979, Hounsgaard 

2009), hvilket lykkedes i langt de fleste situationer. Forskeren forsøgte i rollen som observatør, at 

sætte sin forforståelse i parentes. ”Hvis man i forvejen har bestemt sig for, hvad man vil finde ud 

af, er der en risiko for, at man kun vil finde det, man har bestemt sig for og så kunne man lige så 

godt være blevet hjemme” (Hounsgaard 2009 s.9).  

Til notetagningen er anvendt en systematisk model inspireret af Spradley (1979).  Den tager 

udgangspunkt i 3 elementer: sted, aktører og aktivitet. De blev suppleret med objekt, handling, 

hændelse, tid, forløb og følelse (Se bilag 3) (Spradley 1979, Hounsgaard 2009). Noterne dannede 

således en huskeliste, der kunne anvendes direkte under observationerne. Notetagningen er 

foretaget under eller lige efter observationerne (Spradley 1979). 

5.3.2 Fokusgruppeinterview – metodiske valg. 

5.3.2.1 Deltagere og rekruttering.  

Der er lagt vægt på at rekruttere deltagere, der har mulighed for at deltage i deres arbejdstid 7. 

Udvælgelsen var baseret på, hvornår der var flest på arbejde, så et fremmøde til fokusgruppen 

overhovedet var en mulighed.  

Alle deltagere blev inviteret til fokusgruppeinterviewet pr. brev – et introduktionsbrev (Halkier 

2008) (se bilag 4+5). Brevet beskriver kort formålet med projektet og fokusgruppeinterviewet og 

deres rolle som deltagere. Deltagere blev indledningsvis præsenteret for projektet ved forskers 

personlige henvendelse eller ved henvendelse fra ”gatekeeper” som var afdelingssygeplejersken. 

Alle sagde i den forbindelse ja til deltagelsen. 

I dette projekt vælges at indsamle data via 2 fokusgruppeinterviews. Rammerne for projektet 

lægger ikke op til et større antal fokusgruppeinterviews. Samtidig vil et´ fokusgruppeinterview i 

                                                           
7 Udvælgelsen af deltager til fokusgrupper spiller en stor rolle i et projekt. Halkier (2008) beskriver at udvælgelsen i et kvalitativt forskningsdesign 
skal være selektiv, da udvalg er små og ikke kan baseres på tilfældig udvælgelse. Det er ydermere vigtigt at holde sig for øje at fokusgruppens 
produktion af viden afhænger af deltagernes sociale interaktion med hinanden. Det betyder, at en gruppe ikke må være hverken for homogen eller 
alt for heterogen og dermed risikere, at der opstår for mange konflikter. Skal gruppen bestå af personer der kender hinanden eller ikke kender 
hinanden? Litteraturen beskriver fordele og ulemper ved begge dele (Halkier 2008) 
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eget afsnit alene, hvor forsker selv er en del af kulturen og kender deltagerne, sætte store 

spørgsmålstegn ved validiteten af interviewet som enkeltstående i skabelsen af empirien (Spradley 

1979, Halkier 2008). Det lagde derfor op til et fokusgruppeinterview i en anden 

opvågningsafdeling, hvor forsker ikke selv kender deltagerne. Analyse af data fra de to 

fokusgruppeinterview kunne efterfølgende måske belyse, om det var muligt at gennemføre og få 

brugbare data i en gruppe, hvor moderator selv kendte deltagerne.  

Den anden afdeling, der bruges til rekruttering, blev valgt ud fra, hvor det var muligt at rekruttere 

deltagere. Det var som tidligere beskrevet, muligt på hospitalets store almene opvågningsafdeling 

POTA. Her så ledelsen store muligheder i deltagelse af personale fra afdelingen, og 

afdelingssygeplejersken gik ind i rollen som ”gatekeeper” i forhold til planlægning, informering af 

personalegruppen og rekruttering af deltagere.  

Til begge fokusgruppeinterviews var der inviteret 7 personer. I det første fokusgruppeinterview 

mødte 5 personer op. To aflyste pga. henholdsvis sygdom og vagtbytte. I det andet 

fokusgruppeinterview med deltagere fra eget afsnit mødte alle 7 op. Se nedenstående tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Deltager 
i fokus-
gruppe 

Gruppe 1 
            Alder/år 

Gruppe 1 
Erfaring i 
opvågning 

Gruppe 2 
Alder/år 

Gruppe 2 
Erfaring i 
opvågning/ 
Overnatning * 

 

D1              27 ♀ 1 år og 8 mdr.        34 ♂  1uge/8år  
D2              52 ♀ 15 år        45 ♀        2uger/10år  
D3              48 ♀           12år        54 ♀        12år  
D4              56 ♀           10år        41 ♀        2år/10år  
D5              31 ♀           1,5 år        55 ♀        8uger/3år  
D6       Fravær/sygdom -        51 ♀         6uger/3år  
D7       Fravær/Vagtbyt -        34 ♀        8uger/5år  

  

           *Opvågningsfunktionen har tidligere været pladseret på afsnittets intensivafdeling og når patienterne 
var stabiliseret efter ca. 2 timer blev de der havde brug for døgnopvågning flyttet til sengeafdelingen 
og lå på overvågningsstuer, med pleje fra sengeafdelings personale. I dag ligger opvågningen i 
sengeafdelingen på disse overnatningspladser og opvågningen bliver varetaget af 3 faste 
opvågningssygeplejersker samt 6 udvalgte sygeplejersker fra sengeafdelingen. De er under oplæring i 
opvågningsfunktionen, derfor den lave opvågningserfaring 
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 Antallet i et fokusgruppeinterview kan variere fra 3-12 og har betydning for interaktionen og 

dynamikken mellem deltagerne. Hvor mange, man vælger, kan være afhængigt af emnet, der skal 

diskuteres (Halkier 2008). Da projektets emneforståelse af begrebet patientdeltagelse ikke anses 

for et sensitivt og følsomt personligt emne, er det relevant at søge flere deltagere end 3-4. 

Samtidig er det også forskers interesse at analysere på de sociale interaktionsprocesser i gruppen. 

Det kan derfor være nærliggende at lægge sig på et tal omkring 7-8 deltagere. Hvis der skulle 

komme 1-2 aflysninger af deltagere på selve dagen, vil det fortsat være muligt at gennemføre og 

opfange nuancer på emnet. 

Begge fokusgruppeinterviews blev afholdt på hospitalet i et lille hyggeligt bibliotek med vinduer, 

så der kom dagslys ind8. Til begge interviews blev én af deltagerne udstyret med en vagttelefon. 

Da deltagerne var til stede i deres arbejdstid måtte det påregnes at en eller flere pga. travlhed i 

afdelingen var nød til at afbryde deltagelsen. Denne ulempe var dog forsøgt minimeret ved at 

afholde fokusgruppen om formiddagen, hvor der er færrest mulige patienter. Der var ingen 

afbrydelser under nogen af interviewene. 

5.3.2.2 Strukturen i fokusgruppe interviewet 

Projektets forsker har valgt at stå for gennemførelsen af fokusgruppeinterviewene. Niveauet af 

modereringen og strukturen, som fokusgruppen skal køre efter, er af stor betydning. I dette 

projekt er valgt den tragtformede model9 (Halkier 2008). Tragt-modellen lægger op til en konkret 

spørge-guide (se bilag 6) med et par åbne, beskrivende start-spørgsmål, der kan få deltagerne til at 

fortælle ud fra deres egne erfaringer. Senere er der i spørge-guiden udformet en række 

målrettede opfølgningsspørgsmål. Dette kunne være etnografiske strukturelle spørgsmål (Spradley 

1979). Det er velegnet til projektet, hvor udarbejdelsen af mere specifikke spørgsmål er baseret på 

observationer i felten. Forsker ønskede at sammenligne data fra de to fokusgruppeinterviews; at 

kunne analysere på selve meningerne i diskussionerne, men også at se på den sociale 

interaktionen mellem deltagerne, og tragt-modellen anses derfor som anvendelig. 

                                                           
8 Lokaliseringen af selve fokusgruppeinterviewet er af stor betydning for selve skabelsen af empirien. Det er af stor betydning at deltagerne føler de 
er i en afslappet atmosfære(Halkier 2008). 
9 Jo mere struktureret et fokusgruppe interview skal være jo større moderator-involvering er påkrævet (Halkier 2008). Litteraturen beskriver 3 
modeller: en løs model med få meget brede start-spørgsmål, en stram model med mange mere specifikke spørgsmål samt øvelser inkluderet, og til 
sidst den tragtformede model som er en kombination af de to modeller (Halkier 2008). 
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5.3.2.3 Moderator-rollen. 

Den vigtigste dynamik for moderator bestod i: ”at deltagerne henvender sig til hinanden, 

kommenterer hinandens udtalelser, spørger ind til hinanden på basis af deres erfaringer, og 

diskuterer og forhandler med hinanden” (Halkier 2008 s. 49). 

Moderator forsøgte i sin rolle først og fremmest at lade deltagerne tale mere end intervieweren 

og være professionel lytter i en balance mellem indlevelse og distance. Der sættes i litteraturen 

spørgsmålstegn ved om det overhovedet er muligt at interviewe folk, man kender (Halkier 2008, 

Spradley 1979). Risikoen er, at interviewer forstår for meget af hvad, deltagerne tager for givet, og 

ikke får spurgt ind til sociokulturelle selvfølgeligheder (Halkier 2008, Spradley 1979). Det var derfor 

af stor vigtighed, at moderator forstod denne faldgruppe og forsøgte at se bort fra 

selvfølgeligheder i forhold til fokusgruppeinterview med egne kollegaer.   

Moderator forsøgte at sørge for, at fokusgrupperne var præget af uformalitet, hvilket Halkier 

beskriver som moderatores 4 funktioner med inspiration fra Puchta og Potter´s 

socialkonstruktivistiske syn. Moderator var som deltagerne klædt i hospitalsuniform og opførte sig 

uformel i kropssprog og samtalestil. For det andet forsøgte moderator at få deltagerne til at være 

aktive, således at de interagerede og talte sammen. Dette var dog ikke særligt anstrængende, da 

diskussionerne det meste af tiden kørte af sig selv. Moderator forsøgte for det tredje at sørge for, 

at deltagerne holdt sig til emnet og udtrykte meninger og erfaringer relateret til emnet. Sidst 

forsøgte moderator at være i stand til at få deltagerne til at udtrykke så mange meninger og 

erfaringer som muligt (Halkier 2008). 

Moderator brød ind enkelte gange i forsøget på at få alle i gruppen til at udtale sig. Dette skete 

ved at spørge ind til om der var andre, der havde erfaringer eller synspunkter, de ville dele, og 

moderator henvendte sig til deltagere, der ikke sagde meget (Halkier 2008).  

5.3.2.4 Spørgeguide 

Udarbejdelse af spørgeguiden (Bilag 6) er foretaget med inspiration fra Bente Halkier (2008) samt 

Krueger og Casey (2015). Nedenstående består af de teoretiske overvejelser i forbindelse med 

udarbejdelsen. 
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Introduktioner: En vigtig faktor i inddragelsen af deltagere er introduktionen af selve interviewet. 

”Med introduktioner skaber moderator rammerne for det sociale rum omkring interviewets 

interaktion”. (Halkier 2008 s. 51) 

For at lægge op til en afslappet og uformel stemning startede moderator med at tilbyde 

forfriskninger, der var sat frem i lokalet til lejligheden. Moderator begyndte kort med at 

præsentere forskningsprojektets formål og hvad, interviewet skulle handle om, deltagernes 

potentielle spørgsmål om, hvad fokusgruppe interviewet gik ud på, retningslinjer og hvad, 

undersøger ønskede med deres deltagelse. 

Deltagerne fik forklaret, at det var vigtigt, de mest talte med hinanden, frem for at de talte med 

intervieweren. De er eksperterne, og moderatoren skal lære af deltagerne. Det er dem, der ved 

bedst om deres egne erfaringer, organisation mm (Halkier 2008). Der findes ingen rigtige eller 

forkerte svar. Alle holdninger og erfaringer var interessante (Halkier 2008). Det gav mulighed for at 

deltagerne fortalte om både deres forståelser og holdninger (Halkier 2008). 

Da moderator var helt ny i rollen som fokusgruppeinterviewer, valgte forsker at involvere en 

bisidder til fokusgruppe-interviewene. Hendes rolle blev at sidde i baggrunden og vurdere 

moderators rolle, og hun var ikke deltagende i interview-situationen. 

