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1. SUMMARY 

Apparently, some patients and their relatives never get to prepare themselves for death, 

while others experience to ‘die on time’. The purpose of this master thesis is to examine 

which factors the personnel regards as the most significant when dealing with the transition 

from curative to palliative care. The method is a phenomenological, explorative approach 

with the use of semi-structured interviews of eight staff members from a surgical and a 

medical ward.  

In the analysis, a hermeneutical approach has been used to investigate if the coded items 

could indicate what affects the personnel’s work with seriously ill and dying patients. The 

applied theories and literature describe the context, both on a general societal level and the 

everyday context, as well as the concept of time and communication. The formal and 

informal conversation between patient and relative, specialisation and new technology, 

how you understand outer and inner time, planning, priorities and age can have 

significance. However, more knowledge and education about palliation is needed. 

It is difficult in a concrete way to describe the transition from curative to palliative care, 

because it all depends on where the patient is in the process, both in the realisation and 

treatment wise. The relation to and knowledge about the patient and the relatives is 

regarded as highly important, and knowledge about symptom alleviation, focus on life 

quality, communication and psychosocial care for both patient and relatives are necessary, 

both in order to communicate in a proper and dignified manner and to plan and prioritise 

the time with the dying and their relatives.  

Who can decide if you die on time or not? No one can. But the personnel must understand 

that to the seriously ill and dying patients, the quality of the remaining part of their lives is 

the highest priority, and the care and treatment must be adjusted to that.  

The latest recommendations from the National Board of Health will set new challenges for 

the healthcare personnel, and it is recommended for the future that the management makes 

sure that their employees get the necessary competences through postgraduate courses and 

further training, i.e. educating resource people who can supervise the personnel in their 

department.  
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2. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 

Oplevelser fra mit arbejde, udtalelser fra kolleger, beretninger, diverse artikler, klummer 

og kronikker fra aviser og internettet har inspireret til overskriften.  

Når man er uhelbredelig syg, får tiden en særlig betydning. Vi ved alle, at vi skal dø på et 

eller andet tidspunkt, bare ikke hvornår, men for det menneske, der får en uhelbredelig 

sygdom, bliver denne uvished pludselig mere tydelig. Nu er grænsen derude i fremtiden 

markeret, ingen kan bare sige præcis hvornår. Virkeligheden ændrer sig.  

Den moderne teknologi har gjort det muligt at behandle mange symptomer og sygdomme, 

men døden kan man ikke behandle sig ud af. Den kommer til os alle, hvad enten vi vil det 

eller ej. Det er et af livets grundvilkår, som ikke lader sig kontrollere. Jacob Birkler skriver 

i en klumme, at der er meget, vi mennesker kan og ønsker at kontrollere. Men, skriver han, 

”vores fortsatte ønske om kontrol sprænger stadig flere grænser”. Det gælder både i 

forhold til fødsel og død. I dag er det muligt at planlægge en fødsel, ja, sågar tidspunktet 

for selve befrugtningen, og rent biomedicinsk er det også muligt at afslutte livet næsten på 

klokkeslæt (Birkler, 2011). Omvendt er det også muligt at forlænge livet i vid udstrækning 

– dette kan både have negative og positive konsekvenser. Det kan være, at hensigten er, at 

en pårørende skal nå at komme hjem fra et fjernt sted til patientens dødsleje, eller at 

patienten håber at opleve en bestemt begivenhed, et barnebarns dåb, en konfirmation eller 

en fødselsdag, og man derfor opretholder eller gentager en bestemt behandling. Derved kan 

den livsforlængende behandling give håb og mening for den syge.  

Jan Brødslev Olsen skriver: ”Mening kan også dreje sig om at få færdiggjort et projekt 

eller afviklet sin forretning eller få orden på sine økonomiske forhold, så ægtefællen ikke 

står tilbage med rod og kaos midt i sorgen. Mening er altså forskelligt fra menneske til 

menneske” (Brødslev Olsen, 2011, s. 216). 

