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Velkommen tilbage efter sommerferien hvor I forhåbentlig 
har lavet noget, I kan lide og fået en masse ny energi. For 
mange sygeplejersker har de sidste måneder været præget af 
fokus på den forældede Tjenestemandsreform og konflikten 
om sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår. Selv om det ikke er 
medlemmer af vores faglige selskab, som udtages til strejke, 
så handler konflikten også om vores fremtid som sygeplejer-
sker. Derfor håber jeg, at mange bakker op og møder frem til 
demonstrationerne landet over. 
Sundhedsøkonomer anser sygeplejersker som rygraden i 
sundhedsvæsenet (1), og forskning har gennem de sidste år-
tier igen og igen peget på, at sygeplejersker med akademisk 
grad og antallet af dem har betydning for patienters overle-
velse og kvaliteten af plejen (2). Ifølge International Council of 
Nurses er sygeplejersker en af de professioner, der 
skaber mest sundhed for befolkninger verden 
over (3). Det betyder, at sygeplejerskers ar-
bejde ikke kun har stor betydning for det 
menneske, som møder sygeplejersker 
og er i kontakt med sygeplejen, men 
også har stor betydning for samfun-
det og befolkningens sundhed og 
livskvalitet. Udvikling og forsknings-
sygeplejersker har en essentiel rolle. 
Vores stemme er ikke bare vigtig: 
den er helt nødvendig for udvikling 
af sygeplejefaget og for synliggørel-
se af sygeplejerskers rolle i samfundet. 
Derfor er det en glæde at kunne fortæl-
le, at der har været stor interesse for dette 
temanummer om personcentreret praksis. Vi 
har vi fået dobbelt så mange gode artikler ind om 
emnet, som vi har plads til her. Tak til alle jer, der skriver. Bliv 
ved med det, så vi kan dele viden, lære af hinanden og synlig-
gøre den forskel sygeplejersker gør i sundhedsvæsenet! 

Vi har fire faglige artikler og seks boganmeldelser i dette 
nummer. De tre første artikler er skrevet af oplægsholdere 
på landskonferencen om personcentreret praksis. Mette Buur 
Bergman og Mette Kjerholt skriver om processen og effekterne 
af et personcentreret udviklingsprojekt kaldet ”Mod!Kræft” for 
unge med kræft. Projektet startede i 2017 på Hæmatologisk 
Afdeling, Sjællands Universitetshospital med 30 forskellige ak-
tiviteter af organisatorisk, sundhedsprofessionel og personlig 

karakter ud fra de unges ønsker og behov. De positive resulta-
ter af projektet har bevirket, at der i dag er fastansat en unge-
koordinator og at flere af indsatsområderne er implementeret 
som en integreret del af praksis. Thora Grothe Thomsen og kol-
legaer viser, hvordan Sjællands Universitetshospital arbejder 
med personcentreret praksis ud fra en teoretisk ramme inspi-
reret af to britiske professorer, Brendan McCormack og Tanja 
McCance. Artiklen sætter fokus på flere af de gennemprøvede 
metoder og redskaber, som hospitalet anvender og beskriver 
konkrete muligheder og udfordringer, som har vist sig i im-
plementeringsarbejdet. Nausheen Christoffersen gennemgår 
resultater fra et kandidatprojekt, der var en del et større forsk-
ningsprojekt, der skal understøtte patienters beslutningstag-
ning og dermed fremme vilkårene for personcentreret prak-

sis. Artiklen formidler viden om personcentreret praksis 
og arbejdet med shared decision making metoden. 

Lisbeth Aaskov Falch skriver om betydningen af 
sygehusvæsenets indretning for gamle patien-

ters indlæggelsesforløb. Artiklen er baseret 
på fund fra hendes ph.d.-projekt, hvor hun 
har fulgt patienter og personale gennem 
patienternes indlæggelsesforløb. Analy-
sen viser, at sygeplejersker og patienter 
ofte har forskellige opfattelser af, hvad der 
er betydningsfuldt i patienternes indlæg-
gelsesforløb. Ærindet er at ’forstyrre’ syge-

plejerskers ’selvfølgelige’ opfattelse af, hvad 
der er betydningsfuldt i patienternes forløb 

og diskutere betydningen af fundene for ud-
viklingen af sygeplejepraksis. God læselyst.

Referencer
1. Damgaard D (2021, 4. august). Sygeplejerskernes strejke 

stikker dybere end lønkrav. 
 Hentet fra https://ugeskriftet.dk

2. Aiken L (2021). Nurses hold the key to providing safer, 
more effective care—and achieving better outcomes for 
patients. Hentet fra https://www.nursing.upenn.edu/de-
tails/profiles.php?id=93 

3. International Council of Nurses.
 Hentet fra https://www.icn.ch/ 
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Af: Lotte Evron, chefredaktør for Forstyrrelsen

Solidaritet og forskning og udvikling i personcentreret praksis
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En virtuel personcentreret praksis

Af: Annesofie Lunde Jensen,

Formand for det Faglige Selskab for Sygeplejersker der Arbejder med Udvikling og Forskning 

Den 16.3.21 blev det endelig tid til afholdes af landskonfe-
rencen, som pga. Corna var blevet udskud to gange. Konfe-
rencen var blevet til en virtuel konference, hvilket ikke hav-
de reduceret deltagerantallet, som var på ca. 125 deltagere. 
Det var skønt at se så mange kendte såvel som nye ansigter 
fra hele landet. Selv sad jeg med tre kollegaer fra min egen 
afdeling, Gitte fra bestyrelsen og en kollega fra en anden 
afdeling. Vi var klar både til at lytte, diskutere og lære, men 
også til at nyde indholdet i den tilsendte konference pakke.  
På trods af udskydelserne have vi ikke ændret i program-
met. Jeg vil tro, at ”Personcentreret Praksis” altid vil være 
aktuelt om end det igennem tiderne kan have forskellige 
navne og indholdet måske også ændre sig. Konferencen 
startede med et oplæg fra norske Tone Elin Mekki, som 
talte om, hvad der karakteriserer personcentret praksis og 
hvordan man kan udvikle en kultur mod personcentret 
praksis. Tone tog udgangspunkt i McCormack og McCan-
ce forståelse af person centret praksis. Oplægget skabte en 
ramme, som vi kunne bringe med videre særligt til de to 
workshops efter frokosten. Her havde professor Bibi Høl-
ge-Hazelton og lektor Thora Grothe Thomsen, hver deres 
workshop. Det handlede henholdsvis om, hvordan man 
udfører organisatorisk praksisudvikling i et personcentreret 
perspektiv og hvordan man etablerer en personcentreret 
praksisudviklingskultur. 
Ind i mellem disse oplæg havde vi inviteret fire ildsjæ-
le; Mette Buur, Nausheen Christoffersen, Karina Schjødt 
og Rikke Gregersen. De fortalte om, hvordan de havde 
arbejdet med at udvikle praksis i retning af både person-
centrering og øget brugerinvolvering. Det var fire meget 
forskellig projektet. Det tænker jeg viser, at arbejdet med 
en personcentret praksis er relevant for alle de borgere vi 
møder i sundhedsvæsnet. Det være sig mennesker med 
demente, unge i et kræftforløb, kvinder med brystkræft el-
ler ældre der er indlagt med en medicinsk sygdom. Når jeg 
hører oplæg omhandlende gruppe af mennesker jeg ikke 
møder i min hverdag som sygeplejerske, så bliver jeg altid 
overrasket over, hvor mange fælles træk i deres behov for 
sygepleje, der alligevel er. Dette på trods af forskelle i de 
problemstillinger de kommer med. Det fortæller mig, at vi 
kan trække på hinandens viden på tværs af specialer og 
andre kategorier meget mere end vi gør.    
Konferencen bød også på posterpræsentationer. I alt 9 for-

skellige projekter blev præsenteret. Vi afsluttede præsenta-
tionerne med at stemme om bedste præsentation. Rune 
Melballe Bonde løb med 1. plads med posteren ’Intervie-
wundersøgelse om forældres oplevelse af at være med-
indlagt med deres barn på børnepsykiatrisk døgnafsnit’. I 
skrivende stund er vi gået i gang med planlægningen af 
landskonferencen i 2022. Planlægningsgruppen har holdt 
møde en gang, hvor vi fastsatte temaet ”Sygepleje og Tek-
nologi’ Næste år bliver det en to-dags konference den 23. 
og 24. marts i Aalborg. Jeg ser frem til to dag, hvor vi får 
mulighed for at tale om sygepleje, omsorg, relationer, tillid 
og medmenneskelighed for, hvad sker der, når man kaster 
det ind i et teknologisk perspektiv.

 

Nyt fra bestyrelsen
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Mod!Kræft – et personcentreret tiltag
og netværk for og med unge med kræft

Faglig artikel

Mette Buur Bergman, ungekoordinator, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital. Mail: mberg@regionsjaelland.dk 

Mette Kjerholt, forskningsleder, klinisk sygeplejespecialist, Ph.d. Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital.
Mail: metkj@regionsjaelland.dk

Introduktion
Artiklen beskriver hvorfor og hvordan Hæmatologisk af-
deling, Sjællands Universitetshospital etablerede et un-
getiltag/netværk for unge patienter med kræft. Derefter 
beskrives væsentlige resultater af tiltaget set fra et person-
centreret perspektiv. Vi har valgt at lægge hovedvægten på 
de unges oplevelser, men også inddrage de sundhedspro-
fessionelles oplevelser.   Baggrund

I Danmark får ca. 41.000 mennesker hvert år konstateret 
kræft, og heraf er ca. 550 unge i alderen 15-29 år (1). De 
unge er særligt sårbare, netop fordi de er unge og i gang 

med at opbygge deres fremtid og skabe deres identitet. I 
2015 udførte Kræftens Bekæmpelse en barometerunder-
søgelse (2), hvor 822 unge i alderen 15-29 år med kræft 
deltog. Formålet med undersøgelsen var at afdække unge 
kræftpatienters oplevelser og behov i deres forløb, fra ud-
redning til behandling og i efterforløbet. Undersøgelsen 
viste blandt andet følgende: 

■ 35% af de unge havde inden for den sidste uge følt sig 
ensomme

■ 82 % havde oplevet at være bange for at dø af deres 
kræftsygdom

■ 80% havde haft behov for at tale med nogen om deres 
bekymring – 25% af disse havde ikke talt med nogen 
om dette

■ 75% havde behov for hjælp til at håndtere angst, trist-
hed og bekymringer under deres behandling – 72% af 
disse oplevede, at de ikke fik denne hjælp

■ 37% oplevede, at deres kræftsygdom havde en negativ 
påvirkning af deres syn på fremtiden

Ligeledes blev der på Hæmatologisk afdeling på Rigsho-
spitalet i 2015 etableret et netværk og fristed for kræftpa-
tienter, kaldet ”Kræftværket” (3). Kræftværket blev etableret 
for at imødekomme unge kræftpatienters behov for so-
ciale aktiviteter og et ungdomsliv på trods af deres kræft-
sygdom. Kræftværket blev drevet af en sygeplejerske, som 
varetog rollen som ungekoordinator og tovholder (3).  

På baggrund af blandt andet Barometerundersøgelsen 
samt et møde mellem Kræftværkets unge brugere, un-
ge-koordinatoren og daværende sundhedsminister (So-

Abstrakt 
I 2017 blev der på Hæmatologisk afdeling, Sjællands 
Universitetshospital, igangsat et personcentreret pro-
jekt/udviklingstiltag for unge med kræft, kaldet ”Mod!-
Kræft”. Tiltaget har haft enorm positiv betydning for de 
unges oplevelse og håndtering af deres forløb og er nu 
et integreret tiltag og tilbud til unge kræftpatienter, ikke 
kun i Hæmatologisk afdeling, men for alle unge kræft-
patienter i Region Sjælland. Denne artikel er skrevet på 
baggrund af et indlæg, første forfatteren samt en ung 
kræftpatient havde på det faglige selskabs landskonfe-
rence i marts 2021. Artiklen beskriver, hvorfor og hvor-
dan Hæmatologisk afdeling etablerede et netværk for 
unge patienter med kræft, samt impact og outcome af 
netværket.   

Nøglebegreber: personcentreret tilgang, unge kræft-
patienter, sundhedsprofessionelle 
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phie Løhde), blev der i 2016 politisk både sat fagligt fokus 
på samt afsat midler i Kræftplan 4, også kaldt ”Patienternes 
Kræftplan” (4). Målet var, ud fra de unges behov for initiati-
ver og aktiviteter, at udvikle kvaliteten i deres forløb. Rege-
ringen afsatte i alt 25 mio. kr. fra 2017-2020 til nationalt at 
styrke og initiere målrettede tilbud på hospitaler i alle regi-
oner til unge med kræft (5). Personalet på Hæmatologisk 
afdeling på Syddansk Universitets Hospital (SUH) opleve-
de i deres kliniske praksis – helt i tråd med resultaterne fra 
Barometerundersøgelsen, at de unge i afdelingen havde 
nogle behov og ønsker, som ikke blev indfriet. Personalet 
ønskede derfor på forskellige områder at udvikle kvalite-
ten i unge kræftpatienters behandlings-/plejeforløb. På 
den baggrund søgte – og fik – afdelingsledelsen penge fra 
sats-puljemidlerne fra Kræftplan 4, der var målrettet kvali-
tetsudvikling af unge kræftpatienters forløb. 

Præsentation af Hæmatologisk afdeling,
samt personcentreret praksis. 
Hæmatologisk afdeling på SUH blev etableret i 2011, og 
ved etableringen ønskede den ledende oversygeplejerske 
samt sygeplejeforskeren på afdelingen (artiklens anden 
forfatter), at man i afdelingens sygeplejegruppe skulle op-
bygge en personcentreret, aktørinvolverende og innova-
tiv lærings-, udviklings-, forsknings- og praksiskultur (6, 7). 
Denne kultur skulle være et modsvar til en hospitalspraksis, 
hvor behandling og pleje fortrinsvis byggede på et naturvi-
denskabeligt og biomedicinsk grundlag, og hvor styrings-
mekanismerne var præget af en New Public Management 
tilgang (8). De ønskede at igangsætte initiativer, der kunne 
bidrage til udvikling af en humanistisk funderet praksiskul-
tur, hvor det enkelte menneskes (personale og patienter) 
egne holdninger, værdier, ønsker og behov blev anerkendt 
og inddraget i beslutninger vedrørende pleje og behand-
ling. En sådan kultur kunne også virke befordrende på 
medarbejderne, som dermed kunne opleve, at de havde 
indflydelse på deres arbejdsmæssige rammer og vilkår, og 
som ville tage medansvar for at udvikle deres egen praksis. 
Endvidere skulle en sådan praksiskultur sikre, at det var ak-
tuelle problemstillinger i den daglige kliniske praksis, der 
dannede baggrund for igangsættelse af forsknings-/udvik-
lingsprojekter. 

Fra både international og national sundhedspolitisk side 
er der udtrykt behov for en personcentreret og innovativ 
praksis, samt behov for at sundhedsforskning skal være til 
gavn for borgere og patienter, både ved at tage udgangs-
punkt i praksis og kunne omsættes i klinisk praksis (4, 9, 10).
I afdelingen forstås personcentreret praksis (PCP) ud fra 
sygeplejerske, professor Brendan McCormacks forståelse, 
som angiver, at PCP er en tilgang til praksis, som er kende-
tegnet ved, at kommunikationen og samarbejdet mellem 
sundhedspersonale, patienter og pårørende hviler på hu-
manistiske værdier som: respekt for andre personer, disse 
personers individuelle rettigheder til selvbestemmelse, 
gensidig respekt og forståelse for hinanden (11).Vores logo 
for plejepersonalet og for Enhed for sygeplejeforskning & 
udvikling illustrerer vores personcentrerede og participa-
toriske tilgang til praksis og udvikling af denne:

 

Beskrivelse af projektet/udviklingstiltaget
”Mod!Kræft” 
Puljemidlerne, afdelingen havde fået, blev i første omgang 
brugt til at ansætte en ungekoordinator. En ungekoordina-
tor er en sygeplejerske med erfaring indenfor unge med 
kræft, hvis overordnede opgave er at udvikle kvaliteten i 
unges patientforløb. I dette projekt var ungekoordinatoren 
tovholder og overordnet ansvarlig for tiltaget. Hendes sto-
re erfaring indenfor unge med kræft var blandt andet op-
bygget gennem hendes ansættelse som sygeplejerske på 
Hæmatologisk afdeling og som ungeambassadør i Kræft-
værket på Rigshospitalet.