Interviewene blev optaget på diktafon og mobiltelefon. Funktion, lydstyrke og kapacitet blev 

undersøgt inden brug. Fokusgruppeinterviewene blev efterfølgende transskriberet verbatimt af 

forsker selv.  

Spørgsmål og proceshåndtering: Spørgeguiden er udarbejdet ud fra Krueger og Casey 2015. Her 

opdeles spørgeguiden i følgende afsnit: Introduktionsspørgsmål, overgangsspørgsmål, 

nøglespørgsmål og afslutningsspørgsmål. Spørgeguiden blev ikke fulgt slavisk. I begge interview 

kom deltagerne automatisk ind på mange af spørgsmålene fra starten af, og moderator vurderede 

undervejs, om det var nødvendigt at genoptage emnerne. Der var i spørgsmålene lagt vægt på at 

spørge ind til patientdeltagelse i modtagelsessituationen, i smertebehandlingen og i 

udskrivelsessituationen10. Opgaven var endvidere at sørge for, at gruppen kom fra det ene 

startspørgsmål til det andet. Moderator stillede opfølgende spørgsmål aktivt i 

                                                           
10

 Tre områder der tidsmæssigt fylder meget i en opvågningsafdeling og som var fokusområder i observationsstudierne. 
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proceshåndteringen11. Moderator forsøgte ikke at kommentere med værdiladede ord som ”fint” 

og ”godt”, men valgte at bruge neutrale udtryk (Halkier 2008). 

Forsker forsøgte at forberede sig på den ”dødelige stilhed” (Halkier 2008), ved at forberede ekstra 

spørgsmål og øvelser, men det viste sig slet ikke at blive noget problem12.   

5.4 Etiske overvejelser 

I Danmark er der ikke krav om, at kvalitative forskningsprojekter skal godkendes af den 

videnskabsetiske komite, men registrering og behandling af følsomme og fortrolige 

personoplysninger skal anmeldes til datatilsynet. Der er i dette projekt ikke behov for anvendelse 

af følsomme personoplysninger, derfor anses det ikke for værende nødvendigt (Brinkmann 2010).  

Der er indhentet skriftligt samtykke til observationsstudiet i den pågældende opvågningsafdeling 

(se bilag 7). Deltagerne i observationsstudiet var informeret om konsekvenserne ved at være med. 

Patienterne ville se en person, der står på opvågningsstuen og tager notater, og der blev i den 

forbindelse oplyst om formålet med tilstedeværelsen. Sygeplejerskerne ville måske føle, at deres 

sygepleje var til observation, men det blev klargjort for dem, at det var vilkårene for 

patientdeltagelse, der var under observation. De blev informeret om forskerens rolle. Forsker var 

klædt i hospitals uniform, og ville så vidt muligt være observerende, men ved akutte situationer 

træde hjælpende til (Tanggaard og Brinkmann 2010). 

Der er indhentet mundtlig tilladelse til gennemførelse af fokusgruppeinterview af begge 

afdelingers ledelser. Der er udarbejdet et skriftligt informationsbrev13 til fokusgruppedeltagerne 

med beskrivelse af formål, konsekvenser ved deltagelse, anonymisering mm (se bilag 4 + bilag 5) 

Der er indhentet informeret skriftligt samtykke fra forskningsdeltagerne (bilag 8). 

 

                                                           
11 Denne teknik kaldes i litteraturen inden for kvalitative individuelle interview for ”promting” eller ”probing” (Halkier 2008). Denne teknik kan være 
med til at få samtalen til at flyde (Halkier 2008). 
12 Halkier (2008) beskriver 3 proceselementer om er en del af ethvert fokusgruppeinterview. 1)Overholdelse af tiden; hvilket var vigtigt da det var 
forventet at deltagerne vendte tilbage til deres afdelinger. 2) ”outroduktionen”; hvor deltagerne blev spurgt om deres oplevelse af fokusgruppe 
interviewet. Det kan give vigtigt input til fortolkningerne af materialet og vurderinger af validiteten (Halkier 2008). Der er derfor udarbejdet et 
afslutningsspørgsmål. 3) observation; det kan være af stor vigtighed at få noteret hvordan de forskellige deltagere agerer, stemninger og hvad der 
bliver sagt når diktafonen er slukket. Det blev i dette projekt en opgave for moderators bisidder. 

13 Det er to forskellige informationsbreve, da deltagerne i det ene fokusgruppeinterview kender forsker og præsentationen var nød til at have en 
anden ordenlyd.  



23 
 

5.5 Analysemetode 

Analyse af data vil bestå af flere dele. Første del vil fremstille eksempler på observationer fra de to 

dages observationsstudier på den ene opvågningsafdeling. Observationerne er anvendt til at få et 

større indblik i denne opvågningsafdelings kultur, og der er formuleret spørgsmål ud fra 

observationerne (Spradley 1980). 

Hernæst følger selve dataanalysen af de to transskriberede fokusgruppeinterviews.  Der lægges 

primært vægt på analyse af meningen af det sagte, men det virker også nærliggende at kigge på 

interaktionsanalyse, da de sociale interaktioners betydning i denne opgave virker interessant. 

Nyere forskning inden for fokusgruppeinterview peger på vigtigheden i analyse af 

interaktionsformerne (Halkier 2008). Her ses samtaler og forhandlinger i gruppen som udtryk for 

læreprocesser blandt deltagerne (Halkier 2008). Med inddragelse af interaktionsanalyse kunne der 

godt argumenteres for en socialkonstruktivistisk tilgang til opgaven (Halkier 2008). Jeg mener dog 

stadig det bevæger sig i den hermeneutiske ramme, idet deltagerne med deres forforståelser i 

samtalerne med hinanden bevæger sig i den hermeneutiske cirkel, i en vandring fra forforståelse 

til en ny forståelse (Jørgensen 2009). Deltagerne søgte i det meste af fokusgruppeinterviewet at 

opnå en fælles forståelse i en gensidig tilpasning af synspunkter (Jørgensen 2009).  

5.5.1 Deltagerobservationer og formulering af spørgsmål 

Den centrale opvågningsafdeling POTA modtager årligt 10.000 patienter, inden for specialerne 

abdominalkirurgi, ortopædkirurgi mm. Der er 18 sengepladser fordelt i 3 grupper med 6 pladser. 

Jeg havde to observationsdage og fulgte to forskellige sygeplejersker.  Mit mål var at få en større 

forståelse for sygeplejerskernes rammer og kultur – Den kulturelle scene (Spradley 1980). Jeg 

valgte at have særligt fokus på modtagelsessituationen, smertebehandlingen og 

udskrivelsessituationen – Etnografiske fokusområder (Spradley 1980.) Det var to meget forskellige 

dage. Første dag var jeg i en gruppe med 4 sygeplejersker og fulgtes med en sygeplejerske, der har 

været på opvågningen i 2 år. Jeg var i gruppen og observere i 5 timer, og i løbet af den tid modtog 

gruppen 8 patienter. Sygeplejersken, jeg fulgte, havde de to patienter. Der var et stort flow af 

patienter, kirurger, anæstesilæger, portører, pårørende og sygeplejersker. Anden dag var noget 

mere stille, og der var et betydeligt mindre flow af patienter. Nedenstående viser citater fra 



24 
 

feltobservationerne ved modtagelsen af den første patient på førstedagen, samt eksempler på 

spørgsmålsformulering. 

 

5.5.2 Ricoeur-inspireret analysemodel 

Til analyse og fortolkning af fokusgruppeinterview anvendes en Ricoeur-inspireret model 

fremstilet af Pia Dreyer (2013). Modellen er særligt velegnet til fortolkning af det 

meningsskabende og betydningsfulde i fortællinger (Dreyer 2013), og giver derfor god mening til 

denne opgave. ”At analysere betyder at adskille i enkeltdele. Hermeneutisk meningsfortolkning er 

en kontinuerlig frem og tilbage proces mellem dele og helhed som en spiral, der åbner mulighed 

for en stadig dybere forståelse af mening” (Dreyer, Pia s. 95 i Patientologi 2013). 

Paul Ricoeur (1913-2005) var fransk filosof, der var særlig kendt for sit forsøg på at forbinde 

fænomenologisk beskrivelse med hermeneutisk fortolkning (Wikipedia 2014). Ricoeur placerer sig 

som en vigtig filosof i rækken af hermeneutikere allerede fra begyndelsen af 1960erne. Hans 

særlige indsatsområde består i at sætte hermeneutikken i spil med andre vidensområder og 

teoridannelser (Gulddal og Møller 1999). Ricoeur (1979) beskriver i sin bog Fortolkningsteorier om 

Observation Refleksion Formulering af spørgsmål 
Modtagelsen: Sygeplejersken siger 
”Velkommen til opvågningen” og 
begynder at installere patienten. 
Løfter patientens dyne og kigger på 
forbindinger og dræn. Patienten 
informeres ikke om dette. 

Modtager patienten og ser 
patienten for første gang. Nævner 
ikke patientens navn eller sit eget. 
Informerer ikke om behovet for 
observation og gennemgang af 
forbindinger og dræn.   

Hvad har betydning for skabelsen af 
en god relation mellem dig og 
opvågningspatienten? 

Sygeplejersken står for enden af 
sengen og dokumenterer på 
anæstesiskemaet, der ligger på et 
rullebord. Siger til patienten: 
”Undskyld jeg står her nede for 
enden og skriver, det er ikke for at 
være uhøflig” 

Sygeplejersken undskylder de fysiske 
rammer. Der er ikke plads til at stå 
oppe ved hovedgærdet med 
rullebordet, da der er meget kort 
afstand mellem de enkelte senge på 
stuen. Stiller spørgsmål og taler med 
patienten mens hun står nede for 
enden af sengen og kigger op mod 
patienten. 

Hvilken betydning har de fysiske 
rammer i plejen af 
opvågningspatienten? 

Stort flow af patienter i gruppen. 3-4 
patienter modtages inden for ½ 
time. Mange sygeplejersker, læger 
portører, der taler med hinanden på 
kryds og tværs. 
I en udskrivningssituation siger 
sygeplejersken til en patient, hun 
lige har afleveret i sengeafdelingen: 
”Nu vil jeg gå tilbage til banegården” 

Sygeplejersken oplever selv at der er 
et højt flow af patienter og oplever 
det som en banegård. 

Hvilken betydning har det for 
patientdeltagelsen, at der er et højt 
flow på sengepladserne? 
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forholdet mellem forklaring, fortolkning og forståelse. Her beskriver Ricoeur dialektikken mellem 

forklaring og forståelse som faser i en proces, hvor denne dialektik først er en bevægelse fra 

forståelse til forklaring og herefter en bevægelse fra forklaring til en ny forståelse. Den første 

forståelse vil være en naiv opfattelse af tekstens mening som helhed. Dette beskriver Ricoeur, som 

at forståelsen er et gæt. Den anden forståelse vil være en mere sofistikeret forståelse understøttet 

af en forklarende procedure. Forklaringen vil vise sig som en formidling mellem de to 

forståelsestrin (Ricoeur 1979). 

Med udgangspunkt i ovenstående ses den Ricoeur-inspirerede analysemetode ud fra tre niveauer: 

en naiv læsning, en strukturanalyse samt en kritisk analyse og diskussion (Dreyer 2013). Analysen 

bevæger sig fra en overfladeanalyse til en dybdefortolkning. I den naive læsning stiller forskeren 

sig åben og modtagende, der skabes et overblik over hvad teksten handler om og ses som den 

første helhedslæsning. I strukturanalysen prøver forsker at sætte sig i tekstens retning i en 

dialektisk proces mellem at forstå og forklare. Læseren prøver gennem citater i teksten at forstå, 

hvad der siges, og forklare, hvad der tales om (sagen i det sagte), og dermed opnå en dybere 

forståelse af teksten. Det opdeles i tre faser: 1)Meningsenheder – hvad siges der, 

2)Betydningsenheder – hvad talers der om og 3)Uddrage temaer. Strukturanalysen indeholder det 

forklarende element og en kritisk fortolkning. I fasen med kritisk analyse og diskussion bevæger 

analysen sig mod fortolkning og diskussion af de fremanalyserede temaer. Betydningen af 

temaerne forklares yderligere og forstås ud fra anden litteratur, teori og forskning (Dreyer 2013). 