Men den livsforlængende behandling kan også have andre konsekvenser. En kollega 

udtaler, at hun oplever, at med den palliation, der ydes, når patienterne og nogle gange de 

pårørende ikke at forstå, hvor fremskreden sygdommen er, før det pludseligt går så hurtigt, 

at de ikke får forberedt sig til døden. Hun fortæller, at hun flere gange har været ude at 

visitere patienter til hospice, som var døde, inden de nåede at komme på hospice. Men 
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selvom de når at komme på hospice, så er det heller ikke sikkert, at de når at forberede sig 

på døden. I stedet ønsker de, patienterne og/eller deres pårørende, at fastholde procedurer 

og behandlinger, der måske kan virke formålsløse i forhold til det videre forløb (Døssing, 

Anne m.fl., 2004).  

Når patienten kommer på hospice, er det enten til et symptomlindrende ophold eller til 

livets afslutning. Den moderne hospicefilosofi er grundlagt af Dame Cicely Saunders i 

1967 i England og kom i starten af 1990’erne til Danmark. Hun arbejdede for, at der skal 

ydes palliativ (lindrende) omsorg for hele mennesket både fysisk, psykisk, socialt og 

åndeligt, hvor kurativ (helbredende) behandling er opgivet (www.hospiceforum.dk). 

I den daglige praksis som jeg arbejder i, kan det imidlertid virke, som om den tekniske og 

fysiske del fylder meget i forhold til den psykiske, sociale og åndelige. Mennesker, der er 

tæt på døden, måles, vejes, stikkes og transporteres rundt til diverse undersøgelser og 

behandlinger, hvor de måske hellere skulle bruge den sidste tid, de sidste kræfter og 

ressourcer på at tilbringe gode stunder med familie og venner og tage afsked med dem og 

livet (Cuculiza og Hansen, 2011). Men hvorfor er det, at patient og pårørende nogle gange 

bliver ved med at ønske, at der skal gøres noget og er uforberedte på døden?  

Sundhedsstyrelsen opdeler det palliative felt i det basale niveau, som omfatter indsatsen 

for døende på hospitaler og i primærkommuner, og i ekspertniveauet, som omfatter 

hospice, palliative enheder/afdelinger og palliative teams (Sundhedsstyrelsen, 1999). 

Næsten halvdelen af alle danske kræftpatienter dør på sygehuset (Sundhedsstyrelsen, 

2010). Men det er ikke altid uproblematisk. I de seneste år har der været meget fokus på 

døendes vilkår på sygehusene, blandt andet i en artikel med Karen Marie Dalgaard, hvor 

hun udtaler, at sygehusene ikke er gearet til at give tid og rum til døende, men fokuserer 

mere på helbredelse og behandling (Hansen, 2007). I en artikelserie først på året i 2011 

kunne man i Kristeligt Dagblad tilsvarende læse, at der nu arbejdes på at oprette særlige 

hospitalsafsnit til døende (Vaaben, 2011), hvor blandt andet Helle Timm fra Palliativt 

Videncenter udtaler, at hospitalerne skal erkende, at pleje af døende er en del af hospitalets 

opgave. 

Den måde, man gennem tiden har anskuet døden på, præger også vores syn på døden i dag. 

Ariés (1986) har givet sit bud på, hvordan man historisk kunne opfatte forskellige faser af 

http://www.hospiceforum.dk/
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døden i Vesten, og beskriver, hvordan man opfattede døden i middelalderen som en 

genkendelig, naturlig del af hverdagen, hvor folk hyppigst døde i deres eget hjem. 

Opfattelserne af døden ændrer sig gennem de forskellige tidsperioder op til hans egen tid 

fra at være et velkendt og fortroligt fænomen til at blive noget, man helst ikke snakkede 

om eller ønskede kontakt med. I det 20. århundrede, også kaldet den moderne verden, 

bliver døden betegnet som ’forbudt’, hvor al snak om døden er tabu. Døden bliver den 

største fjende, og man vil helst ikke se døende eller deres pårørende, da det kan bringe 

omgivelserne i forlegenhed. Derfor gemmes de væk fra alles øjne og er noget, man helst 

ikke beskæftiger sig med. Man dør ikke længere i hjemmet, men på hospitalet og alene. 

Familien overlader den døende til sundhedspersonalet, som ”er dem, der hersker over 

døden”, og som dermed sørger for at døden bliver acceptabel (Aries, 1986, s. 59). Døden 

bliver et teknisk fænomen, som opstår, når man afbryder behandlingen. 