Udviklingstiltaget skulle gennemføres som et lokalt tvær-
fagligt aktionsforskningsprojekt (7, 12), hvor de unge havde 
en afgørende og aktiv rolle i både afdækning af deres øn-
sker og behov, samt i planlægningen og gennemførelsen af 
de ønskede ændringer/tiltag. Projektet skulle gennemføres 
fra oktober 2017 – januar 2019, og efter projektets afslut-
ning skulle en evaluering - fra både sundhedspersonalet 
samt de unge patienter - afdække, om projektet og tiltaget 
havde haft den ønskede betydning/impact. Specifikt skulle 
evalueringen afdække de unges oplevelser af at blive med-
inddraget i alle beslutningsprocesser vedrørende dem og 
Mod!Kræft samt sundhedspersonalets oplevelser af at ar-
bejde ud fra den personcentrerede og aktørinvolverende 
tilgang.

Deltagere
Udgangspunktet for tiltaget var et tilbud om forskellige 
netværk til de unge patienter i afdelingen mellem 18-39 
år. På daværende tidspunkt indgik 32 patienter i projektet. 
De unge var fordelt jævnt på begge køn. Deres diagnose 
var kræft i blodet og/eller lymfesystemet. De var både ind-
lagt på sengeafdelingen, men kom også i ambulatoriet og 
havde ofte langvarige behandlingsforløb. De unges situati-
oner og forløb var ofte meget intensive og præget af store 
omvæltninger, kaos og angst qua det forhold, at de netop 
var unge.

På et af de indledende møder mellem de sundhedsprofes-
sionelle (ledende sygeplejersker, kliniske sygeplejespeciali-
ster samt den sygeplejefaglige forsker) blev det bl.a. beslut-

Figur 1: ”Sammen finder og går vi vejen”
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tet at kalde udviklingstiltaget Mod!Kræft. Navnet indikerer, 
at man både har modet til at kunne håndtere et kræftfor-
løb samt at man er oppe (i)mod den sygdom man er ramt 
af. De unge blev præsenteret for navnet på det første un-
ge-panel møde, samt baggrunden for dette, og der var stor 
enighed fra gruppen om, at navnet var godt og dækkende.
 
I tråd med både den personcentrerede og aktørinvolveren-
de tilgang blev der fra projektets start etableret et unge-
panel med det formål at sikre, at de unges egne erfaringer 
og ønsker fik stemme og dermed kunne danne baggrund 
for konkrete aktioner i praksis. Ungepanelet bestod af unge 
fra afdelingen, som ønskede/magtede at deltage i formelle 
ungepanelmøder hver tredje måned sammen med unge-
koordinatoren og afdelingens sygeplejeforsker. De øvrige 
paneldeltagere (både de unge patienter og sundhedspro-
fessionelle, der var tilknyttet projektet/tiltaget) deltog ad 
hoc.

Der blev tillige etableret et sundhedsfagligt ungeteam, 
bestående af en læge og tre sygeplejersker, som skulle 
samarbejde tæt sammen med ungekoordinatoren og del-
tage i de forskellige aktiviteter, de unge ønskede, der skulle 
iværksættes.

                                       

På et af de første ungepanelmøder gav de unge udtryk for, 
at de ønskede et logo for Mod!kræft. Vi kontaktede Anders 
Morgenthaler, og han ville gerne hjælpe os. Logoet sym-
boliserer en kræftcelle/kræftsygdommen, som bliver holdt 
nede af en hammer. Hammeren symboliserer det fælles-
skab, den støtte og venskaber, man har i Mod!Kræft. 

Siden Mod!Kræft blev etableret, er der igangsat over 30 for-
skellige aktiviteter ud fra de unges egne udtalte ønsker og 
behov. Aktiviteterne er både af organisatorisk, sundheds-
professionel og personlig karakter – bl.a.:
■ Oprettelse af et organisatorisk ”unge-spor”, så de unge 

kommer til behandling i ambulatoriet samme dag som 
andre unge, så de kan sidde sammen og få behandling. 
Samtidig ser de (så vidt muligt) samme læge og syge-
plejerske, hver gang de får behandling.

■ Indretning af et ungerum/fristed, som de unge selv har 
indrettet efter eget ønske

■ Tema-/dialogmøder med besøg af sundhedspersonale 

(f.eks. læge, sygeplejerske, psykolog, præst) med tema-
er, de unge selv finder relevant. Møderne er både for de 
unge og/eller deres familie, afhængig af hvad temaet er.

■ Fælles frokoster, hyggeaftener med film, spil og mad, 
udendørsaktiviteter, hyggeture, wellnessarrangemen-
ter, mindfulness

Resultater: Impact og outcome af Mod!Kræft-tiltaget
”Der er noget specielt over at være samlet en gruppe 
unge kræftpatienter. Der er et fælles ståsted, en følelse af 
umiddelbar forståelse, ingen forudindtagethed, ingen 
overbærende og alt for mange ”det er godt nok synd for 
dig” blikke, og en øjeblikkelig åbenhed, som jeg ikke tror 
findes mange andre steder” (citat af ung kræftpatient)

Dette citat er et udtryk for, at de unge føler, de får meget ud 
af at være sammen med andre unge, som er ”i samme båd” 
som dem selv. Som en anden ung udtrykte det: 

”Når jeg kommer til behandling i ambulatoriet, er der 
mange søde bedsteforældre – men jeg har brug for at 
tale med nogle på min egen alder”.

Efter 15 måneder blev projektet og ungetiltaget evalueret 
af de unge patienter og de sundhedsprofessionelle aktø-
rer. Evalueringen viste, at både tiltaget og den personcen-
trerede tilgang var en positiv oplevelse for alle aktører. På 
spørgsmålet til de unge om deres oplevelser af den per-
soncentrerede og aktørinvolverende tilgang angav de, 
at det havde været godt, interessant og meningsfuldt at 
samarbejde på denne måde. De havde oplevet, at de var 
blevet hørt og taget alvorligt og dermed var ligeværdige 
samarbejdspartnere i tiltaget. De unge lagde vægt på, at 
det havde været deres udfordringer, ønsker og behov, der 
havde været i centrum for de beslutninger og handlinger, 
der blev taget. En af de unge siger således:

”I Mod!Kræft er der altid plads og forståelse for, hvad vi 
hver især har været igennem eller går igennem - der er 
rummelighed og plads til alle (…). I (det sundhedsfag-
lige team) har skabt et forum, hvor alle kan komme, og 
hvor man mærker, at I er der, fordi I vil os det bedste.”

En anden siger:

”Når jeg kommer i Mod!Kræft, har jeg oplevelsen af ikke 
at være alene i den situation, jeg er i. Her kan jeg sige, 
hvad jeg tænker, uden at de andre løber væk. De ved 
lige nøjagtig, hvordan jeg har det”.

En af de unge kræftpatienter, der var tilknyttet afdelingen 
både før og efter, Mod!Kræft blev etableret, skrev følgende 
i sin evaluering af tiltaget:

”Da jeg var 18 år gammel, fik jeg lymfekræft. Livet blev 
vendt på hovedet, og frygten for at dø fulgte med syg-
dommen. Jeg følte mig helt alene og lukkede mig inde. 
Det var svært at forholde sig til, at jeg nu var syg. Det 
var svært for min familie at tale med mig om sygdom-
men, og jeg følte mig meget ensom. Da jeg blev en del 

Figur 2: ”Mod!Kræft”
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af Mod!Kræft, blev jeg også en del af et fællesskab og 
venskab med andre unge, der som mig havde oplevet, 
eller var i gang med, et behandlingsforløb. Det at møde 
andre unge mennesker hjalp mig meget til at bearbejde 
og forstå det, jeg havde været igennem”.

 
Efter projektets afslutning og på baggrund af evalueringen 
fik Mod!Kræft en varig bevilling fra Region Sjælland i form 
af lønkroner til en fast ansættelse af en unge-koordinator. 
Mod!Kræft er således nu en integreret del af Hæmatologisk 
afdeling, og tillige udbygget til at være et varigt tilbud til 
alle unge med kræft i Region Sjælland. Aktuelt er der om-
kring 90 unge tilknyttet Mod!Kræft. 

Foruden den åbenlyse impact af Mod!Kræft samt de for-
skellige tiltag kan det også nævnes, at siden Mod!Kræft 
blev etableret og frem til nu, har unge fra Region Sjælland 
ca. 500 gange deltaget i diverse aktiviteter i Mod!Kræft. 
Nogle unge har deltaget en enkelt gang, og andre unge 
har været her mange gange. Derud over har ungekoordi-
natoren ca. 600 gange været opsøgende og talt med unge 
i enten sengeafsnit, ambulatorium på tværs af afdelinger 
og specialer på SUH. 

Implikationer for praksis 
Som andre undersøgelser også peger i retning af, så har 
politiske tiltag, ledelse på flere niveauer samt lokalt for-
ankrede rammebetingelser stor betydning for at skabe de 
betingelser, der skal til for at gøre noget aktivt og menings-
fuldt sammen (13). Dette har også været gældende for, at 
Mod!Kræft kunne blive en realitet og vokse sig større og 
større. 

Vi har i mange forskellige sammenhænge skrevet om 
Mod!Kræft – både selve projektet og tiltaget, og hvis nogle 
er interesserede i at læse mere om Mod!Kræft, kan de hen-
vende sig til ungekoordinatoren: mberg@regionsjaelland.
dk 

Tak
Vi vil gerne takke alle de unge, der trods deres udfordringer 
på mange forskellige områder alligevel velvilligt og trofast 
har stillet op og støttet op omkring både Mod!Kræft og 
hinanden både kollektivt og individuelt.  
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Indledning
Sygeplejersker med forskellige funktioner på Sjællands Uni-
versitetshospital (SUH) og andre sundhedsprofessionelle 
med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) er i 
fuld gang med at implementere hospitalets overordnede 
uddannelses-, udviklings-, og forskningsvision ”Sjællands 
Universitetshospital i top – vision, mål og strategier for 
MVU-området frem mod 2025” (Sjællands Universitetsho-
spital, 2020). Det særlige ved visionen er, at den anbefaler 
”en personcentreret tilgang til pleje og behandling samt 
udvikling af evidensbaserede praksiskulturer” på hospita-
lets afdelinger og afsnit (ibid. s. 2). Med denne artikel ud-

folder vi den valgte tilgang og indkredser, hvad der især 
kendetegner tilgangen - herunder hvilke muligheder og 
udfordringer, vi har erfaret kan være forbundet med imple-
menteringsarbejdet.  

Udvikling af den overordnede vision på SUH
Visionen ”Sjællands Universitetshospital i Top – Vision, mål 
og strategier for MVU-området frem mod 2025” er skabt 
gennem et tæt samarbejde i forskellige SUH-fora, som 
består af ledere på flere niveauer, forskere og kliniske spe-
cialister indenfor MVU-området. Udgangspunktet var, at 
MVU-kulturen på SUH skulle være konstruktiv, kreativ, in-
klusiv og synlig på alle niveauer på hospitalet. Udviklingen 
af vision, mål og strategier blev initieret af hospitalets sy-
geplejefaglige forskningsleder og professor, som allerede 
forud for sin ansættelse i 2010 havde stor erfaring med bl.a. 
aktionsforskning og professionsudvikling og derfor helt fra 
starten lagde vægt på samskabende processer (Hølge-Ha-
zelton et al., 2021). Tilbage i 2010-11 blev der ansat yder-
ligere to forskeruddannede sygeplejersker, som ligeledes 
havde erfaring med såvel individuelle som organisatoriske 
udviklings- og læringsprocesser samt bl.a. aktionsforsk-
ning. Deres primære opgave blev at understøtte og reali-
sere vision, mål og strategier på afdelings- og afsnitsniveau 
(Hølge-Hazelton et al., 2015). Begge forskere indgår som 
forfattere på artiklen. Derudover har alle forfatterne det 
tilfælles, at de i sommeren 2019 deltog i en uges internati-
onal Summerschool i England, hvor temaet var at afprøve 
facilitering af workshops, som styrker udvikling af person-
centrerede praksiskulturer (se link: https://www.fons.org/
programmes/schools).

Abstrakt
Både nationalt og internationalt er udvikling af person-
centrerede praksiskulturer et stadigt større fokusområ-
de. Det gælder også på Sjællands Universitetshospital, 
hvor vi har valgt at arbejde med personcentreret prak-
sis ud fra en teoretisk ramme, der bl.a. er udviklet af to 
britiske professorer, Brendan McCormack og Tanja Mc-
Cance. I artiklen præsenteres kerneelementerne i den 
teoretiske ramme. Endvidere sættes fokus på flere af de 
gennemprøvede metoder og redskaber, som knytter sig 
til den valgte tilgang. Afslutningsvis beskrives konkrete 
muligheder og udfordringer, som har vist sig i imple-
menteringsarbejdet. 

Nøglebegreber: Personcentreret praksis, kultur, evi-
densbaseret praksis, valideret model, facilitering, imple-
mentering
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Den valgte tilgang til udvikling af personcentrerede 
praksiskulturer
Da visions- og strategiarbejdet på SUH startede, blev der 
primært taget afsæt i en patient-centreret tilgang til at 
etablere evidensbaserede praksiskulturer (Hølge-Hazelton 
et al., 2021). I takt med det stadigt større internationale 
(McCormack et al., 2015), nationale og regionale blik for at 
ændre perspektiv i retning mod en personcentreret tilgang 
til pleje og behandling, ændrede den fælles opmærksom-
hed på SUH sig i retning af personcentreret praksis (PCP), 
som den kommer til udtryk hos McCormack og McCance 
(McCormack et al., 2010; McCormack & McCance, 2017). 
Forfatterne havde tidligere i forskellige sammenhænge 
stiftet bekendtskab med grundprincipperne i PCP og var 
begejstrede for den nuancerede, samskabende og kreative 
tilgang til udvikling af evidensbaserede og personcentre-
rede praksiskulturer, som PCP baserer sig på (McCormack 
et al., 2021). Fordi det blev tydeligt, at tilgangen på mange 
punkter er sammenfaldende med SUHs ønske om at styrke 
udviklingen af den personcentrede og evidensbaserede 
pleje og behandling på et nyt universitetshospital, blev 
det nærliggende at vælge PCP som hospitalets overord-
net tilgang til praksisudvikling. Samtidig blev det fra cen-
tralt hold gjort klart, at de enkelte afdelinger og afsnit på 
SUH selvfølgelig kan supplere det igangværende udvik-
lings- og implementeringsarbejde med brug af andre per-
soncentrerede tilgange f.eks. Fundamentals of Care (FoC) 
(Damsgaard et al., 2021). Når denne tilgang i særlig grad 
fremhæves, er det fordi de to tilgange på flere punkter kan 
sidestilles, men samtidig adskiller sig, idet FoC primært har 
fokus på udvikling af personcentreret pleje og behandling, 
mens PCP især fokuser på udvikling af personcentrerede 
praksiskulturer (se næste afsnit). 
  
Kerneelementer i den valgte PCP-tilgang  
Forskning peger i retning af, at selvom langt de fleste sund-
hedsprofessionelle yder det bedste de kan, så er det langt 
fra alle dele af sundhedsvæsenet, som formår at indfri de 
politiske, faglige og brugerorienterede forventninger om 
et både effektivt, meningsfuldt og personcentreret sund-
hedsvæsen. Dermed opstår en række dilemmaer, som kan 
gøre det vanskeligt at være patient/borger/pårørende eller 
sundhedsprofessionel (McCormack et al., 2015). Samtidig 
viser både nationale og internationale rapporter og studier, 
hvordan selv små forbedringer og ændringer ofte kræver 
komplekse og omfattende organisatoriske indsatser (se 
f.eks. Kirk & Nilsen, 2016). På den baggrund argumenterer 
McCormack et al. (2015) for, at der nødvendigvis må ske 
et diskursskifte væk fra primært at fokusere på personcen-
treret pleje og behandling (på engelsk Person-Centred Care) 
og henimod at skabe en ny fælles diskurs med fokus på 
personcentrerede praksiskulturer. Et af argumenterne er, at 
personcentreret pleje og behandling kun kan finde sted, 
hvis der skabes en lokalt forankret personcentreret prak-
siskultur, som gør det muligt for sundhedsprofessionelle at 
finde frem til personcentrerede måder at arbejde på (Mc-
Cormack et al., 2015).  Ud fra samme argumentation har vi 
på SUH valgt at benytte følgende definition på, hvad det vil 
sige at arbejde personcentreret: 

……en tilgang til praksis, der etableres gennem 
pleje- og behandlingsmæssige relationer mellem 
sundhedsprofessionelle, patienter/borgere og deres 
pårørende. Tilgangen understøttes af værdier som: 
Gensidig respekt og forståelse, respekt for det enkel-
te individ og rettigheden til selvbestemmelse. Tilgan-
gen bliver mulig, når der er en kultur til stede, som 
understøtter kontinuerlig udvikling af praksis (over-
sat fra McCormack et al. 2013, s. 193).