5.5.3 Den Naive læsning 

Fælles for de to fokusgruppeinterviews er, at sygeplejerskerne fortæller om at arbejde i en 

opvågningsafdeling, og mange emner berøres. De ser udfordringer med begrebet 

patientdeltagelse. Det er særligt svært, når patienten lige kommer tilbage fra operation, hvor 

patienten stadig er påvirket af anæstesimidler. De kan ofte være konfuse, sovende og deres 

korttidshukommelse er påvirket. Det er vigtigt, og vores pligt, at hjælpe patienten til at prioritere i 

de behov, der er ved modtagelsen, men det skal gøres på en måde, så patienten føler, at vi tager 

hensyn til deres individuelle behov. Det er især en udfordring ved de korte patientforløb, hvor 

patienterne kan være påvirkede af anæstesien, og hvor det er svært at nå at få et godt kendskab 

til patienten. Patientdeltagelse kræver tid, hvilket ofte mangler pga. få ressourcer og højt flow i en 
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opvågningsafdeling. Opvågningssygeplejen er præget af den instrumentelle sygepleje og 

forudbestemte agenda, og det kan være en udfordring at opfange det individuelle patientbehov i 

de korte patientforløb. I begge interview ser sygeplejerskerne smertebehandlingen som et vigtigt 

sted at sørge for patientdeltagelse, da de er enige om, at smerte er en subjektiv oplevelse. 

Skabelsen af en god relation mellem patienten og opvågningssygeplejersken sker ved at have et 

godt kendskab til patienten, sørge for en god modtagelse, hvor oplevelsen af nærhed og tryghed 

er essentiel. Patienten skal opfordres til dialog, og man kan få et større kendskab til patientens 

behov ved at stille åbne spørgsmål.  

Fokusgruppeinterview 1: Her er deltagerne optagede af at tale om flow og fysiske rammer i 

afdelingen. De oplever et øget pres i forhold til patientforløbene og oplever, at det kan gå ud over 

kontinuiteten af plejen. Der er ikke altid mulighed for, at den sygeplejerske, der har passet 

patienten, kan følge med op i afdelingen og give rapport til den modtagende sengeafdeling. Der er 

ikke meget plads i opvågningen, og det kan gå ud over patientens samvær med de pårørende. 

Opvågningens opbygning med 6 patienter på en åben stue i hver gruppe kan også give 

konsekvenser i forhold til kommunikationen i afdelingen, både i forhold til medpatienter, 

personale og pårørende. Det er svært at skabe en intim atmosfære, der kan være påkrævet i 

situationer som svære samtaler med lægen/sygeplejersken eller i forbindelse med toiletbesøg 

(Der er ikke patienttoilet i afdelingen). De taler om tidskrævende besværlige IT-systemer, der for 

nogle af deltagerne har den betydning, at de ikke altid får læst på patienterne. En af de yngre 

sygeplejersker i gruppen mener dog, at det kan være et spørgsmål om vane i forhold til brugen af 

IT.  

Fokusgruppeinterview 2: Her er deltagerne optaget af at diskutere defineringen af begrebet 

patientdeltagelse. Nogle af deltagerne synes, at ordet deltagelse lægger op til at være aktiv, og ser 

i starten mest fysisk aktivitet som en del af begrebet. En deltager ser dog flere aspekter i begrebet, 

så som dialog og det ”at tage patienten med på råd”, og mener det er helt essentiel i ønsket om 

patientdeltagelse. Men som interviewet skrider frem ses flere områder i begrebet. De har en 

diskussion omkring hvor vidt den såkaldte ”til-information” er patientdeltagelse og ender med at 

konkludere, at hvis man ikke informerede patienterne, er det svært for dem at få oplevelsen af 

deltagelse. Men når der informeres kan man lægge op til dialog ved åbne spørgsmål. Gruppen 
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konkluderer, at et øget fokus på begrebet er en god start i at finde forståelsen af 

patientdeltagelsen.  

5.5.4 Strukturanalysen 

Under strukturanalysen fremkom enkelte steder tekststykker, der ikke relaterede sig til 

undersøgelsens problemfelt patientdeltagelse. Disse tekststykker bidrog ikke til dannelsen af 

temaer, men kom i betragtning under analyseprocessen generelt. 

Nedenstående viser eksempler på strukturanalysen. De valgte eksempler er fra begge 

fokusgruppeinterviews. Meningsenhederne kan indeholde flere betydningsenheder og dermed 

temaer. Se bilag 9 for yderligere eksempel på strukturanalysen.  

 

Meningsenheder 
Hvad siges der? 
 

Betydningsenheder 
Hvad tales der om? 

 Temaer 

D1-1:”... jeg lært at det 
handler meget om hvordan 
jeg modtager dem, bare det, 
de første 5 min. At man er 
RIGTIG god til at stikke 
hovedet helt ned i hovedet 
på dem og sige pænt god 
dag. Sige hvem man er, sige 
hvad man laver og hvad der 
nu skal ske... nogen gange 
hvis der er rigtig travlt, så er 
man bare optaget af at få 
udstyret på patienterne ik´. 
Men det der med lige at 
stikke hovedet ned, så de 
lige har et ansigt. At man 
ikke bare lige står nede for 
enden af sengen og siger hej 
og vinker (flere siger: ja), 
men at man komme helt tæt 
på så de ved hvem man er 
og man siger til dem, du kan 
altid få fat på mig jeg er lige 
i nærheden også selv om du 
ikke kan se mig. At de ved at 

Modtagelsen er vigtig for skabelsen 
af en god relation mellem patienten 
og sygeplejersken. Patienten skal 
følge sig velkommen. Det er vigtigt, 
at man præsenterer sig selv og har 
øjenkontakt og viser, man ser 
mennesket. Hvis man starter med at 
koble monitoreringen på kan det 
signalere, at patienten bare er en 
krop, der skal overvåges. I den første 
kontakt er det vigtigt at vise nærvær. 
At stå oppe ved hovedgærdet og 
være tæt på og dermed skabe 
tryghed og fortælle patienten, vi er 
lige i nærheden. De kan altid få fat 
på en, og det er helt ok at spørge. På 
den måde kan der skabes et rum, 
hvor han er mere tilbøjelig til at føle 
sig tryg ved at stille spørgsmål og 
dermed kan få oplevelsen af at være 
medinddraget i egen pleje. 
 
Ofte når vi tror, at patienterne er 
klar til at køre i afdelingen, viser det 
sig, at de lå og havde ondt uden at 

 Det er vigtigt at vi i 
opvågningssygepleje
n har et holistisk 
menneskesyn, der 
ser hele mennesket 
og ikke bare en krop. 
 

 I skabelsen af den 
gode relation 
mellem patient og 
opvågningssygepleje
rske er det vigtigt, at 
vi sørger for, at 
patienten oplever 
ligeværdighed, 
gensidighed, 
tryghed, nærhed og 
kan have tillid til os. 
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det er ok at spørge... så er 
de også mere tilbøjelige til 
at melde ud, så bliver det 
ikke det der med at man tror 
nu er de klar til at køre i 
afdelingen og så spørger 
man, men du havde ikke 
ondt, det sagde du før du 
ikke havde. Jo... det har jeg 
alligevel ik´. Altså hvis de 
har hilst ordentligt på en´, 
så er de også mere 
tilbøjelige til at selv melde 
ud uden vores meget 
systematiske spørgen.” 
 
 

fortælle det. Dette undgås ved at 
spørge til, om patienten har smerter, 
og så give dem rum til uopfordret at 
fortælle hvordan, de har det. Dette 
rum skabes ved at sørge for en god 
kontakt med patienten fra starten. 
Sørge for at have hilst ordentligt på 
patienten og opfordre til aktiv 
deltagelse, hvis der er noget de 
ønsker, invitere til dialog. 
I opvågningen er der mange 
procedurer. Men det er meget 
vigtigt at opfordre til aktiv deltagelse 
ved at give rum til, at de selv kan 
stille spørgsmål. 

D2-1: ”det har også noget at 
gøre med synes jeg, vores 
attitude når de kommer ind i 
afdelingen. At vi ikke, nå 
hvem er det der kommer 
der? Er det mig der skal tage 
den patient? Men gå hen og 
lade dem føle at de er 
velkomne, de er ventede og 
at vi faktisk er lidt glade for 
at se dem...” 

Sygeplejerskens attitude er vigtig i 
skabelsen af en god relation mellem 
patienten og sygeplejersken. Der 
skal på forhånd være taget stilling til 
hvem der skal modtage og passe 
patienten, så patienten ikke oplever 
utryghed og forvirring omkring 
dette. Det er vigtigt at gå hen til 
sengen, så patienten oplever 
nærvær og byde dem velkommen, så 
de kan få oplevelsen af at være 
ventet. Det er med til at skabe 
tryghed.   

 I skabelsen af den 
gode relation 
mellem patient og 
opvågningssygepleje
rske er det vigtigt, at 
vi sørger for, at 
patienten oplever 
ligeværdighed, 
gensidighed, 
tryghed, nærhed og 
at de kan have tillid 
til os. 

 

D7-2: ”hvis vi nu for 
eksempel har en patient der 
skal højere op i sengen, og 
patienten er 
medicinpåvirket... det bliver 
lynhurtigt hvis du og jeg... vi 
går ind og siger en to, to tre 
(pifter), op i sengen. End at 
hvis vi skal hen og sige: ...nu 
vil vi gerne have dig op i 
sengen og nu skal du lige op 
og sidde og nu skal vi lige 
rykke rundt altså. At få 
patienten til at deltage i en 
aktivitet kan typisk godt 

Det er tidskrævende at inddrage 
patienterne i aktiviteter. Det kræver 
mere information, og særligt hvis 
patienten er lidt omtåget af 
anæstesien. Hvis tiden ikke er der, er 
det nemmere at gøre det selv. 

 Manglende 
ressourcer og højt 
patientflow kan 
være medvirkende 
til manglende 
inddragelse af 
patienterne, da det 
kræver tid. 
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være mere besværligt for 
sygeplejersken end ikke at 
få dem til at deltage...” 
 

6.0 Præsentation af fund og kritisk analyse. 

De to fokusgruppeinterviews har præsenteret en spændende dataindsamling, og udgør tilsammen 

et stort materiale at analysere. I de følgende afsnit fremstilles de fund, der er fremkommet i 

strukturanalysen af de to fokusgruppeinterviews. Dette er, for at overskueliggøre temaerne, delt 

op i overskrifterne; faktorer, der virker fremmende for patientdeltagelsen og faktorer, der virker 

hæmmende for patientdeltagelsen.  

 

 

Da det af pladsmæssige årsager ikke er muligt at fremstille alle de fremkomne temaer, vil det kun 

være 4 temaer, der bearbejdes i kritisk analyse. Ekstra bearbejdning af fund se tema 5 i bilag 10. 

De udvalgte temaer er valgt på baggrund af hvad, der er særlige kendetegn for en 

                                            

                                           Temaer fremkommet af dataanalysen 

Faktorer, der hæmmer patientdeltagelsen Faktorer, der fremmer patientdeltagelsen 

 Opvågningssygeplejersken tager over for 
patienterne, når de ikke selv kan. De er ofte 
påvirket af bedøvelsen og kan være konfuse 
eller sovende. 

 Patientdeltagelsen vanskeliggøres pga. de ofte 
korte patientforløb. 

 Opvågningssygepleje er præget af instrumentel 
sygepleje og forudbestemt agenda. 

 Manglende ressourcer og højt patientflow kan 
være medvirkende til manglende inddragelse af 
patienterne, da det kræver tid. 

 Nogle opvågningssygeplejersker oplever, at 
patienterne ikke har forventning om at blive 
medinddraget. 

 De fysiske rammer kan forhindre en intim 
atmosfære og kan virke krænkende på 
patientens integritet. 

 
 

 

 Patientdeltagelsen fremmes af et holistisk 
menneskesyn, hvor man ser hele mennesket og 
ikke bare en krop. 

 Hvis patienten skal føle sig medinddraget, er det 
vigtigt, at vi via dialog tager pt. med på råd i den 
fælles beslutningstagen. 

 I skabelsen af den gode relation mellem patient 
og opvågningssygeplejerske er det vigtigt, at 
patienten oplever ligeværdighed, gensidighed, 
tryghed, nærhed og kan have tillid til os. 

 For at kunne se patientens individuelle behov er 
det vigtigt at have et godt kendskab til 
patienten. 

 Det er vigtigt, at vi opretholder vores faglige 
kompetencer og giver patienten den viden og 
information, der skal bruges i den fælles 
beslutningstagen.  