Ifølge Jakobsen (2008) er der de seneste årtier kommet mere fokus på døden og alt det, der 

sker omkring et døende menneske og dets pårørende, og han mener, at denne nye åbenhed 

prøver at gøre op med fortidens tabuer og forskrækkelser. Vi har bevæget os over i en ny 

fase, som han kalder for ’den spektakulære død’, hvor vi blandt andet gennem medierne 

kan følge med i døden på mange forskellige måder. Man kan også, mener han, tale om ”de 

bløde værdiers gennemslag, om en øget politisk bevågenhed omkring omsorg og pleje for 

syge og døendes vilkår, om en anerkendelse af nødvendigheden af at skabe rammer om en 

værdig død, om behovet for selv at kunne tage stilling og kunne vælge, om en aktualisering 

af døden på grund af øget fokusering på risikoen for terror, vold, miljøkriser osv.” 

(Jakobsen, 2008). Han mener dog, vi stadig befinder os i en såkaldt ’mellemtid’, hvor vi 

stadig hælder lidt til både den ene side, hvor der er stigende åbenhed om døden, og lidt til 

den anden side, hvor det stadig kan være svært at italesætte døden.  

Livet ender med døden og starter ved fødslen. Anna Leonora Blaakilde (2004) skildrer i en 

artikel flere måder at betragte livsløb på, blandt andet som et kronologisk fremadskridende 

forløb. Fra Johan Fjord Jensen har hun lånt en model, hvor forløbet er illustreret som en 

bue med alderskurven, der startende ved fødslen, først går op, topper midt i livet og 

herefter går ned mod alderdom og død. Hun mener, der sker en såkaldt ’biomedikalisering’ 

– en forventning om problematiske implikationer – i forbindelse med alderskurvens 

nedadgående bue, da der knyttes forestillinger til alderdommen om, at den er en 
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sygdomstilstand med indbygget svækkelse og sociale problemer og dermed meget lidt 

attraktiv.  

Vi ønsker ikke at blive mindet om, at vi bliver gamle, svækkede, syge og skal dø. Ved 

uhelbredelig sygdom er alderen måske underordnet umiddelbart, men vi har ikke lyst til at 

blive konfronteret med kroppens forfald, hvad enten det drejer sig om aldring eller alvorlig 

sygdom. Det harmonerer dårligt med jagten på skønhed, sundhed og ungdommelighed, 

hvilket ses i måden, vi taler om alderen på – ”hun holder sig ung”, den status, vi tillægger 

at være i den ’arbejdsdygtige alder’, mediernes påvirkning (reklamer for at se 10 år yngre 

ud), og det sociale og politiske systems opdeling med en fastlagt alder for, hvornår man er 

gammel f.eks. pensionsalder (Blaakilde, 2004).  

At skulle arbejde med mennesker, der er uhelbredeligt syge og som skal dø, at være 

dødsarbejder, stiller krav til personalet om at kunne møde de reaktioner, der kan komme 

hos det menneske, der bliver ramt af en uhelbredelig sygdom. Da bliver mennesket ifølge 

Yalom (1998) ramt af det, han kalder ’tilværelsens ultimative anliggender’. Det at blive 

konfronteret med sin egen død skaber en eksistentiel grundkonflikt i spændingsfeltet 

mellem bevidstheden om dødens uundgåelighed og ønsket om at blive ved med at leve. 

Mennesker håndterer sådanne situationer meget forskelligt, og nogle patienter kan ved 

egen hjælp komme igennem krisen og forholde sig til og acceptere døden som et vilkår. 

Andre bliver ramt af stor angst, som kan kræve hjælp fra andre at komme videre fra. Det 

kan være svært at finde meningen med livet for den syge. Som personale er det vigtigt at 

kunne forholde sig til den sorg og krise, som patienten og de pårørende oplever. Viden om 

sorg og krise og at kunne anvende den i arbejdet med patient og pårørende, er vigtig, og 

det at kunne anerkende et andet menneske og møde det der, hvor det er, er et 

grundlæggende vilkår i denne proces.  

Den enkelte medarbejders opfattelse og oplevelse af arbejdet med den alvorligt syge og 

døende er påvirket af mange ting. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer med 

anbefalinger i forhold til indsatsen overfor den palliative patient og de pårørende både på 

specialist- og basisniveau (Sundhedsstyrelsen, 2011). I disse år kommer der flere og flere 

forskellige uddannelser i palliation, som muliggør, at man kan erhverve sig mere viden om 

emnet. Også jævnligt tilbagevendende debatter i medierne om den gode død og den svære 
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samtale og det samtidige krav om prioritering og besparelser i sundhedsvæsenet må man 

forsøge at forholde sig til.  