Som definitionen peger i retning af, er etablering af per-
soncentrerede praksiskulturer på den ene side betinget 
af en række grundlæggende værdier som bl.a. respekt for 
det enkelte individ – det gælder både i relation til samar-
bejdet mellem brugere og sundhedsprofessionelle, og i 
sundhedsprofessionelt samarbejde. På den anden side er 
etableringen betinget af et vedvarende engagement i ud-
vikling af en personcentreret praksiskultur på alle niveauer 
i organisationen (McCormack et al., 2021). For at bevare 
overblikket over de elementer og processer, som har vist 
sig at konstituere en kontinuerlig og vedvarende udvik-
ling af personcentrerede praksiskulturer, har et netværk 
af internationale professorer og andre interesserede - og 
med professor Brendan McCormack som en af frontfigu-
rerne - gennem en årrække udviklet en teoretisk ramme 
bestående af fem kerneelementer. De fem kerneelemen-
ter er hver for sig - men især tilsammen - nødvendige for 
at sikre en kontinuerlig praksisudvikling. Elementerne er 
indgående beskrevet i adskillige sammenhænge (se f.eks. 
(McCormack et al., 2015; McCormack & McCance, 2017) og 
gengives derfor i en kort version, som den er fremstillet i 
McCormack et al. (2021). Sammenhængen mellem de fem 
kerneelementer kan ses figur 1: 

■ Makrokontekst refererer bl.a. til de overordnede 
politiske og strategiske rammebetingelser, der ind-
går i konteksten, og som derfor får betydning for, 
hvordan det er muligt at udvikle praksis henimod en 
sundhedsskabende kultur.  

■ Forudsætninger har fokus på sygeplejerskers (og 
andre sundhedsprofessionelles) egenskaber i for-
hold til at udvikle en lokalt forankret personcentre-
ret praksiskultur. Forudsætningerne inkluderer bl.a. 
at være fagligt kompetent; besidde udviklede mel-
lemmenneskelige færdigheder samt arbejde ud fra 
afklarede overbevisninger og værdier.

■ Praksismiljøet fokuserer på den lokalt forankrede 
kontekst, hvor pleje og behandling udøves, og inklu-
derer bl.a.: Fysisk miljø; potentiale for innovation og 
risikovillighed; magtdeling og fælles ansvar for be-
slutninger; gode samarbejdsrelationer samt relevant 
sammensætning af kompetencer. 

■ Personcentrerede processer har fokus på, at pleje 
og behandling ydes gennem en række forskellige 
aktiviteter, som hver for sig styrker en personcentre-
ret praksiskultur bl.a. ved at: Arbejde med personlige 
overbevisninger og værdier; arbejde holistisk; træffe 
fælles beslutninger samt være indlevende og nær-
værende.  
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■   udgør den centrale del af den teoretiske ramme og 
viser, hvordan en sundhedsskabende kultur er det, 
der frem for alt arbejdes henimod. En sådan kultur 
kan bl.a. vise sig ved tilfredshed med pleje og be-
handling; involvering i pleje og behandling samt fø-
lelsen af velbefindende både set fra et patient- og et 
professionelt perspektiv.   

 
En væsentlig pointe i arbejdet med udvikling af person-
centrerede praksiskulturer er en erkendelse af, at for at nå 
frem til resultatet (en sundhedsskabende kultur), så er det 
nødvendigt i første omgang at overveje, hvorvidt makro-
konteksten samt forudsætningerne for at udvikle en sund-
hedsskabende kultur er til stede i den lokale kontekst. Der-
næst er det nødvendigt at overveje, hvorvidt praksismiljøet 
inkluderer de organisatoriske og fysiske muligheder, som 
gør det muligt at udvikle personcentrerede processer. 
Først herefter giver det for alvor mening af tale om udvik-
ling af en sundhedsskabende kultur som har betydning for 
både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Det 
er dog afgørende at holde fast i, at selv små forandringer 
indenfor hvert kerneelementer også har værdi og derfor 
løbende skal fejres (McCormack et al., 2013b, 2015). 

Nøglekomponenter
– et hensigtsmæssigt udgangspunkt
Med henblik på at skabe liv i den teoretiske ramme har net-
værket bag rammen gennem flere årtier lagt stor energi 

i at præcisere rammen - senest i bogen Fundamentals of 
Person-Centred Healthcare Practice (2021). Endvidere er der 
gennem årene bl.a. udviklet en programteori (Cardiff et 
al., 2020), en række grundprincipper (Manley, 2017), nøg-
lekomponenter (se længere fremme i teksten) samt flere 
konkrete metoder og redskaber (Dewing et al., 2015), som 
på forskellig vis kan være med til at operationalisere ud-
viklingen af personcentrerede praksiskulturer (se endvi-
dere link:  https://www.youtube.com/watch?v=cZyN_UZ-
vYnQ&feature=youtu.be). Dermed fremstår tilgangen på 
den ene side yderst velbeskrevet. På den anden side kan 
det forekomme noget uoverskueligt at få et samlet over-
blik over, hvordan man i en hurtig, effektiv og kompleks 
sundhedsfaglig hverdag kommer i gang med at etablere 
personcentrerede og sundhedsskabende praksiskulturer. 

Ifølge Manley et al. (2013)  er et værdifuldt udgangspunkt 
for en lokalforankret forandringsproces seks nøglekompo-
nenter: 
■ at arbejde personcentreret 
■ at ændre sammenhænge og kulturer 
■ at skabe fælles værdier og holdninger
■ at lære i og fra praksis 
■ at anvende systematiske tilgange til ændringer 
■ at afdække og udvikle faciliterings-kompetencer. 
De seks nøglekomponenter giver ifølge Manley bl.a. mulig-
hed for tidligt i processen at skabe et fælles afsæt og forstå-
else for, hvad målet med forandringen er, samt hvem der 

Figur 1: Første danske validerede oversættelse af model hentet 
fra McCormack et al. 2021. Validering af oversættelse er foreta-
get af Rosted E., Kjerholt M. og Thomsen T. og dokumenteres i 
en efterfølgende videnskabelig artikel.



FORSTYRRELSEN · Fagligt selskab for SYGEPLEJERSKER DER ARBEJDER MED UDVIKLING OG FORSKNING · NR. 2 / 2021 · 6. ÅRGANG12 

gør hvad igennem hele processen (Manley 2017). Som en 
hjælp til at komme i gang introduceres en række spørgs-
mål, der på forskellig vis giver anledning til refleksion og 
planlægning af det videre forløb. Flere af de foreslåede 
spørgsmål er gengivet i tabel 1. Ideen med spørgsmålene 
er en opfordring til at samles i relevante lokale fora (projekt-
grupper, personalemøder, lederteams på tværs af afsnit/
afdelinger, samarbejdsudvalg m.v.) og drøfte et eller flere 
spørgsmål alt efter, hvad der giver mening i sammenhæn-
gen (McCormack et al., 2013a). 

Interessent analyse og facilitering
– konkrete redskaber, der gør en forskel. 
Udover at anvende spørgsmål, som undersøger de seks 
nøglekomponenter i en lokal kontekst, opfordrer Manley ( 
2017)  også til at anvende forskellige konkrete metoder og 
redskaber, som gennem mange afprøvninger og forskning 
har vist sig at understøtte en lokalt forankret personcen-
treret praksisudvikling. Det gælder bl.a. løbende refleksiv 
læring og forskellige tilgange til involverende processer. I 
denne sammenhæng vælger vi især at fremhæve interes-
sentanalyse og facilitering, som også fremhæves af Manley 
(2017), og samtidig i vores mangeårige praksis på SUH har 
vist sig at være helt centrale i forbindelse med at planlæg-
ge og gennemføre både små og store lokalt forankrede, 
personcentrerede praksisudviklingsprojekter. Interessen-
tanalysen, fordi redskabet giver anledning til at udvikle en 
fælles vision, hvilket gør det langt nemmere at navigere 
gennem projektprocessen trods en yderst kompleks hver-
dag (Manley, 2017). Facilitering, fordi tilgangen bl.a. gør det 
muligt at hjælpe andre med at forandre deres nuværende 

situation og samtidig kan føre til fælles refleksion, hvilket 
bl.a. øger muligheden for inddragelse i forandringsproces-
ser samt at gennemføre vedvarende organisatoriske æn-
dringer (Hardiman & Dewing, 2019; Harvey & Kitson, 2015). 
Dog fordrer det ifølge van Lieshout (2017), at faciliterings-
tilgangen – hvad enten den udføres på mikro, meso eller 
makroniveau - sker ud fra personcentrerede faciliterings-
principper – herunder: 
■ at være åben overfor den eksisterende kultur ikke 

mindst de spændinger og dynamikker, der konstituerer 
den bærende kultur

■ at være i stand til at balancere mellem hvad den enkelte 
person gør, og hvilke overbevisninger der arbejdes ud 
fra

■ at være i stand til at skabe et reflekterende rum, hvor 
det er muligt at være åben om, hvad konkrete æn-
dringsprocesser betyder både for den organisatoriske 
sammenhæng og for den enkelte person     

Muligheder og udfordringer 
På SUH har arbejdet med at implementere PCP taget fart 
gennem de sidste ca. 10 år. En afdeling lagde ud med at 
arbejde med forskellige former for evidensbaseret viden 
(Thomsen, 2014); en anden afdeling startede med at arbej-
de med involverende processer (Kjerholt, 2020). Flere afde-
linger er kommet til og arbejder bl.a. med at implementere 
personcentreret pleje. Derudover er en af frontfigurerne 
bag PCP- teorirammen, professor Brendan McCormack, an-
sat som gæsteprofessor på to af hospitalets afdelinger. Der 
er gennemført adskillige ledersupervisionsgrupper på for-
skellige organisatoriske niveauer, og fra centralt hold er der 

Nøglekomponenter
at arbejde personcentreret

at ændre sammenhænge og kultu-
rer

at skabe fælles overbevisninger og 
værdier

at lære i og fra praksis

at anvende systematiske tilgange til 
ændringer

at afdække og udvikle facilite-
rings-kompetencer

■ Hvad betyder personcentreret pleje og behandling for dig?
■ Hvordan udvikler I en delt vision om personcentreret pleje og behand-

ling på tværs af dit team og involverede interessenter?

■ Hvordan er den nuværende kultur på din arbejdsplads?
■ Hvad anser du og dit team for at være en sundhedsskabende kultur?

■ Hvordan vil du, dit team og de involverede interessenter udvikle fælles 
overbevisninger og værdier?

■ Hvordan ved I, om det er de samme overbevisninger og værdier, som 
implementeres gennem den planlagte forandringsproces?

■ Hvordan kan du i den konkrete sammenhæng hjælpe andre til at tænke 
og arbejde kreativt og innovativt?

■ Hvordan kan du bruge refleksion i din praksis og sammen med andre for 
at støtte fælles læringsprocesser?

■ Hvad vil det sige at arbejde systematisk?
■ Hvilken evidens kan du benytte som baseline for forandring?

■ Hvilke kompetencer er nødvendige for at facilitere læring, udvikling og 
forandring på din arbejdsplads?

■ Hvordan faciliterer du løbende udvikling og forandring?

Nøglekomponenter Eksempler på spørgsmål

Tabel 1: Eksempler på spørgsmål, som kan være med til at styrke lokalt forankrede, personcentrerede forandringsprocesser. Spørgsmålene er inspireret af Manley et al. 2013, s. 48-49.
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taget initiativ til en mellemlederuddannelse, som har fokus 
på at styrke udvikling af lokalt forankrede, personcentre-
rede praksiskulturer. Ydermere er der etableret et nordisk 
forskernetværk, og SUH er blevet en del af den internatio-
nale organisation PcP-IC0P (Person-Centred Practice: Inter-
national Community of Practice). Vi er på vej, og det bliver 
vi med at være. 

Samtidig må vi erkende, at selvom intentionerne er på 
plads, og redskaberne er både identificerede og taget i 
brug, så er det en både langsomt og yderst kompleks pro-
ces at ændre lokalt forankrede praksiskulturer. Det vil tage 
et stykke tid og kræve mange ressourcer (både tid, økono-
mi og kompetencer), før vi kan tale om en gennemgriben-
de personcentreret og sundhedsskabende praksiskultur 
på SUH. Vi ved heldigvis, at årsagerne til det omfattende 
arbejde er mange, og at arbejdet bl.a. griber ind i mere 
overordnede paradigmediskussioner, som bl.a. bevæger 
sig mellem patient flow og evidensbaseret praksis (Kirk & 
Nilsen, 2016). Vi ved også, at forskellige professionsforståel-
ser spiller ind og har betydning for, hvordan vi samarbejder 
både tværprofessionelt men også med patienter og på-
rørende (Kjerholt, 2011). Derudover ved vi, at der i en stor 
organisation som SUH er mange indlejrede magtstrukturer 
og ledelsestilgange, som har betydning for, hvordan foran-
drings- og implementeringsarbejdet udvikler sig (Kjerholt, 
2011; McCormack et al., 2021). 

Vores viden om muligheder og udfordringer har gjort os 
opmærksomme på, hvor vigtigt det er at arbejde med le-
delsestilgangen (Cardiff et al., 2018), men også hvor vigtigt 
det er, at facilitatorer arbejder i teams på tværs af funkti-
oner og organisatoriske niveauer. En sådan organisering 
gør det muligt at gribe de små og de store åbninger for 
forandringer, som løbende dukker op i lokalt forankrede 
projekter og handle hurtigt (Harvey & Kitson, 2015). Samti-
dig har vi lært, hvor vigtigt det er, at ansvarlige facilitatorer 
sidder med i sammenhænge, hvor de får reel indflydelse 
eller kontrol i forhold til at træffe beslutninger omkring 
forandringer (se f.eks. link: https://www.thecareerpsycho-
logist.com/resource/the-covey-circles-of-influence/). Rig-
tig mange facilitatorer ansat i kliniske afsnit – herunder en 
stor gruppe af de kliniske sygeplejespecialister – indgår i 
funktioner, hvor de gøres ansvarlige for implementering og 
forandring i kliniske sammenhænge. Derved får de samme 
facilitatorer også ofte ansvaret for at overvinde de mange 
benspænd, som uvilkårligt opstår undervejs i enhver ud-
viklings- og implementeringsproces, men hvordan er det 
muligt, hvis de samme facilitatorer ikke har direkte adgang 
til de organisatoriske niveauer og organer, som sidder med 
beslutningsmyndigheden? Resultatet er, at alt for mange 
gode, ressourcekrævende og nødvendige forandrings- 
og udviklingsprojekter aldrig for alvor kommer til at gøre 
en forskel. For at undgå sådanne enorme ressourcespild 
– både i forhold til tid, økonomi og faglig indsats – synes 
det absolut nødvendigt at genoverveje, hvordan afsnits-
ansatte facilitatorer sammen med ledere på flere niveau-
er (som også kan betragtes som en form for facilitatorer) 
indgår i velfungerende og smidige faciliteringsteams, hvor 
deltagerne støtter hinanden, når de møder uventede re-

lationelle og organisatoriske benspænd og modstand. En 
mulighed kan være, at sådanne faciliteringsteams i konkre-
te situationer punkterer de hierarkiske strukturer, som ofte 
betragtes som en grundstruktur i sundhedssystemet, men 
måske ligger en væsentlig nyskabelse gemt netop her? 
En anden udviklingsmulighed indenfor PCP i Danmark er 
etablering af en personcentreret facilitatoruddannelse. Vi 
er flere på SUH, som gerne tager initiativet. Hvis andre har 
lyst til at være med, så kontakt os meget gerne. Et afgøren-
de element i udvikling af personcentrerede og sundheds-
skabende praksiskulturer er imidlertid at gribe og fejre de 
lokalt forankrede ”moments of practice development”, som 
heldigvis løbende dukker op, hvis vi har øje for det. 
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Af: Mai Nanna Schønau, Ph.d. studerende
Rigshospitalet, Hjertecentret, Lungekirurgisk afde-
ling og Roskilde Universitet, Institut for Mennesker 
og Teknologi.

Hvad er din jobtitel, og hvad består dit job af?

Jeg er ansat som ph.d. studerende og mit job består i at 
gennemføre mit forskningsprojekt som undersøger narra-
tiver om operabel lungekræft. Ud over at drive mit eget 
ph.d. projekt så vejleder og underviser jeg på bachelor- og 
kandidatniveau. 

Hvordan arbejder du med udvikling eller forskning i sygeple-
jen?

Jeg er optaget af fortællinger om sygdom og behandling i 
mødet mellem patient og sundhedsprofessionel, herunder 
hvilken muligheder og begrænsninger der er for inddragel-
se af patientens perspektiv. Narrativ teori beskriver hvordan 
fortællinger skaber mening, identitet og sammenhæng, 
når mennesker rammes af alvorlig sygdom. Forskning har 
dertil vist, at patienter ønsker støtte til sætte ord på deres 
liv med sygdom og behandling, men at de desværre ikke 
oplever at det sker. Jeg undersøger hvorfor dette ikke sker, 
samt hvilke dominerende narrativer om operabel lunge-
kræft som patienterne inviteres ind i. 