 Inddragelse af pårørende kan være med til at 
give et bedre kendskab til patienten, men det er 
vigtigt, at det sker ud fra patientens ønske. 
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opvågningsafdeling, og ud fra hvad sygeplejerskerne opfatter som udfordringer i 

opvågningssygeplejen i forhold til at arbejde med patientdeltagelsen.  Enkelte steder vælges at 

fremstille dele af en hel dialog mellem fokusgruppedeltagerne. Dette er gjort steder, hvor 

citaterne er formet som svar på tidligere citat, og hvor dialogen giver mere mening i dens 

sammenhæng. Der vil også være eksempel på interaktionen mellem deltagerne. 

 

6.1 Faktorer, der hæmmer patientdeltagelsen i en opvågningsafdeling 

6.1.1 Tema 1: Opvågningssygeplejersken tager over for patienterne, når de ikke selv 

kan. 

 

Ved ankomst til opvågningen er patienterne ofte konfuse, sovende og deres korttidshukommelse 

er midlertidig påvirket pga. anæstesien. Det er derfor svært at forvente patientdeltagelse. Selv om 

patienterne gerne vil bidrage, er det ikke nemt for den konfuse patient at vurdere, hvad der er til 

dennes bedste. Det er vigtigt, at vi bruger vores erfaringer og kompetencer, og træder hjælpende 

til. 

D4-2: ”... de er jo i en eller anden propofol rus og jeg er tørstig, jeg skal ringe. Da må 

man... nogen gange hjælpe dem lidt med, ro på... men de kan jo ikke... fornemme 

altid, og så har de bedt om at få ringet til moster Karen og så siger man: det skal jeg 

nok gøre om lidt og så spørger de jo ti sekunder efter fordi deres korttidshukommelse 

og sådan ....” 

Herefter svarer en anden sygeplejerske bekræftende: 

D1-2: ”Det er der vel heller ikke noget galt i at vi som fagpersoner, går ind og 

vurderer og prioriterer, hvad er vigtigst for dig lige nu... det er ikke at du har 

medbestemmelse, lige nu,  det kan du få om lidt.” 

Han mener, at vi som fagpersoner har et ansvar for at prioritere for patienterne, når de ikke selv er 

i stand til det. Efter en kort pause siger en anden sygeplejerske lidt filosoferende:  

D7-2: ”Men hvis vi snakker om at patienten skal deltage mest mulig... så, det er bare, 

den kommer lige på kanten der hvor sygeplejersken tager over og trumfer ind og 

siger min sygepleje er alligevel vigtigere end din moster eller dit behov... Det er den 

der balance med at man vil rigtig gerne have patienten med, men man skubber også 

til dem når det er, at man selv synes at der er noget der er vigtigere på en baggrund 
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af en faglig viden. Og det er vel også det korrekte at gøre, altså. Efter en god 

vurdering af hvad der er behov for” 

Hun ser ikke patientdeltagelsen i de situationer, hvor vi laver en vurdering af hvad, der er til 

patientens bedste, og mener det er en udfordring i forhold til hvordan, det opleves af patienten, at 

vi er bestemmende. 

Emnet diskuteres flittigt, og senere i samtalen er der en sygeplejerske, der konkluderende 

forklarer dilemmaet: 

D4-2: ”Der er jo den der svage paternalisme, som vi hele tiden arbejder lidt under. Vi 

er jo bestemmende. Jeg hører hvad du siger, men jeg vælger alligevel at gøre sådan 

der lige nu. Men det er jo også der man har deres bedste for øje. Når de kommer ind 

af døren... det hele er lidt kaos. Vi siger: vi sikrer os lige de her ting først. Og man 

svarer jo på de samme spørgsmål, vil du ringe til min moster Karen: ja det skal jeg 

nok. Så spørger de igen 10 sekunder efter og man svarer jo igen hver gang. Det er jo 

ikke fordi man bare siger: Åh hold nu mund altså, nu skal vi ikke snakke om det her 

mere. Man bliver jo ved med at lytte til dem og så svarer dem ordentligt, samtidig 

med at man gør det man gerne selv vil gøre” 

Sygeplejersken her taler om vigtigheden i, at vi er bestemmende, men at vi gør det på en 

respektfuld måde, hvor vi lytter til patienten og forklarer, hvorfor vi handler som vi gør. Efter en 

kort tænkepause siger to deltagere lige efter hinanden:  

 D6-2: ”Man kan sige delvis patient medinddragelse” 

 D1-2: ”Mest muligt” 

Patientdeltagelse ”mest muligt” bakkes op af de øvrige deltagere, der nikker anerkendende. De 

mener, at man i opvågningssygeplejen kalder det patientdeltagelse ”mest muligt”. Dette viser, at 

de ikke altid opfatter det som muligt, men når det er muligt, skal det tilstræbes. 

I det andet fokusgruppeinterview siger en af deltagerne således om emnet: 

D1-1:” ... patienterne, er jo ikke... til stede lige når de kommer, så det er også svært at 

inddrage hvis de ikke er vågne. Men så øve sig i, i den overgang når de vågner mere 

op, at inddrage dem mere og mere. Med inddragelse er det jo både sådan noget som 

at spørge, jamen har du ondt? Er du vant til at have ondt? Hvad gør du så derhjemme 

når du har ondt? Tager du noget for det her derhjemme? Og da synes jeg man kan 

blive meget... klog på at spørge patienten...” 
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Patienterne beskrives som værende ”ikke til stede”. Men de kommer gradvist til sig selv, og det er 

derfor vigtigt, at patientdeltagelsen bliver en glidende proces, hvor patienten inddrages mere og 

mere i beslutningerne, jo mere de kommer til sig selv.  

6.1.2 Tema 2: Patientdeltagelse vanskeliggøres pga. de ofte korte patientforløb. 

De korte patientforløb på 1-2 timer giver sygeplejerskerne udfordringer i forhold til hvor meget, de 

kan nå at sætte sig ind i patienten, læse på patienterne og derved få et kendskab til patientens 

sygehistorie og i det hele taget hvor meget, de skal involvere sig. Patienten er jo hurtigt ude af 

døren igen. Dette tema er tæt kædet sammen med tema 5, der omhandler ” kendskab til 

patienten” – se bilag 10.  

De korte patientforløb diskuteres en del i begge fokusgruppeinterviews. Sygeplejerske D3-2 

fortæller om en oplevelse med en patient, der følte sig utryg ved udskrivelsen:  

D3-2: ”... både datter og patienten spørger mig faktisk... Har du tænkt dig at sende 

mig ud i afdelingen nu? .....jeg svarede ikke andet på det end: ja det kan du godt... 

men den kunne jeg godt have boret mere i... for det viser sig så faktisk at og det 

havde jeg ikke helt formået at finde ud af, hun var hunde hamrende ræd for at lægge 

sig til at sove. Bange for at hun skulle holde op med at trække vejret. Og den 

sygeplejerske jeg afleverede til, kendte hende og kunne så fortælle mig om en 

gribende indlæggelsessamtale, hvor det havde været hele debatten. Det formår jeg 

ikke at finde ud af...” 

Sygeplejersken reflekterer over sin egen sygepleje og mener godt, hun kunne have gjort det bedre. 

Hertil svarer en deltager med forstående stemme: 

D4-2: ”Da må vi jo også bare stole på det der, at du har faktisk gjort dit arbejde. Du 

har gjort den her patient i stand til at det er sikkert at flytte hende ud. Og så har man 

jo tillid til at jamen i den anden ende så står der en sygeplejerske som også har en..” 

Hun forklarer, at der er andre, der kan tage over. Sygeplejersken (D3-2) havde sørget for at 

patienten opfyldte kriterierne for udskrivelsen, og det var sikkert at flytte hende ud, men 

sygeplejerske D4-2 bliver afbrudt af den første sygeplejerske, der ivrigt svarer: 

D3-2: ”Enig men jeg har ikke patienten med mig. Det er jo patient medinddragelsen 

jeg tænker på. Hun var hunde hamrende ræd på vej mod stue 29...”  
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Sygeplejersken evaluerer sin sygepleje og synes, hun kunne have gjort mere i forhold til at 

medinddrage patienten. Patienten var ikke tryg ved udskrivelsen, og hun mener, hun burde være 

gået mere ind i patientens behov. Snakken fortsætter lidt i gruppen og herefter siger en deltager 

med høj og let irritabel stemme:  

D4-2: ”... jamen opvågning er også lidt en service funktion... et transportbånd der 

kører, med at operationsgangen fodrer os med patienter... hvis de i øvrigt opfylder 

kriterierne, ca. 1½ time for en VATS kile, så må vi sige: hvad er det der er det vigtigste 

vi skal her i den 1½ time. Og det kan også godt være du har en anden patient ved 

siden af, så er det bare ikke muligt at høre den der lange historie, om hvorfor hun er 

bange for at holde op med at trække vejret. Så må man bare sige, at vi passer 

patienten godt i 1½ time, mens man selvfølgelig er omsorgsfuld som vi jo altid er, 

men så kommer de ud og så er det nogle andre der tager over...” 

Sygeplejersken siger her, at det vigtigste for patientforløbene er, at vi overholder 

standardkriterierne. Der er ikke meget tid, og hvis patienten ellers har andre problemstillinger, er 

der andre, der må tage over, når patienten kommer tilbage til afdelingen. 

Sygeplejersken svarer igen med let forurettet stemme: 

D3-2: ”Jeg er ikke i tvivl om at der er andre der tager over.” 

Og siger hermed at det ikke handler om, at hun ikke stoler på de kolleger, der tager over. 

Hvorefter den anden sygeplejerske svarer med bestemt stemme: 

D4-2: ”Nej men jeg tror bare nogen gange, at man skal lade være med at tænke at vi 

kan alt på 1½ time.” 

Hun forklarer, at vi har mange opgaver, og at det er nødvendigt at prioritere. Hun mener ikke, at 

det nødvendigvis er muligt at prioritere utryghed hos en patient, der skal udskrives fra 

opvågningen. Den anden sygeplejerske vender tilbage med korrigerende information: 

D3-2: ”Nej jeg havde jo også 4 timer med hende”. 

Hun signalerer her, at der var mere tid, og det var endnu et argument for, at hun burde have 

været mere involverende i patientens behov. Den anden sygeplejerske vender tilbage til 

tidsfaktoren, og flere sygeplejersker bakker op om problemet med den manglende tid. 
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Samtalen illustrerer, at der er forskel på, hvad sygeplejerskerne i gruppen mener om 

patientdeltagelsen i opvågningen. Sygeplejersken, der stod i situationen med den bange patient, 

reflekterer over, at hun godt kunne have spurgt ind til patientens bekymringer, hvorfor patienten 

var bange og have hjulpet hende noget mere. Hun ser ikke patientdeltagelse i situationen og fulgte 

nogle standardkriterier for udskrivelsen. De andre sygeplejersker mener, at pga. tidsfaktoren i 

opvågningen er der ikke altid tid til patientdeltagelsen og individuelle behov, og at der er andre 

der kan ”samle op”. Eksemplet kan også illustrere, at de korte patientforløb og tiden kan blive en 

undskyldning for ikke at involvere sig i patienten.  

6.2 Faktorer, der fremmer patientdeltagelsen i en opvågningsafdeling 

6.2.1 Tema 3: Patientdeltagelsen fordrer, at vi ser hele mennesket. 

Sygeplejerskerne i begge fokusgruppeinterviews diskuterer betydningen af vores menneskesyn i 

arbejdet med patienterne. En deltager siger i det første interview: 

D5-1: ”... det handler om at se hele mennesket og ikke bare maskinerne men hele 

menneske ...” 

Sygeplejersken kommer her ind på den instrumentelle vinkel af opvågningssygeplejen. Denne 

vinkel følges op af en anden sygeplejerske der hurtigt svarer samtyggende: 

D4-1: ”Der er helt klart mere instrumentelt orienteret, der vil have kontrol over det, 

 det er så sygeplejersken der vil have kontrol over maskinerne.” 

Hun forbinder den instrumentelle sygepleje med at have kontrol over noget. Have kontrol over 

maskinerne. Denne kommentar får straks en sygeplejerske til at se fælden ved den instrumentelle 

sygepleje, og hun svarer ivrigt: 

 D3-1: ”Det er også en måde at skubbe det der fra sig, det personlige med patienten. 

 Det er jo at have styr på de her instrumentelle ting.”  

At fokusere på den instrumentelle del af sygeplejen kan være en undskyldning for ikke at tage sig 

af de personlige problemstillinger med patienten. Et fokus på det instrumentelle efterlader ikke et 

rum for de mere ”bløde” værdier i sygeplejen.  