Ud fra ovennævnte synes der at være mange forskellige faktorer, der kan få indflydelse på 

personalets arbejde med alvorligt syge og døende, og for at kunne finde ud af, hvordan de 

selv oplever det, og måske om muligt at skabe mere viden om emnet, når jeg frem til 

følgende undersøgelsesspørgsmål:   

Hvilke faktorer tillægges betydning af personalet i håndteringen af overgangen fra 

kurativ til palliativ behandling? 

I den forbindelse vil jeg også se på følgende delspørgsmål: 

- hvilken betydning har samtalen mellem personalet og patienten og de pårørende? 

- hvordan oplever personalet tiden som en faktor? 

 

3. PRÆSENTATION 

Metoden, der er anvendt i opgaven, vil blive gennemgået nærmere i næste afsnit. Her 

følger en kort præsentation af informanterne og lidt om deres kontekst:  

Alle 8 informanter arbejder på det samme sygehus, som er et af 5 sygehuse i Sygehus 

Lillebælt i Region Syddanmark. Informanterne, 4 læger og 4 sygeplejersker, er fordelt på 2 

mænd og 6 kvinder, hvor de to kvindelige læger og den ene sygeplejerske er fra en 

medicinsk afdeling, og de to mandlige læger og 3 sygeplejersker er fra en kirurgisk 

afdeling. På det pågældende sygehus blev der i 2010 indlagt ca. 31.350 patienter, og på de 

involverede afdelinger døde der i 2010 79 patienter (kirurgisk afdeling) og 448 patienter 

(medicinsk afdeling). 
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Begge afdelinger er stamafdeling for patienter, som har åben indlæggelse
1
. Der laves ikke 

statistik over disse patienter, men på undersøgelsestidspunktet var der 25-30 patienter på 

listen på hver afdeling. Interviewene foregik over en 4 ugers periode i oktober og 

november 2011, og i samme periode var hele sygehuset i gang med at blive akkrediteret, 

der som systematisk kontrol og udvikling af kvaliteten også er en del af den udvikling, som 

ses i sundhedsvæsenet i disse år.  

I kildehenvisningerne i opgaven benævnes sygeplejersken spl, f.eks. (spl 1, s. 3). 

 

4. METODE 

4.1. Metodologiske overvejelser 

Jeg har valgt at anvende en fænomenologisk eksplorativ tilgang til at få svar på 

spørgsmålene, og derfor vil jeg benytte det kvalitative semistrukturerede interview som 

metode til min dataindsamling. Det er ikke på forhånd fastlagt, hvilken teori, der skal 

benyttes i analysen, dette vil jeg lade empirien være styrende for. 

Begrundelsen for at vælge den fænomenologiske tilgang er, at fænomenologi
2
 handler om, 

hvordan mennesket oplever og erfarer sin egen livssituation. 

Når man benytter det semistrukturerede interview og spørger dem selv, kan man undersøge 

menneskers egen opfattelse af den sociale verden, de er en del af (Riis, 2005, Kvale og 

Brinkmann, 2009). Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at forstå temaer i 

den oplevede dagligverden ud fra informantens eget perspektiv (Kvale og Brinkmann, 

2009).  

                                                 

1
 Åben indlæggelse betyder, at patienten altid kan komme til afd. ved behov uden forudgående kontakt med 

vagtlæge og undgå ventetid i skadestuen eller modtagelsen. 

2
 Fænomen kommer fra græsk og betyder ”det, der kommer til syne” (Den Store Danske). 
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Denne form for interview kan minde om en hverdagssamtale, men idet jeg har valgt at 

benytte en interviewguide (bilag 3), indebærer det, at jeg som interviewer delvis kan styre 

samtalen og dermed også emnevalget. Der er derfor tale om et asymmetrisk magtforhold, 

som kan have både positive og negative betydninger. Det er vigtigt, at man som forsker er 

sig dette bevidst og reflekterer og tager ansvar i forhold til dette (Kvale og Brinkmann, 

2009). Forskningsinterviewet kan betragtes som en konstrueret situation, hvor det handler 

om for intervieweren at få informantens viden, opfattelse, meninger eller vurderinger om et 

emne frem. Informanten besidder relevante oplysninger, og det er vigtigt, at intervieweren 

afdækker og ikke påvirker dem. ”Uanset ens personlige holdninger er det vigtigt for 

projektet at få indblik i informantens synspunkter” (Riis, 2005, s. 100). 