Hvilke metoder vil du fremhæve som dine kompetenceområ-
der?
Jeg arbejder primært med brug af kvalitative metoder. I mit 
ph.d. projekt har jeg lavet etnografisk feltarbejde for første 
gang, hvilket jeg har fundet stor værdi i. At lave deltagende 
observation af eksempelvis samspillet mellem patient og 
sygeplejerske har givet mange nye og spændende indsig-
ter i sygeplejepraksis. 

Hvordan har din karrierevej bragt dig til dit nuværende job?

Jeg har, siden jeg blev sygeplejerske i 2008, været tilknyt-
tet Lungekirurgisk afdeling, Hjertecentret på Rigshospi-
talet. Først som sygeplejerske og efter tilegnet kandidat i 
sygeplejevidenskab (cand.cur.) i 2011, som klinisk sygeple-
jespecialist. Jeg finder stor værdi i at være i klinikken og 

tage udgangspunkt i de udfordringer og problemstillinger 
som udspringer herfra i udviklings- og forskningsprojekter. 
Idéen til mit ph.d. projekt udspringer ligeledes af klinikken. 
Desuden har jeg været tilknyttet et sted hvor ledelsen pri-
oriterer forskning og udvikling indenfor sygepleje, hvilket 
også har præget min karrierevej og gjort mit job som ph.d. 
studerende muligt. 

Hvor ser du, at der er brug for mere udvikling og forskning in-
denfor sygeplejen?

Jeg så gerne at sygeplejeforskningen blev mere eksplicit i 
brugen af teori og inddrog dette mere i forskningen. Både i 
forhold til at lave teoretisk informerede empiriske projekter, 
men også nogle gange tog det store perspektiv på i for-
hold til eksempelvis at undersøge og forstå hvorfor patien-
tens perspektiv er så vanskeligt at få inddraget i pleje- og 
behandlingsforløb. Jeg er selv optaget af at lave forskning 
som kombinerer sundhedsvidenskab med samfunds- og 
humanvidenskaben og mener at det giver nye perspekti-
ver på de betingelser der er for at yde sygepleje i dag. Og 
dermed også en bedre forståelse for hvad der skal til for at 
ændre det til det bedre.

Jeg giver stafetten videre til:
Kirstine Aakerlund Rosendal

–mød en kollega
Stafetten
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Beskrivelse af kontekst 
Oplægget på landskonferencen udsprang af mit kandi-
datspeciale, som havde titlen: ”Oplevelser af involvering 
i beslutningstagning hos patienter med brystkræft”. Spe-
cialet blev udarbejdet ved Århus universitet med Regner 
Birkelund som hovedvejleder. Det blev bl.a. undersøgt, 
hvorvidt det var klart for patienterne, at de havde et valg 
i form af til-eller fravalg af efterbehandling efter operation 
for tidlig brystkræft (1). 
I den forbindelse var det interessant at høre, hvad delta-

gerne ved landskonferencen tænkte om dette forhold, før 
de egentlig kendte til resultatet af dette projekt. Der blev 
udarbejdet et POLL med spørgsmålet: ”Skal patienterne 
være klar over, at de har et valg? ” med JA/NEJ som svarmu-
lighed. Afstemningen viste et svar på 100 % JA. Det var ret 
interessant, og alligevel forventeligt, idet man jo skulle tro, 
det var en selvfølge. 
Specialet var samtidig en del af et større forskningsprojekt: 
”Din behandling - En fælles beslutning”, ved Center for Fæl-
les Beslutningstagning på Patienternes Kræftsygehus ved 
Vejle Sygehus. Forskningsprojektet omhandlede fælles be-
slutningstagning om efterbehandling efter operation for 
tidlig brystkræft. Formålet med projektet var at udvikle et 
beslutningsværktøj, der kan være med til at støtte kvinder 
efter operation for tidlig brystkræft, når de skal træffe be-
slutninger om efterbehandling (ud fra personlige værdier 
og præferencer). Karina Dahl Steffensen, som er Professor 
og overlæge og Karina Olling, som er sygeplejerske, var 
begge ansvarlige for den kvantitative del af projektet. Mit 
kandidatspeciale udgjorde den kvalitative del af dette pro-
jekt.

Begrebet Shared Decision Making (SDM)
Shared Decision Making (SDM) eller fælles beslutningsta-
gen på dansk, er en metode til patientinvolvering. Meto-
den fremhæves i stigende grad indenfor sundhedsvæse-
net, som den foretrukne model til at involvere patienter i 
beslutningsprocessen vedrørende behandling og opfølg-
ning, når der er mere end én behandlingsmulighed (2,3). 
Der findes i dag flere forskellige definitioner af begrebet, 
men udtrykket ”deling af beslutningstagning” eller “sharing 
of decision making” på engelsk, blev første gang anvendt 
i 1972 af Veatch, i artiklen: “Models for Ethical Medicine in 
a Revolutionary Age: What physician-patient roles foster the 

Personcentreret praksis udvikling og forskning
- fra koncept til virkelighed 

Faglig artikel

Af: Nausheen Christoffersen, Fungerende TR og Adjunkt, Cand.cur., Center for Sygepleje,
Professionshøjskolen Absalon i Slagelse, Sygeplejerskeuddannelsen, mail: nach@pha.dk

Abstrakt
Personcentreret praksis er blevet et ideal i forhold til at 
opnå bedre behandlingsforløb. Men for både arbejds-
givere og ansatte i en organisation som det danske 
sundhedsvæsen, der er i konstant udvikling, og med 
fokus på drift, kan det være en udfordring at prioritere 
og implementere personcentreret praksis, udvikling og 
forskning. Denne artikel gennemgår hovedpointerne fra 
et oplæg fremlagt ved landskonferencen for Det Faglige 
Selskab for Sygeplejersker, der arbejder med Udvikling 
og Forskning 2021. Oplægget fokuserede på et del-
projekt til et større forskningsprojekt om udvikling af et 
værktøj, der skal understøtte patienters beslutningstag-
ning og dermed fremme vilkårene for personcentreret 
praksis. Formålet med denne artikel er at formidle viden 
om personcentreret praksis, udvikling og forskning og 
derved inspirere sundhedsprofessionelle til at engagere 
sig i dette fremadrettet. 

Nøglebegreber: Personcentreret praksis, Shared Deci-
sion Making (SDM), fællesbeslutningstagning, udvikling 
og forskning og patientinvolvering.
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most ethical relationship?” (4). Begrebet blev defineret på 
følgende måde:

“In the contractual model, then, there is a real sharing 
of decision-making in a way that there is realistic as-
surance that both patient and physician will retain 
their moral integrity. In this contractual context patient 
control of decision-making in the individual level is 
assured without the necessity of insisting that the pa-
tient participate in every trivial decision. On the social 
level community control of health care is made possi-
ble in the same way. The lay community is given and 
should be given the status of contractor. The locus of 
decision-making is thus in the lay community, but the 
day-to-day medical decisions can, with trust and con-
fidence, rest with the medical community. If trust and 
confidence are broken the contract is broken (4). “ 

Begrebet SDM debuterede først i forskningslitteraturen i 
1997 med en artikel af Charles et al.: “Shared Decision ma-
king in the medical encounter: what does it mean? (Or: it ta-
kes at least two to tango)” (5). I artiklen vurderes begrebet 
SDM, som meget løst defineret og ret dårligt implemen-
teret i praksis, og artiklen forsøger derfor at give en større 
klarhed omkring begrebet, ved at identificere nogle nøgle-
egenskaber ved modellen. Ud fra denne vurdering foreslår 
forskerne centrale karakteristika, der skal være tilstede ved 
SDM: 1) At der er mindst to deltagere - læge og patient 
er involveret, 2) At parterne udveksler oplysninger, 3) At 
parterne tager initiativ til at skabe enighed om den fore-
trukne behandlingsmulighed og 4) Der opnås enighed om 
behandlingen (5). 
Klinisk accept af dette koncept er af væsentlig nyere dato. I 
dag drøftes SDM både internationalt og nationalt som ide-
al for beslutningstagningsprocesser (3,6–9). På trods heraf 
ses SDM kun anvendt i begrænset omfang i daglig praksis. 
Der mangler stadig strategier og værktøjer til implemente-
ring af SDM i praksis. Der synes også at være modstridende 
synspunkter omkring, hvordan sådanne værktøjer skal ud-
vikles, samt hvad disse skal indeholde. Der er dog globalt 
set bred enighed blandt patientforeninger, politikere, sy-
gehuse, og sundhedsprofessionelle om, at SDM må være 
et ideal for beslutningstagning (2,3,6). Viden og bevidsthed 
blandt sundhedsprofessionelle og patienter om værktøjer 
samt kommunikationsstrategier til implementering af SDM 
er nødvendig for at virkeliggøre en bred implementering 
af SDM i praksis. Så sent som i 2015, altså 40 år efter den 
første omtale af begrebet SDM og over 15 år efter Charles´ 
publikationer, er SDM endeligt blevet mål for uddannel-
sesprogrammer i mange lande rundt om i verden og har 
opnået en implementeringsdagsorden. Alligevel mangler 
der viden om, i hvilket omfang SDM anvendes i praksis. Der 
er derfor en løbende debat om, hvordan man gennem ud-
dannelse og udvikling af værktøjer for både sundhedspro-
fessionelle og patienter kan forbedre implementeringen af 
SDM. Der er således blevet foretaget en række initiativer til 
sådan implementering (2).
Flere hospitaler i udlandet har f.eks. implementeret ”Stil 3 
spørgsmål”, som et led i udbredelsen af SDM. Initiativet op-
fordrer specielt patienter, der følges ambulant, til at tænke 
over og stille nogle spørgsmål til de sundhedsprofessionel-

le, som de er tilknyttet. Baggrunden herfor er, at der er evi-
dens for, at patienterne tit er tilbageholdende med at stille 
spørgsmål for ikke at blive stemplet som ”den vanskelige 
patient”, men også fordi patienterne tit ikke er opmærk-
somme på den rolle, de kan have i en beslutningsproces, 
især ved præferencefølsomme beslutninger (2). I sådanne 
tilfælde kan den rigtige behandling ikke afgøres med faglig 
viden alene og kan være forskellig fra patient til patient, 
afhængig af patientens præferencer og livssituation mv. 
Der offentliggøres herudover patient-beslutnings-værktø-
jer, der er med til at støtte den enkelte patient til SDM og 
som dermed er et led i at sikre en patientinddragelse. Dog 
udgør disse værktøjer kun et supplement til SDM i praksis, 
idet de ikke kan erstatte samtalen i de kliniske møder (2). 
Ydermere har forskning vedrørende SDM hidtil hovedsage-
ligt været målrettet læger, men der ses en stigende ten-
dens til at andet sundhedspersonale, som f.eks. sygeple-
jersker bliver involveret i beslutningstagning og tildeles en 
støttende rolle til at hjælpe patienter med at opnå præfe-
rencer og være mere bevidste omkring fordele og ulemper 
ved en behandling. I Holland kan patienter f.eks. tilbydes 
en aftale med en brystkræftsygeplejerske efter deres første 
besøg hos lægen, men vel at bemærke inden beslutningen 
om en eventuel operation er taget. Ved sådanne konsulta-
tioner er der bedre tid til udveksling af information samt 
eventuelle spørgsmål i forbindelse med behandlingen. Pa-
tienterne opnår derved i højere grad kompetencerne til at 
indgå i SDM efterfølgende med deres kirurg, samtidig med 
at det kan reducere en del af tidspresset ved mødet med 
kirurgerne (2). 
Herudover er man begyndt at indarbejde SDM i program-
mer for kommunikationsfærdigheder og sørger i denne 
forbindelse for at optimere og sikre kvalifikationer for både 
specialister og patienter. Dette ses hovedsageligt i lande 
som bl.a. Canada, USA og Australien (2). Der er således ikke 
tvivl om, at SDM er en foretrukken model til patientinvol-
vering, særligt hvad angår præferencefølsomme beslutnin-
ger. Dette med henblik på at hjælpe med at viderebringe 
information om risiko for tilbagefald af sygdommen samt 
eventuelle mulige bivirkning af efterbehandlingen, på en 
forståelig måde. Herved opnås en højere grad af patient- 
og personaletilfredshed samt lavere risiko for overbehand-
ling. 

Overordnet metodetilgang 
Der er i specialet anvendt et kvalitativt semistruktureret in-
terview (10,11) af 7 kvindelige patienter i alderen 45-69 år, 
alle diagnosticeret med brystkræft.  

Designet er fænomenologisk hermeneutisk med inspira-
tion af den franske filosof Ricoeur’s (1913-2005) tænkning 
(12,13). Ricoeur hører til en af det 20. århundredes væsent-
ligste filosoffer. Hans tænkning omhandler evnen til at gå i 
dialog med mange forskellige discipliner om deres filosofi-
ske og videnskabsteoretiske grundlag. Alle Ricoeurs tekster 
rummer derfor hans sans for at sammentrække forskellige 
teorier og begreber i filosofisk tænkning (12). Det centra-
le grundlag for Ricoeurs filosofiske arbejde var den fæno-
menologiske metode, som efterhånden skulle forbinde 
fænomenologi med hermeneutik og sprogfilosofi (12,14). 
Han er således bedst kendt for sit forsøg på at kombine-
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re fænomenologisk beskrivelse med den hermeneutiske 
fortolkning, hvorfor han også kaldes ”en hermeneutisk bro-
bygger” (12,14). Hans ideer har altid været udviklet i sam-
menhæng med en læsning af hele den europæiske filoso-
fihistorie fra Sokrates til i dag. Herudover er hans tænkning 
også blevet betegnet som kritisk hermeneutik eller kritisk 
refleksionsfilosofi  (12,14). 
Ricoeur går således videre end Edmund Husserls’ (1859-
1938) deskriptive fænomenologi, der søger at gå ”til sagen 
selv” og er en filosofi hvor det er livsverdenen, der er det 
fundamentale i den menneskelige virkelighed, og det er 
i denne livsverden vi gør vores erfaringer. Det er netop 
disse levede erfaringer, der er udgangspunktet for den 
fænomenologiske forskning (12,15). Hensigten er altså at 
gå ”åbent” til værks, for herefter at kunne beskrive denne 
erfaring af et fænomen, som det præsenterer sig for be-
vidstheden. En betingelse for at kunne gøre dette, er at 
man forsøger at sætte parentes om sin forforståelse, hvilket 
Husserl kalder reduktion (12,15). På denne måde opnås en 
fordomsfri beskrivelse af fænomenet, hvor man ser bort fra 
tidligere erfaringer samt teorier der måtte have en relation 
til fænomenet. Man studerer således den rene bevidsthed, 
som Husserl kalder for epoche (12). Dette er Ricoeur dog 
uenig i, da han mener at den fænomenologiske beskrivelse 
af et fænomen er bestemt af forforståelsen, som er afhæn-
gig af menneskets eksistentielle situation og at en essens-
beskrivelse af objekter derfor er umulig. På denne måde 
videreudvikler Ricoeur altså Husserls’ fænomenologi, ved at 
argumentere for, at denne bør suppleres med hermeneu-
tik. Man prøver altså at beskrive et fænomen, som det er-
fares af deltagere, men prøver samtidig også at forstå hvad 
fænomenet betyder for deltagernes livsverden for derved 
at få en ny forståelse af fænomenet ved hjælp af en for-
tolkningsproces. I denne fænomenologiske hermeneutik 
er der således behov for både beskrivelse og fortolkning. 
Fortolkningen og forforståelsen bliver således forhold, som 
man som kvalitativ forsker må forholde sig til ikke som 
enten-eller, men som både-og. Ricoeur forener på denne 
måde fænomenologien med hermeneutikken og kalder 

hermeneutikken for en version af fænomenologien eller 
en forlængelse af denne (12,14). Den fænomenologiske 
hermeneutiske tradition og forskning inspireret af Ricoeur 
tager således udgangspunkt i både beskrivelsen, som den 
udtrykkes og ses men også meningen og dermed betyd-
ningen i den levede erfaring. 
Denne tilgang vurderes relevant og velegnet, idet det 
søges at udforske hvordan patienterne oplevede beslut-
ningsprocessen under deres behandlingsforløb. Det var i 
denne sammenhæng væsentligt at få indblik i detaljerede 
beskrivelser af deres oplevelser, for at opnå mangfoldige 
og varierende beskrivelser, som kunne muliggøre en be-
skrivelse af fænomenets kompleksitet. Interviewene kan 
således siges at være fænomenologiske beskrivelser af pa-
tienternes oplevelser af beslutningsprocessen. På den bag-
grund blev patienternes fortællinger fortolket ved hjælp af 
en hermeneutisk fortolkningsmetode med inspiration fra 
Ricoeurs narrative teori, hvor det centrale er hans teori om 
den trefoldige mimesis (14). 
Ricoeur argumenterer for at der til forståelse af menneskets 
eksistens skal anvendes en tidsramme, og at den bedste 
til det er fortællingsmodellen, som han er blevet inspireret 
af Aristoteles karakterisering af fortællingen, som en efter-
ligning af menneskets handlingsliv. Den trefoldige mime-
sis er således et redskab, der kan bruges til at begribe den 
handlingsvirkelighed som mennesket er en del af. Ricoeur 
opdeler den trefoldige mimesis i 3 faser: Mimesis I (præfi-
guration), II (konfiguration) og III (re-figuration) (14). 
Mimesis I, er tekstens præfiguration, dvs. tekstens ureflek-
teret forforståelse og en gengivelse af handlingen. I relati-
on til specialet er det patienternes ufortalte fortælling om 
deres livsverden, den før-tekstuelle virkelighed (14).
Mimesis II, er tekstens konfiguration, som betyder at tek-
sten altså fortællingen komponeres og etablere en orden 
med en begyndelse, en midte og en afslutning. Og udgør 
det formidlende led mellem Mimesis I og III. I relation til 
specialet er mimesis II selve interviewet med patienterne, 
hvor de fortæller om deres oplevelser og på den måde 
konfigurerer deres historie som en fortælling, om netop 

 #1
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46 år
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det, som har gjort indtryk på patienterne og som herefter 
vha. transskribering bliver omsat til tekst (14).
Mimesis III, er et udtryk for en re-figuration eller fortolkning 
af teksten, og man bevæger sig dermed fra konfiguration 
til re-figuration. Denne fase betragtes som en fuldendel-
se af mimesis processen, som afsluttes med at tekstens og 
læserens verden mødes og hvor der sker der en horisont 
sammensmeltning mellem teksten og fortolkeren (14). I 
specialet svarer dette til fortolkningsprocessen, bestående 
af de 3 niveauer: den naive forståelse, den strukturerede 
analyse og endeligt den kritiske fortolkning samt diskus-
sion. 