Senere i interviewet finder en af deltagerne en anden vinkel, nemlig hvordan vi omtaler patienten, 

der kommer i afdelingen. Hun siger: 
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 D5-1: ”Men altså et menneskesyn det er også det der, ser du hele mennesket. Er du et 

 holistisk menneske, eller er det bare en brækket arm der kommer ind...” 

Sygeplejersken siger her, at det er vigtigt, at vi ikke kun tænker på patienterne som en diagnose. 

At tænke på patienterne som en diagnose kan medføre, at der er dele af patientens behov, vi ikke 

tænker ind i sygeplejen. 

I det andet interview siger en af deltagerne om samme emne: 

D4-2:” ... vi er jo... fra sygeplejeskolen opdraget med det her helhedssyn af mennesket 

og det følger os jo uanset hvad vi gør. Og så er der nogen gange vi er tvunget af 

omstændighederne, travlhed og alt muligt andet der gør at vi må slække lidt på vores 

grænser omkring vores helhedssyn. Men vi har det hele tiden med os at vi tænker på 

det hele menneske og hvordan de har det fysisk og psykisk, socialt og åndeligt... lige 

nu, da er det det fysiske jeg er nød til at koncentrere mig om og ja og så slækker man 

lidt på nogle andre ting. 

Hun pointerer, at vi er opdraget til at have et holistisk menneskesyn, men nogle gange er vi pga. 

ressourcer og rammer nød til at slække på det og koncentrere os om den fysiske del hos patienten. 

Det kræver tid at nå hele vejen rundt om patienten. 

6.2.2 Tema 4: Patientdeltagelse sker via dialog, og patienten tages med på råd. 

I begge interviews mener deltagerne, at dialog og inddragelse af patientens viden og egne 

erfaringer er vigtig, og at beslutningerne dermed bliver et fælles ansvar. Man tager patienten med 

på råd. 

 D4-2: ”Det er jo i hvert fald som A(D3-2) siger, da bruger man de erfaringer og den 

 forståelse de selv har omkring deres sygdom, idet man siger og anerkender at f.eks. 

 ... en diabetiker der har ret god fornemmelse for, hvornår skal de tage ekstra 

 insulin, hvornår skal de vente og samtidig er det jo samspillet med os der... 

 fortæller om den viden vi jo har om at, kirurgisk stress respons, det kan få deres 

 diabetes til at virke. Men man har jo en dialog hvor man så bliver enig om, hvad gør 

 vi.” 

Sygeplejersken siger, at i dialogen med patienten er det vigtigt, patienten bliver taget med på råd. 

De har en nyttig viden, og sammen med sygeplejerskens faglige viden danner det det bedste 

grundlag for den fælles beslutningstagen. Herved opstår der ligeværdighed i relationen. Begge 

parter har i dialogen nyttig information, der kan bruges til at træffe den rette beslutning. 
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En sygeplejerske svarer samtykkende: 

 D3-2: ”Men en dialog er jo også et meget godt ord i forhold til deltagelse... for det 

 er umuligt at lave deltagelse hvis du ikke hører efter hvad der bliver sagt og spørger 

 igen...” 

Hun mener, at dialog er en forudsætning for patientdeltagelse. Via dialog åbnes der op for at høre 

hvilke problemer/behov patienten har, og det lukker op for at stille uddybende spørgsmål. I det 

andet interview siger en sygeplejerske om samme emne: 

D4-1: ”... jeg gør i hvert fald meget ud af at inddrage patienten i smertebehandlingen. 

Det er jo kun patienten, der ved hvor ondt det gør og hvad de er vant til at få og hvad 

de plejer...” 

Her fortæller sygeplejersken, at i forhold til smertebehandlingen er det meget vigtigt at inddrage 

patienten. Smerter er en subjektiv oplevelse, og patienten ligger inde med nyttig information i den 

fælles beslutningstagen både i forhold til smerteoplevelsen og vanelige behandling.  

7.0 Diskussion 

Fundene i opgaven viser sygeplejerskernes forståelse af fire vigtige faktorer i arbejdet med 

patientdeltagelsen i en opvågningsafdeling, men også hvordan det viser sig i praksis. I 

nedenstående afsnit vil de fire temaer blive diskuteret i forhold til anden teoretisk viden.  

7.1 Tema 1: Den etiske udfordring når opvågningssygeplejersken tager 
over for patienten. 

Opvågningssygeplejerskerne oplever ofte, at patienterne er konfuse, sovende og har nedsat 

korttidshukommelse, når de kommer tilbage fra operationen (Humphreys 2005). En sygeplejerske 

mener, at patienterne skal have lov til at deltage, men synes samtidig at det er vigtigt, at vi er lidt 

styrende og hjælper patienterne med at ”få ro på” i modtagelsessituationen. En anden 

sygeplejerske rejser spørgsmålet om hvordan, det opleves af patienten, når vi som sygeplejersker 

går ind og vurderer hvad, der er deres behov. Hun virker bekymret for, om vi er for styrende i 

situationen, hvor patienterne kommer tilbage og er konfuse.  
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En tredje sygeplejerske forklarer, at det er vores ansvar at hjælpe patienten, da de ikke selv er i 

stand til at vide, hvad der er til deres bedste. De er desorienterede og har en fase, hvor de skal 

”komme til sig selv”. Hun mener, at det er nødvendigt at arbejde med den svage paternalisme, og 

at vi ikke kan forvente patientdeltagelse i den fase. Dette bakkes op af Sanne Angel, der har 

forsket i Patientdeltagelse under rehabilitering efter en rygmarvsskade (Angel 2010).  Hun har 

foretaget interviews af 12 patienter 6-7 gange i en periode over to år i tiden efter deres 

rygmarvsskade. Det er umiddelbart en anden patientkategori, men har dog det til fælles at 

patientens evne til deltagelse skifter under rehabiliteringen (opvågningsforløbet). Angel beskriver i 

sin artikel at ”Det ville virke uhensigtsmæssigt og ligefrem uetisk hvis den professionelle fokuserede 

på deltagelse hos den meget svækkede patient. Her er det ikke deltagelse, der er behov for, men at 

den professionelle forsøger at handle i patientens ånd” (Angel 2010 s. 24). 

Opvågningssygeplejerske Sally Humphreys (Humphreys 2005) arbejder med begrebet 

paternalisme i opvågningssygeplejen. Hun beskriver dilemmaet, hvor vi skal respektere patientens 

autonomi, men da denne er påvirket af anæstesimidler, er vi ofte i situationer, hvor vi må handle 

ud fra hvad, der er til patientens bedste. Hun mener dog, den er en nødvendighed og kan 

retfærdiggøres ud fra 3 omstændigheder: 1) The individual´s rationality is impaired, 2) They are 

likely to be significantly harmed without the intervention, 3) It is anticipated that the individual 

will agree retrospectively with the intervention (Humphreys 2005). Patientens autonomi er 

midlertidig påvirket, men kunsten må være, at vurderinger og handlinger foretages, så patienten 

stadig oplever, at vi gør det med det for øje, at det er til patientens bedste og ikke udelukkende for 

at opfylde nogle standardkriterier.  

7.2 Tema 2: Når manglende tid bliver en undskyldning 

Nogle af sygeplejerskerne mener ikke, at de korte patientforløb lægger op til, at vi kan nå at tage 

vare om patienternes individuelle behov. De har den opfattelse, at det ikke altid er vigtigt at 

prioritere på grund af den korte tid. Det, der skal prioriteres, er opfyldelse af kriterierne for 

opvågningsforløbet og udskrivelsen. De mener, at der er sygeplejersker i sengeafdelingen, der kan 

tage over i disse tilfælde. Men det kan også blive en undskyldning for ikke at forholde sig til den 

enkelte patients behov, og ikke alle sygeplejersker i fokusgrupperne deler den holdning. Flere af 

sygeplejerskerne ser vigtigheden i at tage vare om patienternes individuelle ønsker og behov, men 
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de ser også at det er en udfordring pga. tidsfaktoren. Når tiden er til det, er det vigtigt, da det 

ellers vil medføre, at patienterne ikke har oplevelsen af at være medinddragede.  

Norlyk og Harder (2009), beskriver i deres undersøgelse netop; at dilemmaet ved patienters 

deltagelse i fast-track programmer er vekselvirkningen mellem patientens autonomi og 

forudbestemte procedurer/regler. En patient sammenligner det at være med i et ”fast-track 

program” som at være soldat og skulle indordne sig. Patientens autonomi kommer under pres og 

viser et asymmetrisk magtbalanceforhold mellem patientens ansvar og indflydelse (Norlyk & 

Harder 2009).  

 

7.3 Tema 3: Holistisk menneskesyn og involverende tilgang til patienten 

Når sygeplejerskerne i fokusgruppeinterviewet bliver spurgt om deres menneskesyn er de alle 

enige om, at det i sygeplejen skal være holistisk, og det er vigtigt at arbejde med alle aspekter 

(fysisk, psykisk, åndeligt og socialt).  En sygeplejerske pointerer, at selv om vi har et holistisk 

menneskesyn kan omstændighederne medføre, at vi må gå på kompromis. En anden sygeplejerske 

mener, at et fokus på det instrumentelle også kan være en måde at skubbe det personlige med 

patienten fra sig. 

Sonia Watson-Miller (2005) har skrevet en artikel: Assessing the postoperative patient: 

Philosophy, knowledge and theory. Hun pointerer vigtigheden i sygeplejerskens menneskesyn i 

tilgangen til opvågningspatienten og skriver: “… there is a strong tendency for nurses to rely mostly 

on the scientific (positivistic) approach during postoperative assessment…However, the assessment 

process is more than rudimentary collection of empirical data. It also involves the nurses having a 

better understanding of the individuals in their care, as they are patient advocates.” (Watson-

Miller 2005 s. 47) Senere i artiklen skriver hun: “Positivism… does not allow for a holistic approach 

to assessment practice. However, the interpretative paradigm, which emphasizes contextual 

understanding, allows the perceptions of patients´ experiences concerning their condition and the 

assessment to be taken into account.” (Watson-Miller 2005 s. 47). Det er altså ikke muligt at få et 

kendskab til patientens individuelle behov, hvis vi i opvågningssygeplejen kun fokuserer på de 

objektive data omkring patienten. For at kunne agere som patientens advokat og gøre, hvad vi 

mener, der er til patientens bedste, er det vigtigt, vi har et godt kendskab til patientens 



39 
 

individuelle behov. Det mener hun, vi kan gøre ved at anvende en involverende tilgang til 

patienterne, hvor vi ser patienten som en ligeværdig partner, og hvor vi inddrager patientens 

erfaringer.  

En involverende sygepleje med et holistisk menneskesyn virker som en nødvendighed i 

opvågningssygeplejen. Vi er på grund af patientens ofte svækkede tilstand i situationer, hvor vi er 

nød til at handle ud fra, hvad vi mener, der er til patientens bedste (Humphreys 2005, Watson-

Miller 2005). Det kræver ud over en opdateret faglig viden også et godt kendskab til patientens 

individuelle behov. Men sygeplejerskerne oplever at være i situationer, hvor de er nød til at gå på 

kompromis med deres menneskesyn. Det kan være pga. travlhed og stort flow af patienter, hvilket 

må anses for at være et stort dilemma i opvågningssygeplejen. Men et øget fokus på hvorfor 

sygeplejerskerne skubber de personlige ting med patienten fra sig og fokuserer på den 

instrumentelle del af sygeplejen i en opvågningen virker relevant. 

Det kan fremme muligheden for patientdeltagelse med et holistisk menneskesyn og en 

involverende tilgang til patienten, der lægger op til at undersøge patientens individuelle ønsker og 

behov frem for en sygepleje, hvor der fokuseres på den instrumentelle del, og hvor patienten ses 

som krop og sygdom. 

7.4 Tema 4: Patientdeltagelse via gensidig forhandling 

Opvågningssygeplejerskerne er enige om, at der er situationer, hvor det er vigtigt at medinddrage 

patienterne, når der er mulighed for det. Det er særligt i forhold til smertedækning af patienterne. 