 

4.2. Etiske overvejelser 

En interviewundersøgelse er gennem hele forløbet præget af etiske spørgsmål, hvor 

følgende områder ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er fremtrædende: informeret 

samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle. 

Informeret samtykke indebærer, at informanterne er informeret om undersøgelsens formål, 

at deltagelsen er frivillig, og at de har ret til at trække sig fra undersøgelsen samt 

information om f.eks. mulighed for at få adgang til det transskriberede materiale. 

Fortrolighed skal sikre informanternes anonymitet, så mulige private og genkendelige data 

sløres, men ulempen kan være, at det kan give forskeren mulighed for at fortolke 

informantens udsagn uden dennes vidende (ibid). 

I min undersøgelse underskrev alle informanterne en samtykkeerklæring, hvori de blev 

informeret om omdrejningspunktet for opgaven, at der ikke var rigtige eller forkerte svar, 

at deres svar ville blive behandlet med fortrolighed, og at deres identitet ville blive sløret 

(bilag 2). 

Dette betød i praksis, at jeg måtte udelade nogle data efter transskriberingen (se om denne 

senere), da flere af informanterne ellers ville have været nemme at genkende (f.eks. et par 
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af lægernes forskningsområder og tidligere ansættelsessteder). Jeg skønnede dog, at 

dataene ikke ville have haft nogen indflydelse på resultatet af undersøgelsen.  

Endvidere valgte jeg at informere informanterne om, at de ikke ville få mulighed for at 

gennemlæse materialet efter transskriberingen. Dette begrundedes i begrænset tidshorisont 

til opgaveløsningen. Alle informanterne underskrev samtykkeerklæringerne uden 

kommentarer eller spørgsmål.  

Man bør som forsker forholde sig til de konsekvenser, som en kvalitativ undersøgelse kan 

få for deltagerne. Det kan både dreje sig om fordele og ulemper (ibid.). I min vurdering var 

ulempen, at tidsforbruget for den enkelte kunne være en belastning, da der på sygehuset i 

samme periode var en stor akkrediteringsproces i gang. Fordelen ville være, at den enkelte 

ville blive mere opmærksom på palliation på basisniveau, hvilket blandt andet var en del af 

formålet med opgaven. 

Interviewerens egen forforståelse spiller en stor rolle, da det kan påvirke hele processen og 

resultaterne af projektet. Ifølge Kvale og Brinkmann handler det om viden, erfaring, 

ærlighed og retfærdighed.  Kvalitativ forskning er interaktiv forskning, og interviewerens 

egne fordomme og egne synspunkter kan præge informanternes og omvendt. Her er det 

vigtigt, at intervieweren er bevidst om det, Kvale og Brinkmann kalder ‘forskningens 

uafhængighed’ og ikke lader sig påvirke af et evt. nært samspil med informanterne (ibid, s. 

93). Dette forsøgte jeg at imødegå dels ved at vælge informanter, som arbejdede på et 

sygehus, der ikke var min daglige samarbejdspartner, hvorved jeg kunne sikre, at de ikke 

kendte mig i forvejen, og dels ved at forsøge at vælge forskellige afdelinger, hvor jeg 

havde en formodning om, at man ikke arbejdede med palliation som fokusområde, hvilket 

ville have givet undersøgelsen et ganske andet resultat. Derved var vores forståelsesramme 

formentlig ikke den samme, da jeg er ansat på det, der svarer til specialistniveau. Desuden 

ville jeg gerne have begge køn og flere fag repræsenteret, hvilket kan ses i min 

præsentation af studiet, for at få så forskellige udtryk frem som muligt.  