Resultater
Gennem analyse og fortolkning af data er der identificeret 
to temaer: 1) Reel valgmulighed eller et forløb fastlagt af de 
sundhedsprofessionelle og 2) Effektivitet på bekostning af 
tid til eftertænksomhed. Det første tema adresserer patien-
ternes syn på deres beslutningstagningssituationer ved-
rørende deres behandlingsforløb. De fleste af patienterne 
oplevede, at sundhedspersonalet præsenterede dem for et 
specifikt behandlingsforløb, som de derefter straks måtte 
acceptere ved at give deres samtykke. Mange af patien-
terne gav også udtryk for, at de var uvidende om at have 

adgang eller mulighed for andre tilbud eller alternativer til 
behandlingsforløbet end det, de blev tilbudt. De var alle 
af den opfattelse, at den behandling, de blev tilbudt, var 
den eneste mulige. Derfor havde de ikke spekuleret på, 
om der var andre muligheder eller stillet spørgsmålstegn 
ved den behandling, de accepterede. På samme tid følte 
nogle af patienterne ikke, at det overhovedet var en be-
slutningssituation, de var i, men mere et standardforløb og 
et allerede organiseret forløb, som de blev præsenteret for 
af lægen, og som de efterfølgende forventedes at skulle 
følge. Patienterne forsøgte derfor at følge det organisere-
de behandlingsforløb. Patienterne oplevede ikke at have 
en dialog med lægen. I stedet blev de specifikt informeret 
om, hvilke undersøgelser og behandlinger de skulle igen-
nem i løbet af deres behandlingsforløb i forhold til deres 
sygdom. Der var ikke nogen, der spurgte patienterne, hvad 
de foretrak, eller hvad de mente om forløbet osv. Derfor 
opfattede mange af patienterne ikke noget af det samle-
de behandlingsforløb som et tilbud eller valg. Derudover 
overvejede de ikke at afvise nogle dele af behandlingsfor-
løbet, da dette ikke syntes at være en mulighed for at blive 
rask. Patienterne betragtede ikke behandlingsforløbet som 
en situation, hvor de skulle træffe mange beslutninger eller 
syntes, at det var vanskeligt at tage disse beslutninger. En-

”Det har nok været det med strålebehandlin-
gen ja det har jeg … der sad jeg hos lægen og 
sagde ah men er det ikke for meget og det lyder 
voldsomt og så sagde han at ALLE der får bryst 
bevarende får stråler og så sagde jeg ok, men 
der var lidt diskussioner frem og tilbage og så 
da han sagde alle gør det så turde jeg ikke lade 
være så må jeg hellere gøre det. ” (D-II)

”Efter de 14 dage sagde jeg at jeg håber du har 
noget godt at fortælle mig og så sagde hun jeg 
har både og så sagde hun der er både noget 
godt og noget træls du har ikke brystkræft og 
den dårlige nyhed er at du har ikke frie rande så 
du skal opereres igen det var sådan det foregik. 
” (D-V)

”Når du er færdig med operation så skal du have 
stråler så er du inde i det her pakkeforløb … det 
er det samme pakke i følger ... vi gør som vi ple-
jer. ” (D-I)

”Jeg har slet ikke overvejet og vælge noget fra…  
jamen det er nok sådan skruet sammen at det 
der overhovedet kan gøres for at få det her væk 
det der overhovedet kan gøres for at forebygge 
at det ikke kommer igen … det skal bare gøres. 
” (D-III)

”Jamen jeg var helt klar da jeg fik at vide vi havde 
en samtale hvor jeg fik at vide at jeg skulle ope-
reres og efterfølgende skulle have tabletter i 5 år 
og så have strålebehandling skulle foregå her 
og det havde jeg det helt ok med.” (D-IV)

Patienterne ved, at den information de får, er 
fra eksperter på området og stoler derfor på, 
at det de anbefaler må være det bedste for 
dem. 

Patienterne tænker ikke at det er en beslut-
ning de selv kan tage. De føler ikke det er 
deres kompetenceområde og stoler derfor 
på lægerne

Reel valgmulighed eller et forløb fastlagt af de 
sundhedsprofessionelle

Ingen dialog

Fastlagt forløb

Intet reel valg

Meningsenheder
Hvad siges der

Betydningsenheder
Hvad tales der om

Tema og undertemaer

Uddrag fra den strukturelle analyse
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kelte foretrak endda ikke at træffe disse beslutninger, men 
lod eksperterne håndtere det for dem, da de følte, at de 
manglede færdighederne for at gøre det. Det var således 
ikke mange af patienterne satte spørgsmålstegn ved læ-
gens beslutningsproces for deres behandlingsforløb i for-
hold til deres sygdom, og de få, der gjorde det, blev over-
bevist af lægen om ikke at gøre det. Mens andre patienter 
mente, at behandlingsforløbet var en nødvendighed og 
den eneste måde at blive rask på.
Ifølge det andet tema opfattede alle patienterne, at tids-
perspektivet for deres behandling foregik meget hurtigt, 
og at tingene næsten var gået for hurtigt i forhold til deres 
forventninger og muligheder for deltagelse samt i forhold 
til at være i stand til at imødekomme deres behandlings-
proces mentalt. Patienterne udtrykte forbavselse over for-
løbets hastighed, hvilket indikerer, at patienterne ikke føl-
te, at de havde tid til at indse eller erkende, at de havde 
fået en kræftdiagnose. Derudover, udtrykte patienterne 
ved et tilbageblik på forløbet, et ønske om mere tid til at 
tænke sig om og reflektere i forhold til både diagnosen, 
den behandling, de havde været igennem, og ikke mindst 
i forhold til efterbehandlingen. Patienterne udtrykte, at de 
modtog oplysningerne af lægen og blot skulle give deres 
samtykke umiddelbart efter, til den behandling, de fik præ-
senteret af lægen. De følte ikke, at de havde mulighed for 
nogen betænkningstid eller til at gå hjem og tale om be-
handlingstilbuddet med nogen eller tid til at overveje, om 

det overhovedet var noget, de ønskede. Derudover betød 
den accelererede organisering af forløbet, at patienterne 
havde svært ved at se, om der var andre muligheder, før de 
allerede var i gang med den tilbudte behandling. 
Det er endvidere sandsynligt, at mange af patienterne sta-
dig befandt sig i en tilstand, hvor de havde svært ved at tro 
på, at de overhovedet var syge, især fordi diagnosen var 
blevet stillet så pludseligt. Mange af patienterne oplevede 
faktisk ikke sig selv som værende syge, ikke engang efter 
at have fået fortalt om deres diagnose og sygdomsforløb 
af en læge. Nogle af patienterne sagde endda, at de havde 
svært ved at mærke deres tumorer, selv efter at de havde 
fået diagnosen og fået vist nøjagtigt, hvor tumoren var pla-
ceret. Patienterne var således åbenlyst i en fase, hvor de 
stadig var i chok og derfor stadig havde svært ved at erken-
de, at de var syge. Desuden beskrev patienterne, at det var 
vanskeligt for dem at modtage information og koncentrere 
sig om samtalen med lægen. De følte, at de var fysisk til ste-
de, men mentalt var et andet sted og følgelig ikke følelses-
mæssigt klar til at modtage information. Patienterne erklæ-
rede også, at der ikke var noget galt med de oplysninger, 
de modtog, men at manglen på forståelse i stedet skyldtes 
den tilstand, de selv befandt sig i på daværende tidspunkt. 
Flere af patienterne påtog sig automatisk ansvaret for ikke 
at høre ordentligt efter eller forstå alt samt for ikke at have 
modtaget tilstrækkelig information. Ingen af patienterne 
beskyldte sundhedspersonalet for manglende information 
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Frit efter (16).
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eller kommunikation i form af en dialog. Patienterne som 
deltog oplevede altså ikke, at der var tid til hverken at over-
veje behandlingen eller til at reflektere over deres situation. 
De følte at de blot gav deres samtykke til et allerede tilret-
telagt forløb. De mente ikke at de havde et reelt valg. 

Beslutningsværktøjet
I fællesskab med Center for Fælles Beslutningstagning og 
Designskolen Kolding har man på baggrund af projektet 
udviklet et beslutningsværktøj, der kan være medvirkende 
til at støtte kvinder efter operation for tidlig brystkræft, når 
de skal træffe beslutningen om efterbehandling. Beslut-
ningsværktøjet skal klæde kvinderne på til valget om efter-
behandling, som kan være svært at forstå. For på den ene 
side er patienterne raske efter operationen, hvilket vil sige, 
at kræftknuden og lymfeknuderne i armhulen er fjernet, 
men på den anden side er der stadig en risiko for, at der er 
restsygdom, som man endnu ikke kan opspore med scan-
ninger eller blodprøver, hvorfor man anbefaler disse kvin-
der efterbehandling. Det er en overskuelig måde at oplyse 
disse patienter om hvad behandlingen går ud på, og hvad 
der er af fordele og ulemper. Dette skal således føre til, at 
patienterne til sidst når frem til et valg – eller erkendelse 
af, at de har brug for mere tid før de træffer en beslutning. 
Det beslutningsstøtteværktøj, som der er blevet udviklet, 
består af nogle papirark i A5-størrelse med forskellige fi-
gurer, der fortæller om de enkelte behandlingsforløb. Det 
sikres herved, at den professionelle kommer igennem den 
nødvendige information, der skal indgå i samtalen samt 
at patienten får mulighed for at spørge ind til eventuelle 
uklarheder undervejs i samtalen, men også samtidig får 
noget med hjem, som gør, at informationen huskes bedre. 
En fordel ved dette er, at patienterne selv er med til at træf-
fe beslutningerne og også i højere grad følger behandlin-
gen. Beslutningsværktøjet om behandling efter operation 
for tidlig brystkræft, er ved at blive testet på Onkologisk 
Afdeling i Vejle. Et fund i denne forbindelse var, at de fle-
ste patienter gerne ville have en papirversion af værktøjet 
frem for en elektronisk.

Refleksion/diskussion 
Kvinder med ny-diagnosticeret brystkræft kommer i løbet 
deres behandlingsforløb udfor en række beslutningssitua-
tioner. Eksempelvis efter operation, hvor patienten henvi-
ses til onkologisk afdeling mhp. eventuel efterbehandling 
med kemoterapi, antihormonbehandling og/eller biolo-
gisk behandling. Nogle patienter behandles kun med én af 
ovenstående behandlingsmuligheder mens andre patien-
ter tilbydes behandling med alle tre behandlingsmulighe-
der – dette afhængig af deres personlige risikoprofil. Den-
ne efterbehandling tilbydes for at nedsætte risikoen for at 
patienten får tilbagefald af brystkræft. Nogle patienter har 
en meget lav risiko for at kræften kommer tilbage og behø-
ver således ikke efterbehandling. Beslutningssituationerne 
for disse patienter er forholdsvis kompleks, idet det er den 
enkelte kvindes risikoprofil i form af alder, kræfttype, stør-
relsen på kræftknuden, og hormonreceptor status, som har 
betydning for, hvor meget eller hvor lidt en eventuel efter-
behandling nedsætter risikoen for sygdomstilbagefald. 
Patienterne har endvidere ofte svært ved at forstå, at der 
er tale om en forebyggende efterbehandling og misfor-

står derfor behandlingssigtet. På trods af efterbehandling 
kan patienterne alligevel få et tilbagefald (manglende ef-
fekt), mens andre aldrig ville have fået et tilbagefald selv 
uden efterbehandling (overbehandling). Mange patienter 
tør dog ikke sige nej til efterbehandling af frygt for tilba-
gefald. Få patienter kender den reelle risiko for tilbagefald 
med eller uden efterbehandling. Herudover har kemote-
rapi, antihormon- og biologisk behandling en lang række 
forskellige potentielle bivirkninger, som er vigtige at tage 
med i overvejelserne i beslutningen om, man ønsker ef-
ter behandling eller ej. Ovenstående beslutningssituation 
om ”ja tak eller nej tak” til medicinsk efterbehandling er så-
ledes dybt afhængig af den enkelte patients holdning til 
risici og personlige præferencer. Det fordrer endvidere at 
sundhedspersonalet på en enkelt måde kan kommunikere 
både behandlingssigte samt risikokommunikation til pa-
tienten i et forståeligt sprog. 

Implikationer for praksis 
Det anslås, at der i nutidens samfund er to modstridende 
tendenser, der vil udvikle sig i fremtiden. På den ene side 
bliver verden mere kompleks i form af et informationssam-
fund, som også gælder for sundhedsvæsenet. Dette gør 
det vanskeligt for patienterne at holde oversigt og forstå 
baggrunden for de professionelles motiver. Sundhedsper-
sonalet er derfor de eneste eksperter på området, og som 
har et overblik over konsekvenserne af de enkelte beslut-
ninger. Patienter skal derfor stole på, hvad personalet for-
tæller og anbefaler. På den anden side bliver befolkningen 
og dermed patienterne i stigende grad anti-autoritær og 
individualistiske. Udfordringen er således at håndtere skis-
maet med at tage ansvar for deres eget liv og helbred i et 
komplekst og uigennemsigtigt samfund.
Fremtidige patienter vil således afvige fra fortiden, da nogle 
vil stille flere krav og opføre sig som brugere og endda have 
ressourcerne til at fravælge offentlig behandling. Omvendt 
vil andre have vanskeligheder med at leve op til rollen som 
den aktive patient. Det er derfor vigtigt, at sundhedsperso-
nale er rede til at møde fremtidige patienter i al deres kom-
pleksitet og mangfoldighed. En måde at gøre dette på er 
ved gensidig forsoning af forventningerne mellem patien-
ter og sundhedspersonale. Da samfundet er blevet mindre 
autoritært i det sidste årti, kan patienter ikke forventes at 
samarbejde, medmindre de forstår og accepterer tilrette-
læggelsen af behandlingsforløbet. Behandlingsprocessen 
og information om denne skal således ændre karakter og 
styres forskelligt, så den motiverer og muliggør patientens 
beslutningstagning, kun på denne måde ville man kunne 
implementere og muliggøre personcentreret praksis. 
Denne viden kan bidrage til at udvikle og styrke implemen-
tering af personcentreret praksis udvikling. Eksempelvis 
vha. udvikling af beslutningsværktøjer, der gør at patienter-
ne føler sig klædt på til at deltage i deres behandlingsfor-
løb, især da det gælder præferencefølsomme beslutninger, 
hvor faglig viden ikke er tilstrækkelig for at vælge behand-
lingsformen. Idet indgrebet kan have indvirkning på kvin-
ders psykosociale forhold såsom f.eks. deres seksualitet og 
kropsopfattelse.
Under alle omstændigheder hersker der ikke tvivl om at 
patienterne skal vide hvad de går ind til. Viden om behand-
ling vil også kunne forebygge ulighed i sundhedsvæsenet. 
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Og man vil opnå større patient- samt personaletilfredshed.   
Følgende link er til den artikel, der blev udarbejdet på bag-
grund af undersøgelsen: http://www.ejpch.org/ejpch/ar-
ticle/view/1441/0
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Introduktion
En talemåde hedder ”kært barn har mange navne”, hvilket 
ligeså synes at være tilfældet med ”patientinddragelse” i 
sundhedsvæsenet. Her anvendes i flæng patient-, borger- 
eller bruger- foran ord som inddragelse, involvering og 
centrering. Ligesom der anvendes slogans som ”borgeren i 
centrum” (1) og ”patienten som partner” (2). En entydig defi-
nition af patientinddragelse findes ikke, men Videnscenter 
for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) definerer 
den individuelle patientinddragelse som ”patientens og de 
pårørendes inddragelse i eget forløb. Det er videndeling mel-