Oplevelsen af smerter er subjektiv, og det er derfor essentielt at tage patienten med i vurderingen 

af behandlingen. En måde at arbejde med patientdeltagelsen i klinisk praksis er beskrevet af 

Sahlsten et all(2007). De har lavet en undersøgelse, hvor de arbejder med sygeplejerskers 

forståelse af begrebet patientdeltagelse. De har indhentet data via fokusgruppeinterview af 31 

sygeplejersker fra 5 forskellige hospitaler i Sverige. Analyse viser, at patientdeltagelsen kan ses 

som en interaktionel proces, der er kendetegnet ved gensidig forhandling (mutuality in 

negotiation). Den gensidige forhandling refererer til en dynamisk interaktion mellem patient og 

sygeplejerske, der er karakteriseret ved intimitet, kontakt og forståelse. Drøftelser mellem patient 

og sygeplejerske skal inkludere udveksling og samarbejde mellem lige parter med en fælles 

målsætning eller hensigt og skal føre til konsensus (Sahlsten 2007). Den gensidige forhandling er 
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baseret på 4 kernekategorier. Den mellemmenneskelige fremgangsmåde (interaktionel 

procedure), som er en forudsætning for interaktion i mødet mellem patient og sygeplejerske. 

Samspillet relaterer sig til, at sygeplejersken ser det individuelle i patienten og inviterer til aktiv 

deltagelse fra patientens side. Dette fordrer, at sygeplejersken har viden og erfaring inden for 

kommunikation og samspil. Den terapeutiske tilgang afhænger af sygeplejerskens attitude i 

samspillet, som kræver nærhed og gensidighed. Sygeplejerskens opgave bliver at skabe en 

terapeutisk relation, hvilket inkluderer bekræftelse, empati, professionel distance og kendskab til 

sig selv. Fokus på ressourcer omhandler et konstant fokus på patientens ressourcer. 

Sygeplejersken undersøger patientens forståelse af situationen og afdækker patientens ressourcer 

i relation til hvilke aktiviteter, patienten selv har mulighed for at varetage, samtidig med, at der 

gives informationer. Sygeplejersken overfører bevidst noget af sin viden til patienten med henblik 

på at øge hans kompetencer. Mulighed for indflydelse er rettet mod sygeplejerskens interaktion 

med patienten med henblik på at give patienten mulighed for at deltage i en proces, der fører til 

deling af ansvaret. Information er en forudsætning for deltagelse og skal ses som patientens ret til 

og sygeplejerskens behov for information. Sahlsten pointerer, at det er vigtigt for både patient og 

sygeplejerske, at forhandlingen giver mulighed for indflydelse.  Sygeplejersken skal sørge for, at 

patienten får de bedste muligheder for indflydelse via information, valg, beslutning og 

ansvar(Sahlsten 2007).  

Et konstant fokus på patientens ressourcer virker særdeles relevant i en opvågningsafdeling, hvor 

patientens ressourcer og autonomi kan være svækket. De bliver gradvist bedre, og det giver større 

mulighed for indflydelse i den gensidige forhandling og dermed patientdeltagelsen.  

8.0 Vurdering af metode og materiale 

Væsentlige metodekritiske overvejelser, projektets pålidelighed og validitet vil i dette afsnit blive 

diskuteret. 

Vigtigt for validiteten i en undersøgelse er, om man faktisk undersøger det, man foregiver at 

undersøge (Kvale og Brinkmann 2008, Halkier 2008). Validiteten forudsættes af pålideligheden og 

er fortløbende gennem hele forskningsprocessen. Den sikres ved at skabe metodologisk 

transparens og sammenhæng i det analytiske design. I dette projekt er transparens forsøgt 
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tilstræbt ved beskrivelser og begrundelser i fremgangsmåden. Begge interviews er transskriberet 

verbatimt. Pålideligheden i fortolkningen er søgt illustreret gennem citater fra dataindsamlingen, 

og ved hjælp af en meningsskabende analysemetode er der fremkommet temaer, der er 

diskuteret op imod opgavens problemformulering. Denne håndværksmæssige tilgang er anvendt i 

forsøget på at styrke validiteten af projektet (Kvale og Brinkmann 2008). Til gengæld har det i 

rammerne for projektet kun været muligt for forsker selv at foretage analysen af 

dataindsamlingen, hvilket kan være en fejlkilde i forhold til de fremkomne fund og temaer. 

Grundet begrænsninger i projektets skriftlige fremstilling var det ikke muligt at diskutere alle de 

fremkomne temaer. Det kunne have været ønskværdigt og givet en endnu dybere indsigt af 

opvågningssygeplejerskernes forståelse af patientdeltagelsen.  

Kvale og Brinkmann (2008) arbejder med begrebet analytisk generaliserbarhed, der indebærer en 

velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne af en undersøgelse kan være vejledende 

for, hvad der kan ske i en anden situation. Der skelnes mellem en forskerbaseret og en 

læserbaseret generalisering ud fra interviewundersøgelser, hvor forsker har mulighed for at 

beskrive og argumentere for generaliseringen, og læseren vurderer ud fra beskrivelser af 

interviewundersøgelsens kontekst, om resultaterne kan generaliseres til en ny situation. Da det 

ikke er muligt at sammenligne projektets fund med andre sammenlignelige afdelinger, er fundene 

holdt op imod sygeplejerskers generelle forståelser af begrebet patientdeltagelsen og ikke fundet 

væsentlig forskellige. Det kan derfor antages, at fund fra mit projekt også vil kunne findes på andre 

opvågningsafdelinger i landet, hvilket styrker mit projekt.  

Der er foretaget fokusgruppeinterview af sygeplejersker fra 2 forskellige opvågningsafdelinger. På 

den ene afdeling er der indledningsvis foretaget observationsstudier for at få et større indblik i 

sygeplejerskernes kultur og arbejdsforhold. Dette gav mulighed for at formulere fokuserede 

spørgsmål (Spradley 1979) til anvendelse i de forestående fokusgruppeinterviews. Dette må anses 

for at være en styrkelse af pålideligheden i undersøgelsen. Der er på grund af projektets 

tidsperspektiv kun foretaget to fokusgruppeinterviews. I kvalitativ dataproduktion er det et 

generelt kriterium, at man skal interviewe indtil der ikke længere genereres ny viden (Kvale og 

Brinkmann 2008, Halkier 2008). Flere fokusgruppeinterview fra tilsvarende afdelinger kunne 

måske have bidraget til yderligere perspektiver. De to opvågningsafdelinger er beliggende på det 
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samme hospital, hvor man kunne argumentere for en sammenlignelig kultur og dermed en 

ensartethed i dataproduktionen. Denne omstændighed er forsøgt minimeret ved at vælge en 

noget større opvågningsafdeling, der er beliggende i et andet center på hospitalet. 

Deltagerne fra det ene fokusgruppeinterview er fra samme afdeling som jeg selv, og det kan ifølge 

Halkier være svært at interviewe mennesker, man selv har en relation til, da man ofte gerne vil 

vedblive med at være i en bestemt relation til hinanden (Halkier 2014, Spradley 1979). Men det 

kan også have den betydning, at det gør samtalen lettere i gruppen (Halkier 2008). For at 

minimere denne mulige fejlkilde, er der foretaget fokusgruppeinterview på en afdeling, hvor 

forsker ikke kender deltagerne og ikke har sin daglige gang. Opvågningserfaringen for deltagerne 

er meget forskellige. Grundet omstruktureringen er deltagerne i fokusgruppeinterview 2 

forholdsvis nye i opvågningssygeplejen. De fremkomne meninger og oplevelser i de to 

fokusgruppeinterviews er ikke væsentligt forskellige til trods for den store erfaringsforskel. 

Udvælgelsen af deltagere er foretaget ud fra hvem, der var på arbejde den pågældende dag, og 

har været tilfældig. Alle deltagere bidrog aktivt til en god diskussion af emnet. Alt i alt vurderes 

sammensætningen af deltagere og relationen mellem moderator og deltagere derfor som en 

styrke for dette projekt.  

Det kunne have været interessant at se nærmere på interaktionen mellem deltagerne i 

dybdegående interaktionsanalyse, men dette var ikke muligt grundet rammerne for projektet. 

Interessante spørgsmål til interaktionen findes i bilag 11. 

Inddragelse af VIBIS og Færch viser, at fundene læner sig meget op af de generelle betragtninger 

på forståelse af begrebet patientdeltagelse og har givet en dybere og mere indgående forståelse 

for de mange faktorer, der har betydning for sygeplejerskers forståelse af begrebet. Watson-Miller 

har været med til at uddybe vigtigheden af grundlæggende værdier i opvågningssygeplejen, mens 

inddragelse af Humfreys og Angel, giver en større indsigt i arbejdet med den svækkede patient. 

Inddragelse af Sahlsten et all. undersøgelse giver en dybere indsigt i samspillet mellem patient og 

sygeplejerske i den gensidige forhandling, der er grundlæggende i oplevelsen af patientdeltagelse.  
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9.0 Konklusion 

Fokusgruppeinterviewene viser, at sygeplejerskerne gerne vil medinddrage 

opvågningspatienterne. Men der synes at være forskel på hvordan, de forstår begrebet, og 

hvordan det viser sig i praksis. Patientdeltagelsen i en opvågningsafdeling er en udfordring både i 

forhold til patienternes ofte påvirkede autonomi, men også på grund af de korte patientforløb. 

Med den påvirkede autonomi er det etisk uansvarligt, hvis vi ikke tager over for patienterne og 

agerer i deres ånd, når de ikke selv kan. Det fordrer, at vi har et godt kendskab til patienten og skal 

være under et konstant fokus på deres egne ressourcer, da genvindelsen af deres autonomi ofte 

vil foregå gradvist. 

Der er forskel på i hvilke situationer, sygeplejerskerne mener, at patienterne skal medinddrages. 

Men alle sygeplejerskerne kan se vigtigheden i, at patienterne bliver medinddraget i vurderingen 

af den rette smertebehandlingen. Nogle af sygeplejerskerne foreslår, at man i en 

opvågningsafdeling siger patientdeltagelse ”mest muligt”. 

Patientdeltagelsen ses som tidskrævende, og flere mener, at hvis der ikke er den fornødne tid, er 

det hurtigere at lave sine egne vurderinger af, hvad der er bedst for patienterne. Det har den 

risiko, at patienten ikke bliver set som et individuelt menneske, men som en del af et standard 

plejeforløb, hvor opfyldelse af afdelingssatte kriterier bliver målet i sig selv. 

Sygeplejerskerne ønsker at arbejde med et holistisk menneskesyn og vil gerne komme rundt om 

alle aspekter hos patienten, men oplever ofte at der ikke er tid til det. De oplever, at den 

instrumentelle sygepleje kan fylde meget, men pointerer at der kan være risiko for, at den bliver 

en undskyldning for ikke at involvere sig i patientens individuelle ønsker og behov. 

Sygeplejerskernes syn på selve opvågningsfunktionen er helt essentiel i forståelsen af, hvordan de 

ser begrebet patientdeltagelse i en opvågningsafdeling. Handler opvågningssygeplejen om 

opretholdelse af flow og opfyldelse af kriterier, eller handler det om et patientforløb, som 

opvågningen er en del af, og hvor der med et konstant fokus på patientens ressourcer er mulighed 

for patientdeltagelse med inddragelse af patientens individuelle ønsker og behov i en gensidig 

forhandling. 
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10.0 Perspektivering 

Forskellige forståelser af hvad, patientdeltagelse er, kan være en væsentlig faktor for manglende 

implementering i en opvågningsafdeling. En fælles værdisætning for målet med patientforløbene i 

en opvågningsafdeling synes indledningsvis at være helt essentiel. Men også en fælles forståelse af 

i hvilke situationer det er muligt at medinddrage patienterne eller ikke medinddrage patienterne, 

og hvorfor det ikke er muligt.  

Sygeplejerskerne kan understøttes med teoretisk viden om, hvordan man arbejder med 

implementeringen af begrebet i det enkelte møde med patienterne. Teorier som Monika 

Sahlstens, der omhandler gensidig forhandling, hvor patientens perspektiv inddrages i den fælles 

beslutningstagen er en mulighed. Men der findes andre modeller, og det er derfor vigtigt, at den 

enkelte opvågningsafdeling finder en model, de finder egnet til deres kliniske parksis. 

Undersøgelser og teorier om ikke-deltagelse; patienter og sygeplejerskers syn på hvad ikke-

deltagelse er, kan med fordel belyses i en større forståelse af begrebet.  

Patienterne vil gerne inddrages mere i beslutninger om egen pleje og behandling (Færch 2008, 

VIBIS 2014, Sundhedsstyrelsen 2008). Men der er ingen undersøgelser, der direkte peger på 

hvilken forventning, patienterne har til deltagelsen i en opvågningsafdeling. Der er selvfølgelig den 

mulighed at undersøge dette nærmere, men man må formode, at når patienterne mener, at 

patientdeltagelsen er betinget af sygeplejerskernes attitude, og det foregår i det enkelte møde 

med personalet, er dette også gældende for en opvågningsafdeling.  