Hvis man som interviewer vælger at udsende en informations skrivelse for at introducere 

projektet, kan man ifølge Riis risikere at afsløre undersøgelsens hensigt (Riis, 2005), 

hvilket også indirekte kan påvirke informanternes besvarelser. Jeg besluttede derfor at lave 

introduktionen meget overordnet, og så først ved selve interviewet informere nærmere om 
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emnet (bilag 1). Det viste sig i forløbet, at der opstod problemer med at skaffe informanter, 

hvilket betød, at min intension om at informere med brevet på forhånd, kun lod sig gøre 

ved de første 5 og måtte fraviges ved de sidste 3. Det betød, at den mundtlige introduktion 

umiddelbart inden de sidste 3 interviews blev lidt længere end ved de første. Om dette har 

haft indflydelse på interviewene er svært at svare på. Alle informanterne har ikke vidst, 

hvad de sagde ja til at blive interviewet om, men var alligevel villige til at deltage. 

I den forbindelse kan man måske igen nævne den asymmetriske magtrelation, idet 

informanten helt og aldeles er i hænderne på intervieweren uden helt at kende til emnet, 

der skal spørges om, men ved gennemgang af samtykkeerklæringen understregede jeg 

frivilligheden, muligheden for at kunne trække sig fra interviewet og anonymiteten overfor 

informanterne.  

 

4.3. Interviewet 

4.3.1. Planlægning 

Som tidligere nævnt udarbejdede jeg en interviewguide forud for interviewene. En 

interviewguide er, ifølge Kvale og Brinkmann (2009) ”et script, der strukturerer 

interviewforløbet mere eller mindre stramt” (s. 151). Den fokuserer på bestemte emner, 

rummer forslag til spørgsmål, har interviewets formål (undersøgelsens hvorfor) for øje og 

indebærer en særlig tilgang og teknik.  

Jeg valgte at lave et prøveinterview med udgangspunkt i et udkast til interviewguide og 

fandt snart ud af, at den skulle rettes lidt til. Guiden er udarbejdet med flere 

underspørgsmål, men da jeg også ønskede at lade interviewene være fænomenologiske og 

eksplorative, forekom der i interviewene flere ikke planlagte spørgsmål undervejs, 

afhængigt af det, der dukkede op i samtalen. Det vil sige, at jeg spurgte om lidt forskelligt, 

men ifølge Kvale og Brinkmann (2009) rækker produktionen af data ud over en mekanisk 

overholdelse af regler, da de skabes i et socialt sammenspil mellem interviewer og 

informant. Det tolker jeg sådan, at det i forhold til tilliden mellem informant og interviewer 

er vigtigt at tilpasse sproget, så informanten føler sig tryg.  
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4.3.2. Afgrænsning og fremgangsmåde 

Det kunne have været meget interessant at høre patienternes og de pårørendes oplevelser 

og holdninger til den behandling, patienterne får og nogle gange selv beder om. Hvilke 

informationer og forventninger præger deres beslutning? Men da det kan være et meget 

følsomt emne at berøre, og min tid er sparsom, vælger jeg af etiske og tidsmæssige årsager 

at fokusere på plejepersonalet (læger og sygeplejersker), da deres holdninger og oplevelser 

vil kunne være med til at give et indblik i, hvordan man kan håndtere den for patienter og 

pårørende svære overgang. Deres kendskab til og indsigt i patienten kan muligvis have 

indflydelse på patientens beslutning. 

Kontakten blev skabt via en bekendt, der er ansat på det pågældende sygehus, og som 

kontaktede afdelingslederen på den ene afdeling. Min bekendt skulle egentlig kun have 

forhørt sig, om det overhovedet kunne lade sig gøre, hvorefter jeg selv ville have aftalt tid 

med afdelingslederen om et besøg, hvor jeg ville præsentere projektet. Herefter var det min 

hensigt, at personalet skulle melde sig til interviewene, hvis de var interesserede. Imidlertid 

blev jeg overhalet lidt indenom, da afdelingslederen fik et udkast til det planlagte brev 

(bilag 1) og allerede, da jeg fik respons fra hende, havde fundet nogle interesserede. Om 

det har fået indflydelse på resultatet af undersøgelsen, er svært at sige. Der kan have været 

tale om, at de følte sig pressede til at sige ja, fordi afdelingslederen netop henvendte sig til 

hver af dem. Jeg oplevede dog ingen modstand, da jeg mødte dem, hvorfor jeg går ud fra, 

at de var motiverede for interviewet.  

Informanterne på den anden afdeling blev fundet mere hastigt, da der desværre var nogle, 

der af forskellige grunde måtte springe fra på den første afdeling. Jeg kunne have valgt at 

nøjes med de 5, der var på det tidspunkt, og så supplere mine data med statistisk materiale. 