lem brugeren og den sundhedsprofessionelle, så brugernes 
præferencer, behov og kendskab til egen situation bliver af-
dækket. Individuel inddragelse dækker også over brugerens 
mulighed for planlægning af og beslutninger om eget forløb 
samt mulighed for at kunne handle aktivt i forhold til behand-
ling og håndtering af egen eller den pårørendes sygdom” (3). 
ViBIS uddyber ikke præferencer, men det gør Sundheds-
styrelsen i en rapport om patientinddragelse. Præferencer 
kan forstås som ”de ønsker, patienten måtte have ud fra det liv 
han lever eller ønsker at kunne leve. Patientpræferencer henvi-
ser således både til et ønske, og til en hensyntagen til patien-
tens levede liv og vilkår” (4). Patientinddragelse kan således 
også forstås at handle om, hvad der er betydningsfuldt og 
ønskværdigt for patienten. Spørgsmålet er imidlertid. om 
det som sygeplejersker forstår som væsentligt i den sam-
menhæng, er det samme, som det patienterne forstår? I 
ViBIS’ definition lægges desuden vægt på pårørendeind-
dragelse. Spørgsmålet er også her, hvorvidt sygeplejersker 
og patienter har samme opfattelse af, hvordan og hvorvidt 
de pårørende skal inddrages? 
I et feltarbejde (5) af gamle patienters indlæggelsesforløb, 
som del af mit ph.d.-projekt, eksisterer der forskel mellem, 
hvad sygeplejerskerne og de gamle ser som betydnings-
fuldt i forbindelse med indlæggelsesforløbet. Sygeplejer-
skernes opfattelse blev tydelig i deres måde af inddrage 
de gamle og deres pårørende, mens jeg, baseret på et 
livsformsperspektiv af de gamle patienters forskellige 
fremtræden og navigation, opnåede en forståelse af, hvad 
der synes værdifuldt for hver enkelt af dem. I denne artikel 
præsenterer jeg kort mit ph.d.-projekts forskningsdesign, 
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Abstrakt
I denne artikel søger jeg at vise, at der i sygeplejerskers 
måde at inddrage patient og pårørende er indlejret en 
bestemt opfattelse af, hvad der er betydningsfuldt i pa-
tienternes indlæggelsesforløb, som ikke nødvendigvis 
harmonerer med patienternes egen opfattelse. Artiklen 
er baseret på fund i mit ph.d.-projekt, hvor jeg under-
søgte betydningen af sygehusvæsenets indretning for 
gamle patienters indlæggelsesforløb. Artiklens ærinde 
er at ”forstyrre” sygeplejerskers ”selvfølgelige” opfattelse 
af, hvad der er betydningsfuldt i patienternes forløb. I ar-
tiklen præsenteres kort ph.d.-projektet, som baggrund 
for at udfolde fund. Afslutningsvis diskuteres betydning-
en af disse fund for udviklingen af sygeplejepraksis.

Nøglebegreber: patient- og pårørendeinddragelse, sy-
geplejepraksis, livsformer.

1) Med indretning refereres til de praksisser i sygehusvæsenet, som træder frem i de gamle patienters indlæggelsesforløb. Det drejer sig her om bestemte praksisser 
for henholdsvis specialisering, styring og gamle medicinske patienter.
2) Begrebet gamle er anvendt i stedet for ældre som er en relativ betegnelse. Dette for at afgrænse gruppen fra resten af befolkningen og for at præcisere, at gamle 
mennesker besidder særlige kendetegn og vilkår ved sygdom og indlæggelse (6).  
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som baggrund for at udfolde fund om forskelle i sygeple-
jersker og gamle patienters opfattelser af det betydnings-
fulde i indlæggelsesforløbet. Afslutningsvis diskuterer jeg 
betydningen af denne forskel, og hvordan den viden kan 
bidrage til udviklingen af sygeplejepraksis.

Metode
I mit ph.d.-projekt ”Det er ikke vores patient” (5) udforskede 
jeg betydningen af sygehusvæsenets indretning  for gam-
le  medicinske patienters indlæggelsesforløb. Baggrunden 
for projektet var mine oplevelser af (som koordinerende 
sygeplejerske), at de gamle patienter ofte var uønskede på 
de medicinske specialafsnit. Deres komplekse og rodede 
sygdomsbilleder betød, at de ikke passede ind i et specifikt 
speciale. Jeg blev ofte mødt med italesættelser som ”det 
er ikke vores patient!” i flytningen af de gamle til et spe-
cialafsnit. Formålet med projektet har været at frembringe 
ny viden om betydningen af sygehusvæsenets indretning 
for gamle patienters indlæggelsesforløb set fra statens, de 
sundhedsprofessionelles og de gamles perspektiv. Derud-
over var formålet at frembringe ny viden om, hvordan det 
historisk er blevet til, at sygehusvæsenets ”selvfølgelige” 
indretning i dag er en udfordring for gamles indlæggelses-
forløb. Sådan viden kan bidrage med perspektiver i praksis-
udviklingen af indretningen, så den i højere grad tilgodeser 
og understøtter gamle menneskers vilkår, udfordringer og 
behov ved sygdom og indlæggelse. 
For at afdække forskningsspørgsmålet arbejdede jeg dia-
lektisk med teori og empiri, der kontinuerligt berigede, 
udfordrede og udviklede hinanden gensidigt. Teorien var 
en sammentænkning af etnolog Thomas Højrups Stats-
og livsformsteori (7-9) og begreberne hentet hos filosof-
fen Michel Foucault (10-12). Empirien bestod i et historisk 
og et nutidigt feltarbejde på Holbæk Sygehus, der kan ses 
som eksemplarisk for sygehusudviklingen i Danmark. I det 
nutidige feltarbejde fulgte jeg 13 gamle patienter, i alde-
ren 78-99 år, under deres indlæggelsesforløb, og forsøgte 
at skabe og sammenholde empirien via feltobservationer, 
dokumenter, fx sygeplejedokumentationen, samt inter-
view med seks af de gamle patienter, 14 sygeplejersker 
og seks læger. Det historiske feltarbejde bestod af et forsk-
ningslitteraturstudium omhandlende den generelle histo-
riske sygehusudvikling nationalt og internationalt. Samt af 
opslagsværker og alle former for overleveringer vedrøren-
de sygehuset.
Efterfølgende foretog jeg, med afsæt i den teoretiske ”Høj-
rup-Foucault-ramme”, form-, proces- og diskursanalyser 
af det empiriske materiale. Blandt andet udførte jeg en 
praksis- og diskursanalyse af sygehusvæsenets indretning 
og de sundhedsprofessionelles handlen fx patient- og 
pårørendeinddragelse. Med diskurser forstås (med afsæt 
i Foucaults udlægning) de ”selvfølgelige” måder at opfat-
te, tale og handle på, som er indlejret i sygehusvæsenets 
indretning, praksis og de sundhedsprofessionelles hand-
len. Samtidig, foretog jeg en livsformsanalyse af de gamle 
patienters levede liv samt deres fremtræden og navigati-
on under og efter indlæggelsen. Begrebet navigation er 
et gammelt skibsudtryk og refererer til at navigere et skib 

gennem farefuldt hav, så det ikke går på grund, og hvor 
der sommetider er tale om liv eller død. Når jeg anvender 
navigation-metaforen om de gamle patienters håndtering 
af indlæggelsen, er det fordi det tilsvarende kan ses som 
en navigation gennem ”et farvand” af ændrede vilkår for at 
opretholde værdier forbundet med det (for dem) gode liv, 
hvilket for nogle af dem handler om liv eller død. Livsfor-
mer forstås inden for Stats- og livsformsteorien som særli-
ge måder, som mennesker indretter deres hverdagsliv på 
med forskellige mål, midler, værdisæt og opfattelser af det 
gode liv (13,14). Samfundets produktionsmåder skaber ek-
sistensberettigelse for forskellige livsformer, der sammen 
med produktionsmåder indgår som del af den danske stats 
indre indretning på en måde, så staten altid udadtil mat-
cher andre stater på områder som fx. økonomi, institutio-
ner og værdier (13-16). De nuværende produktionsmåder 
skaber eksistensgrundlag for: den selvstændige livsform, 
lønarbejderlivsformen, karrierelivsformen, husmoderlivs-
formen og baglandslivsformen .

Fund
Ph.d.-projektets overordnede fund er, at betragtet ud fra ud-
viklingen af sygehusvæsenets indretning siden 1990’erne, 
så er gamle medicinske patienter i tiltagende grad blevet 
gjort specialeløse, interesseløse og historieløse. De gamle 
patienter bliver specialeløse på grund af deres rodede og 
multifacetterede sygdomsbillede. De er interesseløse for 
sygeplejerskerne på sygehuset, fordi den politiske agenda 
går i retning af, at denne gruppe burde behandles i pri-
mærsektoren. De bliver historieløse, når sygehusvæsenet 
styres ud fra flow og målbare objektive data. Dykker vi ned 
i fundene i ph.d.-projektet, så eksisterer der forskel mellem 
hvad sygeplejerskerne og de gamle patienter vægter i de 
gamles indlæggelsesforløb. 

”Det betydningsfulde” set fra et sygeplejefagligt 
perspektiv
Indretningen af sygehusvæsenet skaber en ”selvfølgelig” 
måde for sygeplejerskerne at inddrage de gamle patienter 
og deres pårørende, hvori er indlejret en bestemt opfattel-
se af, hvad der er betydningsfuldt for patienterne.

PATIENTINDDRAGELSE
Sygehusvæsenets indretning er præget af en prioritering 
af den specialiserede sygdomsbehandling, som i nogen 
tilfælde er på bekostning af plejen. Det betyder, at syge-
plejerskerne inddrager de gamle patienter ved at indhente 
viden hos dem, som har betydning for behandlingen. Fx 
forsøger sygeplejerskerne gentagne gange at indhente 
den 89-årige Gudruns svar på, hvorfor hun havde befundet 
sig ude den november nat, hvor hun efterfølgende bliver 
fundet forfrossen på naboens trappesten og bragt ind på 
sygehuset. For den tidligere forstadsfrue Gudrun, som intet 
erindrer, er det langt vigtigere at få renset sine jordfyldte 
negle og forrevne hænder efter nattens strabadser. Syge-
plejerskerne afviser dette med den begrundelse, at det har 
de ikke tid til. En forklaring på Gudruns natlige tur kunne 
måske findes i, at hun indtil sine 85 år har løbet maraton, 

  3) For nærmere beskrivelse af livsformerne se fx min ph.d.-afhandling (5)
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muliggjort af hendes baglandskvindelivsform. Ægteman-
dens indtjening har betydet, at hun ikke behøvede at ar-
bejde og kunne dyrke sin passion. Gudrun er iført løbetøj 
og -sko, da hun bringes ind på sygehuset.
Indretningen er desuden kendetegnet ved en vægtning af 
målinger, screeninger og scoringer, som gør, at sygeplejer-
skerne bruger tid på at inddrage og informere de gamle 
patienter om netop målinger, scoringer og screeninger. 
Den 80-årige, tidligere sygeplejerske, Dagmar siger om 
dette ”Det er næsten mest værdier, de gik efter, ikke per-
sonen”.
Endvidere er indretning præget af en optagethed af, at de 
gamle hurtigst muligt skal udskrives igen til primær sektor. 
En sygeplejerske siger: 

”Mange af dem kommer som en nødløsning på syge-
huset, men det burde de egentlig ikke komme. Man 
burde kunne klare det på en eller anden måde i deres 
egne omgivelser med en eller anden, hvad skal man 
sige øget fokus på behandling i eget hjem eller sund-
hedscenter eller aflastningspladser i kommunen”. 

Det betyder også, at sygeplejerskerne medinddrager de 
gamle patienter i rent praktisk at få planlagt udskrivelsen, 
så de hurtigst muligt returnerer til deres vante omgivelser. 
Der bliver derimod ikke indhentet viden om de gamles 
hverdagsliv. En sygeplejerske fortæller fx, at hun bevidst 
ikke spørger ind til de gamles hverdagsliv, som kan føre til 
en afdækning af, at de har andre behandlingskrævende 
problematikker, som i yderste konsekvens kan føre til læn-
gere indlæggelser. Implicit heri kan ligge, at det vil betyde 
en påvirkning af den gennemsnitlige indlæggelsestid, som 
kontinuerligt bliver moniteret på alle de medicinske afsnit.

PÅRØRENDEINDDRAGELSE
Med vægtningerne i sygehusvæsenets indretning lægges 
desuden op til en bestemt form for inddragelse af de pårø-
rende. Under indlæggelsen handler det om pårørendeind-
dragelse i opgaver af pleje- og omsorgsmæssig karakter, 
som sygeplejerskerne almindeligvis har taget sig af. I den 
84-årige Børges tilfælde hjælper datteren ham med maden 
og på toilettet, mens det i Gudruns tilfælde ender med at 
blive svigerdatteren, der renser hendes negle og hænder. 
Det handler desuden om involvering af de pårørende i de 
gamles udskrivelser. Flere af de voksne børn deltager såle-
des i udskrivnings- og lægesamtaler. Ligesom flere af bør-
nene står for de fremadrettede praktiske foranstaltninger i 
forbindelse med udskrivelsen. I 86-årige Knuds tilfælde ind-
køber sønnen og svigerdatteren medicindoseringsæsker, 
ligesom de henter ham på sygehuset, mens den 84-årige 
Viggas barnebarn afhenter hjælpemidler på hjælpemid-
delcentralen. De pårørendes inddragelse kan ses som et 
forsøg på at få de gamles udskrivelser til at foregå hurtigt 
og smidigt. De pårørende bliver heller ikke spurgt ind til 
deres viden om de gamles levede liv før indlæggelsen. Den 
87-årige Jens’ hustru Bente insisterer således i forbindelse 
med Jens’ udskrivelse på at videregive sin viden omkring 
Jens’ hjemmesituation. Til Bentes store frustration har in-
gen indtil da ville lytte på hende, selvom hun til dagligt 
holder styr på Jens’ diabetesbehandling. Bente fortæller 
”Jeg kunne jo ikke komme derud, så jeg ringede hver dag, men 
det gik ind ad det ene øre og ud ad det andet, forstod jeg, så 
om onsdagen så kom min dreng så, og så sagde han, nu kører 

vi ud til far”. Bentes ”nye” oplysninger fører til en forlængelse 
af Jens’ indlæggelse.

OPSUMMERING
For sygeplejerskerne handler patientinddragelse om at få 
de gamle patienter til at videndele oplysninger af relevans 
for behandlingen, at medinddrage dem i målinger og at 
medinddrage dem og deres pårørende i forhold til den 
praktiske arrangering af udskrivelsen. I sygeplejerskernes 
”selvfølgelige” måde at inddrage de gamle og deres pårø-
rende på synes at være indlejret en opfattelse af, at det som 
er betydningsfuldt for de gamle, er modtagelse af en spe-
cialiseret sygdomsbehandling, kvalitetssikret via diverse 
målinger, scoringer og screeninger, og som fører til, at de 
gamle udskrives hurtigst muligt igen. Hverken de gamle 
eller deres pårørende spørges ind til de gamles levede liv 
før indlæggelsen, som kan føre til en forlænget indlæggel-
sestid.