Det har dokumenteret effekt på den faglige kvalitet og på patientens oplevelse af et forløb, at de 

bliver draget ind i den fælles beslutningstagen ved at spørge ind til deres viden og præferencer 

(Sundhedsstyrelsen 2008, VIBIS 2014). Dette, sammenholdt med regeringens øgede indsats på 

området og de sundhedspolitiske visioner om øget brugerinddragelse, får det derfor fortsat til at 

synes vigtigt, i en opvågningsafdeling, at arbejde videre med begrebet og søge at finde en fælles 

forståelse samt metoder til implementering i klinisk praksis. Men det er vigtigt at det sker ud fra et 

fokus på den enkelte patientens ressourcer. 
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Bilag 1  

CASP for kvalitative studier 

Artiklen: After colonic surgery: The lived experience of participation in a fast-track programme. 

Norlyk & Harder 2009 

10 questions to help you make sense of a qualitative research: 

After colonic surgery: The lived experience of participation in a fast-track 

programme. Norlyk & Harder 2009  

 

Ja     

Ved 

ikke 

 

Nej 

Was there a clear statement of the aims of the research?  X   

Is a qualitative methodology appropriate? X   

Was the research design to address the aims of the research? X   

Was the recruitment strategy appropriate to the aims of the research?  X   

Was the data collected in the way that addressed the research issue? X   

Has the relationship between researcher and participants been adequately 

considered?  

X   

Have ethical issues been taken into consideration?  X   

Was the data analysis sufficiently rigorous? X   

Is there a clear statement of findings? X   

How valuable is the research? Studiet beskriver colon-patienters oplevelser af 

fast-trak forløb og kommer med konkrete bud på hvad vi som sygeplejersker skal 

være opmærksomme på i fast-trak programmer.   
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Bilag 2: 

Observationsstudie på POTA  

    Fredag d. 6. marts og tirsdag d. 10. marts 2015. 

 

Kære Sygeplejersker på POTA 

Jeg hedder Pernille Reck Miller, er sygeplejerske på Lungekirurgisk opvågningsafdeling 3151 og 

studere master i klinisk sygepleje. I forbindelse med mit masterprojekt, har jeg efter aftale med 

afdelingssygeplejerske Lene Doktor, fået tilladelse til at foretage observationsstudier på jeres 

afdeling. 

Mit emne til projektet er patientdeltagelse i en opvågningsafdeling. Jeg fokuserer på 

opvågningssygeplejerskers forståelse af begrebet og skal senere foretage fokusgruppeinterview 

med en gruppe sygeplejersker på jeres afdeling og i mit eget afsnit. For at kunne kvalificere mine 

spørgsmål til fokusgruppeinterviewet, er det vigtigt for mig, at få en større forståelse af jeres 

rammer og kultur og derfor vil jeg foretage observationsstudier i 2 dage. De nedskrevne 

observationer kommer ikke til at indgå som direkte datamateriale i min opgave. Observationerne 

skal udelukkende bruges til at give mig en større forståelse og fungere som inspiration til 

spørgsmål i de kommende fokusgruppeinterview. 

Det er vigtigt at pointere, at jer kommer ikke for at vurdere jeres sygepleje eller måder at arbejde 

på, men for selv at lære om begrebet patientdeltagelse i jeres kontekst. 

Deltagelsen i observationsstudiet er selvfølgelig frivillig og du kan til enhver tid sige fra.   

Det er hensigtsmæssigt i forhold til observationerne, at kunne lave notater undervejs og jeg vil 

således ikke være direkte deltagende i pleje af patienten. Men jeg vil selvfølgelig kunne træde 

hjælpende til i akutte situationer. 

 

Med venlig hilsen 

 
Pernille Reck Miller 
Sygeplejerske 
Lungekirurgisk opvågningsafdeling 3151 
Hjertecentret, Rigshospitalet 
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Bilag 3 

Deltagerobservationer POTA 2042 - Fredag d. 6. marts og tirsdag d. 10. marts 2015 

 

Sted: 

Aktør: 

Aktivitet: 

 
Objekt: 
 
 
 
 

 

 
Handling: 
 
 
 
 

 

 
Hændelse: 
 
 
 

 

 
Tid: 
 
 
 

 

 
Forløb: 
 
 
 
 

 

 
Følelse: 
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Bilag 4 

Patientdeltagelse i en opvågningsafdeling 

Fokusgruppeinterview 

Torsdag d. 12. marts fra kl. 10-11:30. 

Kontorgangen afd. 2142, i det lille bibliotek 

 

Kære 

Dette er en invitation til et fokusgruppeinterview, der ønsker at undersøge sygeplejerskers forståelse af 

begrebet patientdeltagelse i en opvågningsafdeling. 

Jeg hedder Pernille Reck Miller og arbejder som sygeplejerske i Lungekirurgisk opvågningsafdeling 3151 på 

Rigshospitalet. Jeg studerer Master i klinisk sygepleje. Emnet i mit masterprojekt er patientdeltagelse i en 

opvågningsafdeling. Jeg ønsker i den forbindelse at afholde fokusgruppe interview med opvågnings-

sygeplejersker henholdsvis fra din afdeling, POTA 2042 og fra mit eget afsnit. 

I samråd med afdelingssygeplejerske Lene Doktor, har jeg fundet en dag, hvor det er muligt at afholde 

fokusgruppeinterview. Det bliver torsdag d. 12. marts fra kl. 10:00-11:30. Det er en dag, hvor du er på 

arbejde. Så du bliver hermed inviteret til at deltage sammen med andre af dine kollegaer. 

Det vil blive en samtale mellem jer sygeplejersker, hvor jeg vil stille nogle indledende spørgsmål og fungere 

som moderator (facilitator). Meningen med fokusgruppen er, at undersøge opvågningssygeplejerskers 

forståelse af begrebet patientdeltagelse. 

Da interviewet kommer til at tage ca. 1½ time, vil jeg sørge for lidt forfriskninger. Selvom interviewet 

optages på bånd, er der selvfølgelig fuld diskretion ved deltagelsen. Jeg vil efterfølgende bearbejde data fra 

fokusgruppeinterviewet ved at transskribere, analysere og anvende anonymiserede citater fra samtalerne i 

mit projekt. 

Det vil være en stor hjælp for mig, hvis du har lyst til at deltage og jeg håber at høre fra dig. Ring gerne på 

et af de nedenstående telefonnumre eller send en sms inden d. 5. marts.  

Med venlig hilsen 

 

Pernille Reck Miller 
Sygeplejerske 
Lungekirurgisk opvågningsafdeling 3151  
Hjertecentret, Rigshospitalet 
Telefon nr.: 3545-3181 eller mobilnummer: xxxxxxxx  
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Bilag 5 

Patientdeltagelse i en opvågningsafdeling 

Fokusgruppeinterview 

Onsdag d. 25. marts fra kl. 09-10:30. 

Kontorgangen afd. 2142, i det lille bibliotek 

 

Kære 

Dette er en invitation til et fokusgruppe interview, der ønsker at undersøge sygeplejerskers forståelse af 

begrebet patientdeltagelse i en opvågningsafdeling. 

Som du allerede er bekendt med, er jeg ved at studerer Master i klinisk sygepleje. Emnet i mit 

masterprojekt er patientdeltagelse i en opvågningsafdeling. Jeg ønsker i den forbindelse at afholde 

fokusgruppe interview med opvågnings-sygeplejersker henholdsvis fra POTA 2042 og fra vores egen 

opvågningsafdeling. 

I samråd med afdelingssygeplejerske Christine, har jeg fundet en dag, hvor det er muligt at afholde 

fokusgruppeinterview. Det bliver onsdag d. 25. marts fra kl. 09:00-10:30. Det er en dag, hvor du er på 

arbejde. Så du bliver hermed inviteret til at deltage sammen med andre af dine kollegaer. 

Det vil blive en samtale mellem jer sygeplejersker, hvor jeg vil stille nogle indledende spørgsmål og fungere 

som moderator (facilitator). Meningen med fokusgruppen er, at undersøge opvågningssygeplejerskers 

forståelse af begrebet patientdeltagelse. 

Da interviewet kommer til at tage ca. 1½ time, vil jeg sørge for lidt forfriskninger. Selvom interviewet 

optages på bånd, er der selvfølgelig fuld diskretion ved deltagelsen. Jeg vil efterfølgende bearbejde data fra 

fokusgruppeinterviewet ved at transskribere, analysere og anvende anonymiserede citater fra samtalerne i 

mit projekt. 

Det er en stor hjælp for mig at du har sagt ja til at deltage og jeg ser frem til interviewet d. 25. Men selv om 

du allerede har sagt ja til at deltage, er det selvfølgelig ok, hvis du fortryder og har brug for at trække dig fra 

deltagelsen.  

Med venlig hilsen 

Pernille Reck Miller 
Sygeplejerske 
Lungekirurgisk opvågningsafdeling 3151  
Hjertecentret, Rigshospitalet 
Telefon nr.: 3545-3181 eller mobilnummer: xxxxxxxx 



55 
 

Bilag 6 

Spørgeguide – fokusgruppeinterview.  

Emne: Sygeplejerskers forståelse af patientdeltagelse i en opvågningsafdeling. 

Introduktion: 

Jeg vil starte med at sige tusind tak for jeres deltagelse og fortælle jer lidt om hvad der skal ske i 

dag. 

Information: 

Mit masterprojekt skal handle om patientdeltagelse i en opvågningsafdeling. Patientdeltagelse er 

et begreb, der er meget oppe i tiden, både sundhedspolitisk og inden for vores eget fag. Mange af 

jer kende måske bedre omtalt som patient medinddragelse eller patient involvering, men da jeg 

anvender ordet patient deltagelse i mit projekt vælger jeg at bruge det her sammen med jer. Det 

er helt ok hvis I ønsker at bruge et af de ord.  

Jeg har læst en del om patient deltagelse, men kan i litteraturen ikke finde eksempler på begrebet 

i en opvågningsafdeling. Derfor ønsker jeg selv at undersøge det nærmere og vælger at spørge jer 

sygeplejersker om, hvordan i forstår det i forhold til jeres afdeling og den kultur i arbejder i. 

Introduktionsrunde: 

Men allerførst tænker jeg at vi lige skal præsenterer os for hinanden, med navn, alder og hvor 

længe i har arbejdet i opvågningen... 

Interviewet her i dag skal handle om: 

 Jeres forståelse af patientdeltagelse 

 Jeres opfattelser af omstændigheder, der kan virke fremmende og hæmmende på 

patientdeltagelse i en opvågningsafdeling. 

Interviewet varer ca. 1-1½ time og det vil blive optaget på diktafon og telefonen. Ingen andre end 

mig hører eller ser udskrifterne. Med jeres deltagelse garanterer jeg selvfølgelig fuld anonymitet. 

Hvad kommer der til at foregå i dag? 

 Det her interview er lidt anderledes end det man normalt forbinder med et interview hvor 

intervieweren stiller en masse spørgsmål. Jeg vil stille nogle indledende spørgsmål og lave 

en øvelse hvis vi når det. Men det er mest jer der skal snakke og diskuterer med hinanden. 

I kører selv diskussionerne, men hvis ikke alle kommer til orde eller hvis snakken ryger af 

sporet, må det gerne være en af jer der bryder ind. Ellers skal jeg nok hjælpe til. 
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 Jeg er først og fremmest interesseret i jeres erfaringer, oplevelser og fortællinger og ikke 

bare holdninger. Der er ingen ”rigtige” eller ”forkerte” svar. Alt hvad i har at sige til emnet 

er vigtigt for mig. Det er mig der er her for at lære af jeres erfaringer. 

Spørgsmål14: 

Introduktionsspørgsmål:  

1. Hvad er det første i tænker når jeg nævner ordet patientdeltagelse? 

 

Overgangsspørgsmål:  

1. Hvordan oplever i patientdeltagelse i jeres opvågningsafdeling? 

2. Hvad har betydning for jer I skabelsen af en god relation mellem dig og 

opvågningspatienten? 

3. Hvordan ser i patientdeltagelse i modtagelsessituationen?  

 Hvilken betydning har det for patientdeltagelsen at de ofte er påvirket af 

anæstesien?  

 Hvad tænker I, kan være vigtigt for patienten når de lige kommer tilbage fra 

operationen?  