”Det betydningsfulde” set fra de gamle patienters 
perspektiv
For de gamle patienter er det betydningsfuldt i deres ind-
læggelsesforløb at fastholde de værdier, som for dem har 
været centrale i deres levede liv. De gamle synes at leve 
liv med træk af forskellige livsformer og dermed forskellige 
opfattelser af, hvad der er betydningsfuldt og ønskværdigt, 
også i indlæggelsesforløbet. Det kommer til udtryk i deres 
fremtræden og navigation, som jeg vil give nogle eksem-
pler på.
For den 82-årige Anton, som hele sit liv har drevet et hus-
mandssted, er det vigtigt under indlæggelsen at fastholde den 
vante selvstændighed og selvbestemmelse i tråd med hans 
selvstændige livsformsførelse. Han bliver derfor udfordret, da 
han ved indlæggelsen bliver placeret i en hospitalsseng og får 
udleveret en urinkolbe, så han selv kan forrette sin nødtørft. 
Antons manglende håndtering af kolben fører, til hans store 
fortrydelse, til flere uheld i sengen. Til sygeplejerskernes forun-
dring går han fra at være smilende og snaksalig til at fremtræ-
de opgivende og ked af det. Antons humør vender tilbage på 
femte dagen, da han genvinder sin selvstændighed med udle-
veringen af en gangrollator, hvorefter han smilende går frem 
og tilbage på gangen. 
Den tidligere vejmand Jens er mere optaget af under indlæg-
gelsen at modtage de serviceydelser, som han ser sig berettiget 
til. Jens har, set ud fra et lønarbejderlivsformsperspektiv, via sin 
skatteindbetaling sparet op til at få den nødvendige hjælp, så-
fremt det bliver aktuelt. Jens reagerer derfor på sygeplejerskens 
afvisning af at bringe ham et glas vand ved at ringe uafbrudt 
på sengeklokken, indtil han får vandet. Han kommenterer 
også, da han en morgen bliver forbigået ved vejning af patien-
terne. Han fortæller ”Når de ikke interesserer sig for, hvad man 
vejer, så kan de ikke nemt interessere sig for, hvad man fejler”. 
For Jens bliver sygeplejerskernes optagethed af målinger side-
stillet med interessen for patienten.
Den 78-årige Agnes insisterer under hele indlæggelsen trods 
kronisk lufthunger på dagligt selv at gå ud og klare den per-
sonlige hygiejne på toilettet. Omdrejningspunktet i Agnes’ liv 
har været familiens ve og vel, og hun forsøger med næb og klø-
er at fastholde sin vante selvstændighed, som har kendetegnet 
hendes husmoderlivsformspraksis. Hun afviser også tilbuddet 
om modtagelse af hjemmepleje efter udskrivelsen. Hun fast-



FORSTYRRELSEN · Fagligt selskab for SYGEPLEJERSKER DER ARBEJDER MED UDVIKLING OG FORSKNING · NR. 2 / 2021 · 6. ÅRGANG26 

holder denne beslutning, da jeg taler med hende nogle uger 
efter udskrivelse, på trods af at hun samtidig tilkendegiver, at 
hjemmesituationen er tilspidset og uholdbar for hende og æg-
temanden. 
Den 84-årige Carls vante kontrol og styring, som tidligere 
salgschef og dermed træk af en karrierelivsformspraksis, bliver 
udfordret med den akutte indlæggelse. Her oplever han sty-
ring- og kontroltab, som forstærkes, da jeg kontakter ham med 
henblik på inklusion i ph.d.-projektet. Carl udtrykker således 
utilfredshed med tidspunktet for inklusionen, som gør, at jeg 
ændrer inklusionspraksis. Carls bruger desuden sin vante myn-
dighed og styring til selv at tage affære, da hans nattesøvn 
forstyrres af en urolig medpatient. Carl konsulterer prompte 
plejepersonalet og beder om udlevering af ørepropper. 
Den allerede omtalte forstadsfrue, Gudruns, forsøg på ved ind-
læggelsen at fremstå som præsentabel, beslutsom og myndig 
baglandskvinde, bliver af sygeplejerskerne, der ikke kender 
hendes livshistorie, tolket jf. notat i sygeplejedokumentationen 
som ”kæk” og ”egenrådig” adfærd. Bedre bliver det ikke, da Gud-
run nægtes at få renset negle og hænder og desuden placeres 
på en sengestue ved siden af en usoigneret, højtråbende herre. 
Det bliver for meget for Gudrun, som forlanger øjeblikkelig ud-
skrivelse, hvorfor hun udskrives dagen efter indlæggelsen uden 
være færdigbehandlet samt til en uholdbar hjemmesituation. 

ET SPØRGSMÅL OM LIV OG DØD
De gamle patienter går langt for at fastholde deres levede 
liv og de værdier, som er knyttet til deres respektive livs-
former. Fx foretrækker Gudrun udskrivelse uden at være 
færdigbehandlet til en uholdbar hjemmesituation frem-
for at forblive indlagt på sygehuset, hvor hun oplever sin 
stræben efter værdighed, myndighed og beslutsomhed 
underkendt. Den gamle husmor Agnes afstår ligeledes 
fra hjælp både under og efter indlæggelsen for at kunne 
fastholde sin vante selvstændighed. Busrejseselskabsejer, 
Knud forsøger i tråd med sin selvstændige livsformspraksis 
at fastholde selvstændighed ved at fortsætte med at køre 
bus efter indlæggelsen, på trods af at lægerne har frataget 
ham kørekortet qua hans dysregulerede diabetes. For flere 
af de gamle synes deres navigation således mest af alt at 
tage sig ud som et spørgsmål mellem liv og død med eget 
eller andres (busrejsegæster) liv som indsats.

PÅRØRENDEINDDRAGELSE
De gamle patienter har også forskellige opfattelser af, hvor-
vidt og hvordan de pårørende bør inddrages. For de gamle 
med træk af den selvstændige livsform, så foretrækker de 
primært at inddrage deres børn og netværk i forbindelse 
med indlæggelsen, ligesom de tidligere har gjort det ved 
andre udfordringer i forbindelse med driften af deres re-
spektive virksomheder. De har desuden altid sat en ære i 
ikke at modtage hjælp fra det offentlige, hvorfor de ligele-
des ønsker mindst mulig modtagelse af hjælp fra hjemme-
plejen efter endt indlæggelse. I Antons tilfælde gør hans 
mangel på familie og netværk, til hans store frustration, 
en tilknytning til hjemmeplejen uundgåelig. For de gamle 
med træk af lønarbejderlivsformen, så ønsker de modsat 
ikke at ulejlige deres børn. Som Jens’ hustru Bente siger 
om deres sønner ”De har jo deres arbejde at passe. Vi kan ikke 
hænge på dem. Det kan vi altså ikke”. Jens og Bente ser det 
som naturligt at trække på hjælp fra hjemmeplejen. For 

de gamle med træk af husmoderlivsformen, så ønsker de 
hverken at inddrage deres børn eller hjemmeplejen efter 
endt udskrivelse. De foretrækker at forblive i deres vante 
rolle som ydende, hvilket gør dem ekstra sårbare ved be-
hov for hjælp. Fx ser Dagmar ingen grund til at advisere 
døtrene om hendes akutte indlæggelse. Som hun siger ”de 
bor jo i København og er fuldtidsbeskæftigede og har børn og 
hvad kan de, og der var jo ikke noget, jeg var jo i gode hænder”. 
Agnes afviser inddragelse af hjemmeplejen eller pårørende 
efter indlæggelsen, på trods af hendes oplevelse af, at hen-
des og ægtemandens hjemmesituation er uholdbar. For 
de gamle med træk af baglandslivs- og karrierelivsformen 
så inddrager de primært deres børn efter endt udskrivelse. 
De tager også imod hjælp fra hjemmeplejen. Hjælpen skal 
dog ske i respekt for deres selvbestemmelse, myndighed 
og styring. Den 84-årige baglandskvinde Vigga bliver mødt 
med respekt af hjemmeplejen og udtrykker tilfredshed 
med hjælpen. Anderledes er det for Gudrun, som oplever, 
at hjemmeplejens personale vader ind både bogstaveligt 
og i overført betydning, Hun ser derfor ud til at have opgi-
vet og resigneret ved fx at opholde sig det meste af tiden 
i sin seng.

Opsummering
For de gamle patienter er det mere end en specialiseret 
sygdomsbehandling og hurtig udskrivelse, som er betyd-
ningsfuld i deres indlæggelsesforløb. For dem er det afgø-
rende at fastholde velkendte værdier i tråd med deres le-
vede liv med træk af forskellige livsformer. De er villige til at 
gå langt for at fastholde værdier, også selvom det kan have 
store omkostninger. For dem ville patientinddragelsen så-
ledes i langt højere grad handle om, at sygeplejerskerne 
forstår og tager afsæt i deres værdier, vilkår og ønsker for 
inddragelse af deres pårørende. Det fordrer dog, at syge-
plejerskerne får indsigt i de gamles levede liv.
 
Diskussion
Hvordan kan disse fund bidrage til udviklingen af syge-
plejepraksis? Forskellen mellem sygeplejerskerne og de 
gamle patienters forståelse af, hvad der er betydningsfuldt 
i de gamles indlæggelsesforløb, kan føre til, at de går fejl 
af hinanden i forhold til fx patientinddragelse. De gamle 
synes således at have behov for noget mere, end det som 
sygeplejerskerne vægter. Samtidig kan sygeplejersker-
ne med deres manglende viden om de gamles levede 
liv komme til at misforstå de gamles fremtræden som fx 
i Gudruns tilfælde. Ligesom de gamles navigation set fra 
et sygeplejefagligt perspektiv kan synes både uforståelig, 
farefuld og uansvarlig. Fx Agnes’ afvisning af hjemmepleje 
eller Knuds fortsatte buskørsel. Set fra de gamles perspek-
tiv forsøger de omvendt at navigere ud fra egen livsforms-
praksis og med vante værdier som pejlemærker. Såfremt 
sygeplejerskerne ikke forstår de gamle, kan det være svært 
for dem at understøtte de gamles navigation på en måde, 
så de gamles forskellige styrker fx selvstændighed og selv-
bestemmelse forbliver styrker i indlæggelsesforløbet. Jf. Vi-
BIS er del af patientinddragelsen netop også ”planlægning 
af og beslutninger om eget forløb samt mulighed for at kunne 
handle aktivt i forhold til behandling og håndtering af egen 
eller den pårørendes sygdom” (3). Manglende forståelse for 
de gamles navigation kan føre til, som i flere af de gamles 
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tilfælde, at de bliver udskrevet til uholdbare hjemmesitua-
tioner, som meget nemt kan ende i genindlæggelser. Det 
synes således ikke underligt, at sundhedsvæsenet i disse år 
kæmper med genindlæggelser af netop gamle medicinske 
patienter (17). 
Der er derfor potentiale for udviklingen af sygeplejepraksis 
eller rettere den indretning af sygehusvæsenet, om skaber 
mulighedsbetingelserne for sygeplejepraksis og den ”selv-
følgelige” patient- og pårørendeinddragelse. Indretningen 
bør retænkes, såfremt slogans som ”borgeren i centrum” og 
”patienten som partner” ikke blot skal tage sig ud som, med 
filosof Steen Wacherhausens betegnelse, ”retorisk glasur” 
(18, p. 29-30). Viden om de gamles levede liv kunne fx ind-
gå på lige fod med målinger, screeninger og scoringer, som 
synes at være omdrejningspunktet i relationen og i doku-
mentationssystemer. Det kunne være genetablering af ”fri-
tekst” om patienterne i dokumentationssystemer, hvor det 
typisk ikke længere er muligt at skrive mere individuelt om 
patienterne. Det kunne også være en prioritering af fora, 
hvor patienternes situation bliver set i et helhedsperspek-
tiv. Livsformsperspektivet kunne i den sammenhæng være 
et bud på en måde at forstå de gamle patienters navigati-
on. Efter ph.d.-projektet har jeg anvendt livsformsperspek-
tivet ved deltagelse i forskellige kommunale projekter om 
fx ensomhed hos gamle. Livsformsperspektivet har vakt 
genklang blandt sygeplejerskerne og vist sig brugbart som 
teoretiske redskab til at forstå gamles ”uforståelige” adfærd 
set fra et sygeplejefagligt perspektiv. De pårørende kunne 
desuden indtænkes som sparringspartnere og eksisteren-
de slogans kunne suppleres med ”pårørende som partner”. 
Det betyder ikke, at der skal udvikles en ny standardiseret 
pårørendeinddragelse, men snarere en inddragelse tilpas-
set den enkelte patients behov og ønsker. 
Afslutningsvis vil jeg blot pointere, at artiklen ikke er et for-
søg på at devaluere den specialiserede behandling eller 
målinger, screeninger og scoringer. Min pointe er måske 
snarere, at behandling og diverse målinger ikke kan stå 
alene. Netop derfor er artiklens ærinde at forstyrre syge-
plejerskers ”selvfølgelige” opfattelse af, hvad der er betyd-
ningsfuldt for patienterne. En forstyrrelse som måske kan 
få sygeplejersker til at kigge ind i egen praksis og derigen-
nem være med til udvikle sygehusvæsenets indretning, så 
den i langt højere grad er i tråd med gamle patienters vil-
kår, udfordringer og behov ved sygdom og indlæggelse.
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Siden sygeplejestudiet, hvor jeg blev præsenteret for bogen Forsknings-
metode i praksis: Projektorienteret videnskabsteori og forskningsmeto-
dik af Jens Thisted, har jeg altid brugt den under mine studier og tiden 
efter. Jeg har nu fået øjnene op for en ny videnskabsteoretisk bog, netop 
denne grundbog skrevet af Jacob Birkler. Bogen skal have stor ros, da Ja-
cob Birkler formår at beskrive de grundlæggende videnskabsteoretiske 
begreber og hovedretninger på en præcis og forståelig måde. Bogen 
giver læseren det overblik og den indsigt, som er nødvendig i det vi-
denskabelige arbejde, når man skal begrunde egne valg af fremgangs-
måder og belyse de ideer, der ligger bag. Det er væsentligt at frem-
hæve bogens logiske opbygning samt tilgangen til præsentationen af 
videnskabsteori. Bogen indledes med et forklarende afsnit om hvad er 
videnskabsteori. Dernæst behandles fagområdets nøgleord som argu-
mentation, viden, objektivitet og subjektivitet, begrundelse, forklaring, 
forståelse og afslutningsvis videnskab og etik. Desuden gennemgås de 
forskellige teorier som positivisme, hermeneutik, fænomenologi og kri-
tisk teori. De enkelte kapitler vil kunne læses uafhængigt af hinanden.

Denne grundbog kan anbefales fordi den med sit enkle og forklarende 
sprogbrug kan anvendes bredt i undervisningssammenhænge og af 

interesserede læsere. Bogen kan anbefales for studerende på de mel-
lemlange sundhedsuddannelser, som stifter bekendtskab med viden-
skabsteori for første gang – altså en bog som giver den studerende en 
god indføring i videnskabsteori. Som Birkler nævner i bogens forord har 
han gennem mange års undervisning erfaret, at studerende oplever 
faget videnskabsteori som kedeligt. Han formår på fineste vis at skrive 
om videnskabsteori i et letlæseligt sprog og med referencer direkte til 
de sundhedsprofessionelles hverdag. Netop dette gør at indholdet op-
leves som tæt på klinisk praksis. De studerende får således overført vi-
denskabsteoriens betydning direkte til den sundhedsfaglige praksis. Jeg 
kan anbefale denne bog til primær eller supplerende litteratur til faget 
videnskabsteori på landets professionsuddannelser. Selvom bogen er 
opdateret savner jeg nyere referencer flere steder og velvidende, at en-
kelte referencer ikke kan opdateres, da disse refererer til originale værker.

Anmeldt af: Tina Thorborg, sygeplejerske, forskningsassistent 
og cand. cur., Nyresygdomme og Nyremedicinsk Forskning ved 
Aarhus Universitetshospital

Findes der mon emne om at lede sygepleje som denne bog ikke forhol-
der sig til. Ja det gør der, men man må sige, at med denne bog er man 
godt dækket det ind. På trods af, at bog kun er på 360 sider, er der 15 
forskellige perspektiver på at lede sygepleje. Det være sig bl.a. klinisk le-
derskab, organisation af sygepleje, forløbsbeskrivelser, patientsikker og 
sidst implementering. 
Selvom bogens målgruppe primært er sygeplejestuderende, tænker 
jeg, at mange kapitler kan bruges af uddannede sygeplejersker. Hvor-
dan man udfører ledelse er væsentligt at blive ved med at forholde sig 
til, dette ændre sig også i takt med tiden. Her kunne forfatterne overveje 
om kapitel 6. ’Organisering af sygepleje’ er tidssvarende. Kapitlet kunne 
vinde ved at sætte større fokus på sygeplejerskens rolle i teamarbejdet 
og de multidisciplinære teams. Endvidere er det interessant, at man ikke 
forholder sig til organiseringen i klinikkerne eller ambulatorierne og i 

andre afsnit med korttidskontakter. Mon de beskrevne plejeformer også 
er relevante og anvendes her? 
Det gennemgående i bogen er at fokus primært er sygeplejerskens le-
delsen og mindre på den sygeplejefaglige leder, selv om kap. 6 tager 
udgangspunkt i afdelingens perspektiv. Men det kliniske lederskab er 
yderst relevant og med til at styrke sygeplejerskerne position som mon-
ofagligt fag i sundhedsvæsnet. Det gør at mange af kapitlerne kunne 
danne baggrund for diskussioner bl.a. med fokus på selvledelse som da 
også berøres kort i kapitlet om klinisk lederskab.

Anmeldt af Annesofie L. Jensen, klinisk sygeplejespecialist post-
doc, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital

Videnskabsteori: En grundbog  
Af: Jacob Birkler. 2. udgave, 1. oplag. Munksgaard, København 2021. 180 sider.