4. Hvordan oplever i patientdeltagelsen i forhold til smertedækning af patienten.  

5. Hvordan ser I patientdeltagelse i udskrivningssituationen?  

Nøglespørgsmål:  

 Har I eksempler på en patientoplevelse hvor der var en høj grad af 

patientdeltagelse.  

 Kan I nævne en situation hvor der ikke var en høj grad af patientdeltagelse. 

 Hvilke omstændigheder mener I kan virke fremmende for patientdeltagelse i en 

opvågningsafdeling.  

 Hvilke omstændigheder mener I kan virke hæmmende for patientdeltagelse i en 

opvågningsafdeling.  

 Hvilken betydning tænker I de organisatoriske/fysiske rammer har i plejen af 

opvågningspatienten? 

 Hvilken betydning har en sygeplejerskes menneskesyn på patientdeltagelsen? 

 Hvilken betydning har en patients ønske om at deltage? 

 

 

                                                           
14

 Udarbejdet ud fra Krueger og Casey 2000. Focus groups – a practical guide for applied research. 3. Ed. 
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Afslutningsspørgsmål: 

1. Hvis vi lige skal runde af i forhold til emnet, hvad tænker I så er det vigtigste vi har 

talt om i dag i forhold til patientdeltagelse i en opvågningsafdeling? 

2. Afrunding: Er der nogen er jer der har mere at sige til emnet eller noget I ønsker 

skal diskuteres nærmere? 

Så vil jeg sige tusind tak for I dag og for jeres engagement.  
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Bilag 7 

Observationsstudier på POTA 2042 

 

Studerende: Pernille Reck Miller, sygeplejerske, stud. Master i kliniske sygepleje 

Emne: Sygeplejerskers forståelse af patientdeltagelse i en opvågningsafdeling. 

Formål: At undersøge opvågningssygeplejerskernes forståelse af patientdeltagelse i deres egne rammer 

og kultur. De nedskrevne observationer skal ikke anvendes som direkte datamateriale i masterprojektet, 

men til kvalificering af spørgsmål i forbindelse med efterfølgende fokusgruppeinterview. 

Varighed: 2 dag: fredag d. 6. marts og tirsdag d. 10. marts. 2015. 

 

Tilladelse givet af: 

Dato: 

Underskrift:  
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Bilag 8 

Samtykkeerklæring i forbindelse med deltagelse i fokusgruppeinterview: 

 

Vedrørende: Projekt – Master i Klinisk Sygepleje 

Udarbejdes af: Pernille Reck Miller, sygeplejerske stud. Master i klinisk sygepleje 

Formålet med projektet: At undersøge sygeplejerskers forståelse af patientdeltagelse i en 

opvågningsafdeling. 

 

Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående projekt. Jeg har inden deltagelsen modtaget 

skriftlig information om: hvad projektet handler om og hvad det skal bruges til.  

Jeg er blevet informeret om:  

1. At deltagelse er frivillig, og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse.  

2. At jeg på et hvilket som helst tidspunkt kan trække mig fra deltagelse.  

3. At ingen informationer gives videre i en sådan form, at min identitet kan genkendes.   

4. At der ingen risici er ved at deltage i projektet.  

 

 

Dato/Navn:  

 

Underskrift: 
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Bilag 9: Eksempel på struktur analysen 

 

 
Meningsenheder: 
Hvad siges der? 
 

 
Betydningsenheder: 
Hvad taler der om? 

  
Tema 
 

D7-2 Nå men det betyder jo så for mig 
at jeg typisk kan få patienten til at 
deltage mere. Jeg har bedre tid til at 
forklare når jeg ikke har travlt. Og når 
jeg har travlt, sååå nu skal jeg jo ikke 
få det til at lyde som om at det er 
hurtigt løsninger, der kommer ind 
fordi, jeg synes stadig at man passer 
patienten 100 %, men der er måske 
noget kommunikation, der bliver 
fravalgt til patienten og med 
patienten. Og ting der lige bliver 
udsat lidt, som ikke har betydning for 
patientsikkerheden hvis man kan sige 
sådan, men det kan godt have 
betydning for patientoplevelsen og 
hvor meget han har deltaget. Tror jeg. 
 

Mere tid betyder at der er mere tid til at få 
patienten til at deltage mere. Der er mere tid at 
forklare og dele ud af sin viden til patienten. Det 
er sygeplejerskens opfattelse, at når der er travlt 
er man nød til at prioriterer i sine arbejdsopgaver 
og det går ud over patientdeltagelsen. Der kan 
være information til patienten der bliver 
frasorteret. Det er vigtigere at prioriterer opgaver 
der ikke går ud over patientens sikkerhed. Dette 
kan medføre at patienten ikke inviteres til dialog 
og bliver ikke taget med på råd. Men dette kan 
betyde at patienten ikke får oplevelsen af at være 
deltagende i plejen. Med den manglende dialog 
kan det være svært at opfange patientens 
individuelle ønsker og behov. 

 Hvis patienten 
skal føle sig 
medinddraget 
er det vigtigt at 
vi via dialog 
tage pt. med på 
råd 

 Det er vigtigt at 
vi opretholder 
vores faglige 
kompetencer 
og giver 
patienten den 
viden og 
information 
der skal bruges 
i den fælles 
beslutningstag
en.  

 Manglende 
ressourcer og 
højt patient 
flow kan være 
medvirkende til 
manglende 
inddragelse af 
patienterne, da 
det kræver tid. 
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Bilag 10: Eksempel på bearbejdning af ekstra tema 

Tema 5: For at kunne se patientens individuelle behov er det vigtigt at have et godt kendskab til 

patienten. 

Sygeplejerskerne diskuterer særligt i det ene interview vigtigheden i at få læst på patienterne og 

dermed få et godt kendskab til patientens baggrund og sygehistorie. Dette er ønskværdigt hvis 

patienten skal føle sig som et individuelt menneske og opleve medinddragelse. Den første 

sygeplejerske taler her om både de korte patientforløb og døgnopvågningspatienterne. 

D4-1: Altså, det er jo sådan to forskellige kategorier. Jeg vil sige, hvis det er en 

 døgnpatient, der har du en patient i mange timer. Og vi har korte forløb to timer, så 

 er de ude igen ik´, så det jeg vil sige dem der ligger i lang tid synes jeg er det rigtig 

 vigtig at man har været inde i KISO. Det er af betydning, at man har tid til det og gå 

 ind og læse ik´. 

Sygeplejersken fortæller her at det er vigtigt at få kendskab til patienten ved at læse på patienten. 

Sygeplejersken fortæller at det er vigtigt at læse på de patienter der er døgnopvågningspatienter, 

men på de korte patientforløb på 2 timer er det ikke lige så vigtigt for hende, da de hurtigt er ude 

af opvågningen igen. Hertil svarer en anden sygeplejerske  

 D3-1: Men det vil jeg give dig helt ret i, men så synes jeg også at kunsten er at selv 

 om du ligger der 3 kvarter til en time at du som patient føler at jeg tager mig af dig. 

 Forstår du hvad jeg mener? Det skal jeg sådan nogen gange lige... fordi da kan man 

 godt have rigtig rigtig travlt og det kan godt gå tjept, da synes jeg bare at kunsten 

 må være at de også føler sig(en sige: Ja bestemt) at de også er. 

Hun er ikke enig synes derimod at kunsten i opvågningssygeplejen må være at selv om det er korte 

opvågningsforløb så er det vigtigt at patienterne følger sig som et individuelt menneske og ikke 

bare er et hurtigt patientforløb der snart skal videre.   

I det andet fokusgruppeinterview siger en deltager om sammen emne: 

 D2-2: Jeg tror i hvert fald at de synes det er rart at vi godt ved hvad de hedder, hvad 

 de er opereret for, hvad de fejler og hvis de fejler noget andet at vi også har styr på 

 det. At man har sat sig ind i det på forhånd. Det må være rimelig trygt. At der står en 

 der godt ved det. Tænker jeg. 
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Denne sygeplejerske ser vigtigheden i at vi på forhånd har sat os ind i patienten. At vi har 

kendskab til patientens sygehistorie, så patienten kan føle sig tryg ved, at det ved vi på forhånd. 

Herefter svare en anden deltager efterfølgende og bestemt: 

 D3-2: Jeg tænker det er en person, altså han er med inddraget fordi det en person Hr 

 Jensen, der ligger her og ikke en ud af ti i dag (ja ja siger D7), der er syv på 

 programmet. Og det kræver et eller andet af mig.  

Denne sygeplejerske pointerer at en forudsætning for at en patient kan føle sig medinddraget er 

at vi ser patienten som et individuelt menneske og at kræver noget af sygeplejersken. Det kræver 

at vi ved hvem patienten er, har et kendskab til ham. 

Diskussion: 

Tema 5: Patientdeltagelse fordre at vi har et godt kendskab til patienten. 

Opvågningssygeplejerskerne mener ikke altid der er tid til at læse på patienterne og på den måde 

få et kendskab til patienten inden ankomst til opvågningen. Sygeplejerskerne er enige om at det er 

vigtigt at læse på patienterne og på den måde få et indblik i patientens sygehistorie. Nogle mener 

det er mere vigtigt med de patienter der ligger til døgnopvågning end de patienter der ligger i kort 

tid. Dette skyldes både det høje flow af patienter, men også pga. den korte tid patienten er i 

opvågningsafdelingen og det vilkår at patienterne hurtigt er videre igen. Men det stiller visse 

udfordringer til sygeplejen når patienterne samtidig ofte er i en tilstand hvor de er konfuse og 

sygeplejerskerne må handle ud fra, hvad de mener der er til patientens bedste. Det bliver en viden 

baseret på standarder og instrukser og ikke baseret på individualitet.  

En anden sygeplejerske fokuserer på at det er vigtigt patienten skal føle sig som et individuelt 

menneske og ikke bare en i rækken af patienter den dag. Hvis en person skal føle sig inddraget er 

det vigtigt at vi har et godt kendskab til patienten og mener at det kræver noget særligt af 

sygeplejerskerne.  

Der hersker således ikke enighed i hvor vidt det at have et godt kendskab til patienten er en 

nødvendighed i forhold til de korte patientforløb. Men alle virker til at være enige om at 

tidsfaktoren er afgørende for at det kan være svært at få et godt kendskab til patienten. 

Jan Færch (2008) bearbejder i sit speciale betydningen af at sygeplejerskerne har et godt kendskab 

til patienterne i forhold til patientdeltagelsen.  Hendes litteraturanalyse viser at patienter ser det 
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som en vigtig faktor at sygeplejerskerne har kendskab til patientens ønsker og behov, kender dem 

som menneske og ikke kun som krop og sygdom. Hun mener at en realisering af patientdeltagelse 

fordrer at sygeplejersker først og fremmest opnår indsigt i patientens baggrund, erfaringer, 

oplevelser ønsker og behov.  Færch peger samtidig på at sygeplejersker ikke automatisk har billet 

til patientens fortrolighed, men må gøre sig fortjent til den. Sygeplejerskernes personlige attitude 

bliver derfor afgørende faktor for udmøntningen af patientdeltagelsen, hvilket bakkes op af Norlyk 

og Harder (2010).  
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Bilag 11  

Interaktionsanalyse – 12 nyttige spørgsmål til fokusgruppeinterview. 

Til inspiration af interaktionsanalyse bruges 12 spørgsmål som Bente Halkier skriver i sin bog om 

fokusgrupper. Spørgsmålene stammer fra Stevens (i Halkier 2014). Det er 12 nyttige spørgsmål der 

kan bruges som et konkret analyse redskab i alle typer af fokusgruppe data, og er beskrevet i flere 

artikler der arbejder med interaktions-analyse af fokusgruppe interview (Halkier 2014). 

Gennemgang af begge fokusgrupper vil være meget pladskrævende og det ene interview er 

således fravalgt. Det til valgte fokusgruppeinterview er det interview hvor moderator oplevede 

mindst konsensus om emnet.  

1) I hvor høj grad tog gruppen emnerne til sig? 

2) Hvorfor, hvordan og hvornår blev emnerne startet? 

3) Hvilke udtryk løste konflikter? 

4) Hvor var der modsigelser? 

5) Hvilken fælles erfaringer blev udtrykt? 

6) Hvilke alliancer blev dannet? 

7) Var der bestemte udtryk som blev ”tiet ihjel”? 

8) Var der bestemte udtryk, som dominerede? 

9) Hvordan løste gruppen uenigheder? 

10) Hvilke emner udløste konsensus? 

11) Hvis interesser blev repræsenteret i gruppen? 

12) Hvordan blev følelser håndteret? 

 