At lede sygepleje
– sygeplejens virksomhedsområde   
Af Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock 2. udg.  GADS forlag 2019

Boganmeldelser



FORSTYRRELSEN · Fagligt selskab for SYGEPLEJERSKER DER ARBEJDER MED UDVIKLING OG FORSKNING · NR. 2/ 2021 · 6. ÅRGANG 29

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi er en letlæselig bog som 
giver viden til den studerende ved sundhedsrelaterede uddannelser. 
Bogen er også relevant for sundhedsprofessionelle i klinisk praksis, der 
enten arbejder med studerende eller ønsker kendskab til evidensbase-
ret praksis og hertil at læse og kritisk analysere videnskabelige artikler. 
Forfatterne formår at introducere læseren til folkesundhedsarbejdet på 
meget fin vis og til epidemiologiske forskningsdesign og – analyser på 
en overskuelig måde. Denne bog kan være den rette begyndelse, da 
den samler mange relevante punkter - alt samlet i én bog.

Bogen er inddelt i 3 dele og består i alt af 13 kapitler:
Del 1: Folkesundhedsvidenskab. 
Herunder 5 kapitler som introducerer læseren for sundhed og folke-
sundhed og hertil tidens førende sundhedsbegreber. Derudover til 
folkesundhedsarbejde i et historisk perspektiv, sundhedsfremme og 
forebyggelse, den demografiske udvikling og dens betydning for folke-
sundheden og afslutningsvist et kapitel om social ulighed i folkesund-
hed.
Del 2: Epidemiologi. 
Bestående af 3 kapitler som berører epidemiologiske analyser, epide-
miologiske designs og kausalitet og fejlkilder i epidemiologisk forskning.
Del 3: Søgning og kritisk læsning af epidemiologiske forskningsartikler.
5 kapitler som giver læseren mulighed for at gå systematisk til værks 
med kapitlerne litteratursøgning, opbygning og læsning af forsknings-
artikler, kritisk artikellæsning, analyse og kritisk artikellæsning af en tvær-
snitsundersøgelse samt analyse og kritisk artikellæsning af randomiseret 
kontrolleret undersøgelse.

Hvert kapitel slutter af med refleksions-
spørgsmål som jeg synes er en rigtig god 
måde, at øge forståelsen af det læste. I 
øvrigt afsluttes hvert kapitel med forslag 
til supplerende læsning.

Jeg ville ønske, at jeg havde haft kendskab 
til bogen på sygeplejestudiet, da bogen er 
en god indføring på området. Bogen kan 
med fordel bruges som opslagsværk, men jeg vil klart anbefale at man 
læser hele bogen, hvilket forfatterne også selv anbefaler. Bogens del 3. 
skal have ros, da denne del giver en god forståelse til søgning og kri-
tisk læsning af epidemiologiske forskningsartikler. Jeg synes dog, at hvis 
man er ny til at læse og forstå videnskabelige epidemiologiske forsk-
ningsartikler, at man bør søge yderligere litteratur og hertil alliere sig 
med en kyndig person, som har forstand på at læse og forstå videnska-
belige epidemiologiske forskningsartikler. Det er vigtigt at have for øje, 
at bogen blot er en indføring til folkesundhedsvidenskab og epidemio-
logi – herunder at søge, læse samt kritisk analysere videnskabelig viden 
publiceret i videnskabelige epidemiologiske forskningsartikler.

Anmeldt af: Tina Thorborg, sygeplejerske, forskningsassistent 
og cand.cur., Nyresygdomme og Nyremedicinsk Forskning ved 
Aarhus Universitetshospital.

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi   
Af Johanne Lind Rasmussen og Maria Kjøller Pedersen (red.) 2. udgave.
Gads Forlag. 2020. 302 sider.

Samtale fremfor monolog. En vejviser i at være nysgerrig og åben i 
samtalen med patient, pårørende eller medarbejder. Bogens første 
tre kapitler går i dybden med, hvad begrebet samtale er og hvad der 
kræves det af dig, som samtaleansvarlig. Der gennemgås hvilke tanker, 
der ligger bag selve bogen, herunder en god indføring i opbygningen 
af samt hvordan de forskellige samtalekort kan anvendes og i hvilken 
sammenhæng. Bogen ligger vægt på at beskrive din rolle som ansvarlig 
for samtalen samt hvordan du skal sikre dig, at samtalen inddrager den 
anden, så du ikke ”bare” leverer en besked, men ret faktisk har en samtale 
- fremfor en monolog. Denne gennemgang er præget af metaforer, som 
omformuleres og dermed gentages. Dette kan være trættende, dog 
mener jeg, at deres grundtanke om at være nysgerrig og inddragende 
er vigtig og meget interessant. 
Med de enkelte kort lykkedes det at synliggøre de muligheder og for-
mer, der er i en samtale for læseren. Dette gør bogen meget bruger-
venlig, selv for sygeplejersker, som er uøvede i at anvende tilgangen og 
metoden i praksis. Kortene indleder med en figur, som visualiserer det 
skrevne, herefter kommer et afsnit om begreberne og tilslut anvendelse. 
Nogle kort er med konkrete eksempler på spørgsmål, der kan stilles for 
at åbne samtalen op eller dreje den i den ønskede retning. Dette gør 
kortene lette at gå til, samt vurdere til hvilke samtaler, de enkelte kort 
kan være anvendelige. Jeg kunne godt have ønsket mig, at de var kom-
met med flere eksempler.
Figurerne vil med god effekt kunne inddrages direkte i samtalen, ved 

at tegne dem og udfylde dem sammen. Det-
te forudsætter dog, at du som samtaleansvarlig 
forklarer, at denne samtale vil foregå på andre 
præmisser og med nogle andre metoder, end 
patienten eller den pårørende nødvendigvis er 
bekendt med samt at den anden part i samtalen 
er indstillet på dette. Men det vil derimod kunne 
bidrage til, at det bliver en reel samtale i stedet for en monolog og der-
med være mere effektiv og meningsskabende for begge parter.  Bogen 
kan læses fra enden til anden eller den kan anvendes som opslagsbog. 
Dette kræver dog, at du overordnet sætter dig ind i, hvad de forskellige 
kort kan anvendes til, så du ved hvilke, der ville være anvendelige i lige 
netop den samtale du skal have.
Der er i alt 30 kort og i en samtale kan du sagtens anvende flere kort. 
Forfatterne lægger vægt på, at kortene er dynamiske og at du dermed 
kan tilpasse dem til lige netop din samtale. De sidste kapitler beskriver, 
hvordan du selv kan lave dine egne kort samt abduktiv praksisteori som 
omhandler de forskellige positioner i en samtale. Jeg finder bogen nem 
at gå til og anvendelig i praksis, hvis man ønsker at få en dybere forstå-
else for sin samtalepartner. 

Anmeldt af: Tanja Østergaard Irlind, sygeplejerske med særligt 
ansvar for udvikling, Respirationscenter Øst, Rigshospitalet.

Atlas over professionelle samtaler
Af: Klaus Bakdal & Frederik Fredslund-Andersen.
Dansk Psykologisk Forlag A/S. 1. udgave, 2020, 207 sider. 
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Rundt om ledelse i hverdagen. Der er et velkendt fænomen, at der er 
paradokser i ledelse. Ikke nok med, at man som leder skal sørge for at 
medarbejderne trives, så skal der også skabes resultater og gerne for 
færre midler. Som medarbejder kan behovet for ledelse også pege i flere 
retninger - der skal helst være en klar og tydelig ledelse i arbejdet. Men 
lederen må heller ikke tale for meget – eller om for meget, for så risikerer 
man, at de siger noget, som man ikke finder vedkommende. Så mødet 
med lederen kan også være paradoksalt. Ligeledes kan der indenfor ”pa-
radokser i ledelse” ikke løses paradokser, men der skal navigeres i dem. 
At gøre sit arbejde bedst og billigst, vil løbende kræve overvejelser i den 
kontekst man befinder sig i, og være et organisatorisk vilkår. 
Forfatteren til bogen definerer paradoks-begrebet som to logikker. Såle-
des at når to logikker gensidigt udelukker hinanden, og samtidigt viser 
sig at være indbydes forbundne. Herved opleves en spændingstilstand. 
Dertil tilbyder paradokser ikke løsninger, men alternativer indenfor 
paradokset vægtes, med det formål at kunne handle derefter. Handle-
kraft gør at paradokset ikke får lov at paralysere, men skaber retning i 
uvisheden og dertil en følelse af enkelthed og entydighed. Forfatteren 
pointerer hvorfor det er vigtigt at man som leder får udforsket væsent-
lighederne i hver af de logikker der er til stede i, men med afstandtagen 
til at fare til hurtige konklusioner. Vælg en vej hvor man får vigtige ele-

menter med, og hvis der hældes til den 
ene logik her og nu, så find ud af hvor-
dan elementer fra den modsatte pol af 
paradokset integreres videre hen.
En ting der springer i øjnene på læseren, 
er den ydmyghed der skal være til stede, 
idet tvivlen skal komme én til gode. Det er nødvendigt at droppe den 
lineære tænkning, der ofte beskrives i ledelsesteorier, og også at opgi-
ve at finde frem til en entydigt rigtig løsning. De matcher alligevel ikke 
en ukontrollerbar og foranderlig fremtid. Paradokserne skal accepteres, 
for de vil hele tiden opstå. Dette gør dem til en del af de løbende le-
delsesmæssige refleksioner. Bogen skal læses, fordi indholdet kan gøres 
praksisnært og forståeligt, på trods af, at den ikke er skrevet ud fra en 
kontekst der henvender sig til én type ledelse, men tager fat i ledelse 
til og omkring alle personaler. Forfatteren formår også at gøre ledelse 
personorienteret uden at glemme de mange lag der findes i ledelse. 

Af: Karen Frydenrejn Funderskov, Forskningssygeplejerske, 
Cand. cur. Odontologisk Videncenter OVIC, - Afdeling for Kæbe-
kirurgi, HovedOrtoCentret. Rigshospitalet.

Når borgere bliver akut syge eller kommer alvorligt til skade og har brug 
for akut hjælp, er det vigtigt, at sundhedspersonalet har faste rammer 
og instrukser at rette sig efter, da det fungerer som et sikkerhedsnet i 
den sundhedsfaglige visitation, som understøtter patientsikkerheden. 
Den akutte situation kræver således, ud over kompetencer inden for 
klinisk vurdering, også omsorg og kan derfor til tider være kompleks at 
imødekomme, da den akutte indsats skal være hurtig og effektiv. En sy-
geplejerske skal selvstændigt og inden for kort tid kunne danne sig et 
overblik og planlægge plejen i den mest hensigtsmæssige rækkefølge 
og gerne i samarbejde med patient, pårørende og tværprofessionelle 
samarbejdspartnere. Sygeplejersken må herudover altid være forberedt 
på, at der kan ske akutte forandringer hos en tilsyneladende stabil pa-
tient. 
Klinisk lederskab i akutte situationer udgør en hjørnesten i sygeplejen. 
Sygeplejersken kan gennem klinisk lederskab sikre kvaliteten, patient-
sikkerheden og effekten af de iværksatte interventioner. Klinisk leder-
skab er en måde at udføre kliniske beslutningsprocesser på; fx vha. 
POMI-modellen (kapitel 3), som er en dynamisk model til patientinddra-
gelse i praksis med fokus på faglig viden, forskningsviden samt profes-
sionel erfaring. 
Bogen rummer vigtig viden om, hvordan sygeplejersker skal agere i 
akutte situationer, der kan være meget krævende og skræmmende og 

presse selv den bedste sygeplejerske. 
Lærebogen kan være med til at sikre 
et markant løft i kompetenceniveau-
et hos sundhedsprofessionelle, idet 
den er stærkt funderet i den nyeste 
evidensbaserede viden og samtidig 
rummer eksempler på de mest almin-
deligt forekommende akutte tilstan- d e , 
som sygeplejersker kan møde både i den primære- og sekundære sek-
tor. Endvidere er den pædagogisk opbygget med mange illustrationer, 
faktabokse, cases og refleksionsspørgsmål. Ud over at være rettet mod 
sygeplejestuderende, der kan bruge bogen igennem hele uddannel-
sen, kan den ligeledes være relevant for kliniske vejledere, afdelingssy-
geplejersker og andre med interesse inden for det sygeplejefaglige felt. 

Anmeldt af: Nausheen Christoffersen, Adjunkt, Cand.cur., Pro-
fessionshøjskolen Absalon, Sygeplejerskeuddannelsen, Slagel-
se.

KORT & GODT OM: Paradokser i ledelse  
Af: Lotte S. Lüscher. Dansk Psykologisk Forlag. 1. udgave, 1. oplag, 2020.

Sygepleje og Akutte tilstande  
Af Steen Hundborg. FADL’s Forlag. 1. udgave, 1.oplag 2021.
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Forskning, der har betydning for sygepleje og sygeplejefagets udvikling i DK 
- Deltag i virtuelle seminarer med professorer 
 
I 2021 sætter Fagligt selskab for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning fokus på forskning, 
der har eller kan have betydning for klinisk sygepleje og sygeplejefagets udvikling.  
Du har muligheden for at deltage i virtuelle seminarer med professorer hvis forskning har betydning for 
klinisk sygepleje og sygeplejefagets udvikling i Danmark. Fokus for indholdet i de enkelte professorer oplæg 
fremgår af nedenstående program.  
 
HVOR OG HVORDAN 
Seminarerne bliver afholdt fra kl. 15.15-16.45. Seminariet bliver afholdt som online seminar. 
 
PROGRAM OG DATO FOR EFTERÅRET 2021  

Dato  Navn  Emne  
Uge 33, 
18.8.21 

Pia Dreyer, Professor i sygepleje ved Institut for Folkesundhed, sygepleje, Aarhus 
Universitet og Intensiv afdeling, Aarhus Universitetshospital samt professor II ved 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitet i Bergen 
 

“Humanising ICU” – mod et nyt 
paradigme. Hvorfor er kognitiv 
rehabilitering et vigtigt fokus? 

Uge 35, 
2.09.21 

Hanne Konradsen, Professor Herlev og Gentofte Hospital og Københavns 
Universitet, Associate Professor Karolinska Instituttet Stockholm 
 

Forskning og innovation med 
udgangspunkt i klinisk praksis 

Uge 37, 
14.9.21 

Lene Seibæk, Seniorforsker, professor, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus 
Universitetshospital/ Aarhus Universitet & Institut for Sygepleje og 
Sundhedsvidenskab, Grønlands Universitet  

'Patient og familie som 
forskningsfelt' 

Uge 39, 
29.9.21 

Dorthe Nielsen, Professor of Vulnerability, Migrant Health Clinic, Odense 
University Hospital, Department of Geriatric Medicine, Odense University 
Hospital, University of Southern Denmark 
 

"Sårbarhed, kultur og alder - er 
der behov for en særlig 
sygepleje?” 

Uge 41 
12.10.21. 
  

Jette Primdahl, Professor i reumatologisk rehabilitering, Ph.d., MHH, 
sygeplejerske Dansk Gigthospital, Syddansk Universitetshospital, Sønderborg, 
Institut for Regional Sundhedsforskning , Syddansk Universitet, Odense og 
Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitetshospital, Aabenraa 

”Fra sygeplejekonsultationer til 
rehabilitering – forskning og 
udvikling af klinisk praksis” 

Uge 45, 
8.11.21 

Jette Ammentorp, Center for Forskning i Patientkommunikation (CFPK), OUH 
Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus / Klinisk Institut, Syddansk 
Universitet 
 

’Helbredende 
patientkommunikation – ikke 
kun en vision’ 

Uge 47, 
23.11.21 

Vibeke Zoffmann, Professor of Translational Empowerment. 
Den Tværfaglige Forskningsenhed for Kvinders, Børns og Familiers Sundhed, JMC, 
Rigshospitalet, Sundhedstjenesteforskning, Folkesundhedsvidenskab, 
Københavns Universitet.  
 

Er person-specifik evidens en 
nødvendighed i evidensbaseret 
praksis og i skabelsen af et 
sammenhængende 
sundhedsvæsen?  

Uge 49, 
9.12.21 

Merete Bjerrum, Professor, MA, PhD, The Centre of Clinical Guidelines – Danish 
National Clearing House, Department of Clinical Medicine, Aalborg University. 
Director of The Danish Centre of Systematic Reviews - A JBI Centre of Excellence - 
The University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia.  
Lektor, Research Unit of Nursing and Healthcare, Institute of Public Health, 
Health, Aarhus University  

Kvalitativ evidens i kliniske 
retningslinjer – hvorfor og 
hvordan  

PRIS OG TILMELDING 
For medlemmerne af det faglige selskab er seminarerne er gratis  
For ikke medlemmer:  

 Pris: 50 for ét oplæg eller 300 kr. for alle oplæg i efteråret. 
 Pris for en gruppe på max 10 personer: 100 kr. for et oplæg eller 600 kr. for alle oplæg i efteråret 

Link til tilmelding her eller via det faglige selskabs' hjemmeside  
 
Link til seminariet sendes ud kl. 12 dagen inden et seminart. 
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