Jeg ønskede imidlertid ikke at indgå kompromis og ville hellere forsøge under de givne 

omstændigheder med en kort tidsfrist at få flere med, da jeg mener, at flere informanter vil 

give et bredere billede i forhold til min problemstilling. Det, at der skulle findes 3-4 nye 

informanter, gav et vist tidspres, som også var meget præget af, at alle ansatte på sygehuset 

var midt i en stor akkrediteringsproces, som netop skulle løbe af stabelen i de uger, mine 

interviews skulle foregå. Det lykkedes dog til sidst som tidligere nævnt at finde yderligere 

3 informanter. 
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4.3.3. Om interviewet og validitet 

 I forbindelse med et interview bør man altid vurdere troværdigheden og gyldigheden, 

validiteten, og ifølge Launsø og Rieper (1995) er der 4 transformationer
3
 i forbindelse med 

et kvalitativt forskningsinterview, og disse vil blive gennemgået i løbet af 

metodebeskrivelsen. Overgang nr. 1 er fra informantens oprigtige mening til det 

vedkommende siger, og her var der en enkelt, der selv kommenterede, at nogle gange 

kunne man skifte mening, mens man snakkede: ”Det er en længere diskussion, og mens 

man snakker, så kan man også pludselig få andre meninger..” (læge 1, s. 7). Rammerne, 

omgivelserne, hvor interviewet holdes, kan også være af stor vigtighed. Ifølge Riis (2005) 

præger valget af stedet interviewforløbet. Han skriver: ”Hvis interviewet finder sted på 

informantens arbejdsplads, vil omgivelserne præge tankegangen og ordvalget” (Riis, 2005, 

s. 116). Interviewene fandt alle sted på informanternes arbejdsplads, hvilket skyldtes, at det 

var nemmere for mig at aftale interviewene med dem der i forbindelse med deres arbejde. 

Jeg skulle således kun køre til et sted. I og med, at interviewene handlede om deres 

arbejde, fandt jeg det ikke passende at interviewe dem i eget hjem, - det er ikke alle, der 

har lyst til at snakke om arbejde, når de er hjemme. Om valget af sted i dette tilfælde har 

haft nogen indflydelse på, om informanterne sagde, hvad de reelt mente, har jeg svært ved 

at bedømme, men jeg kan håbe, at de havde tillid til, at de ikke ville kunne genkendes af 

andre ved en evt. gennemlæsning af materialet eller opgaven senere. 

Udfordringen ved at skulle gøre det på arbejdspladsen var dog tidsfaktoren. Der var afsat 

ca. 1 time til interviewet, og interviewene er af forskellig længde, fra 18 til 63 min. Alle 

var præget af travlhed, og nogle af interviewene fandt sted før arbejdsdagens start, lige 

umiddelbart efter dagens start eller efter arbejdsdagens ophør. En af informanterne fik mig 

’puttet ind’ midt i sin vagt. Dette interview var således præget af, at hvis vedkommende 

blev tilkaldt, så ville interviewet blive afbrudt, hvilket dog ikke blev tilfældet.  Ved et af 

interviewene, der blev planlagt til sidst, viste det sig, at der slet ikke var fundet en 

informant, og det blev den, der hurtigst blev ledig fra dagens opgaver, der blev valgt ud. 

Denne informant havde intet hørt om interviewet eller projektet.  

                                                 

3
 transformation, (af lat. transformatio 'forvandling, omdannelse', af trans- og formare 'danne') 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sprog/Fremmedord/Sammens%c3%a6tningsled/trans-
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3.4. Rammer  

To af interviewene blev midlertidigt afbrudt pga. telefonopringninger, og det leder hen til 

overgang nr. 2 fra det, der bliver sagt til det, der kommer med på båndet (Launsø og 

Rieper, 1995). Enkelte passager var lidt svære at høre i forbindelse med transskriberingen 

pga. udenomsstøj såsom høje stemmer og skramlen med vogne og senge. Der var således 

risiko for, at det ikke var muligt at høre, hvad der blev sagt. Man kan således udlede, at 

forholdene for interviewene langt fra var optimale. Det ville have været ønskeligt med et 

samtalerum, hvor der var fred og ro, og hvor lyde udefra ikke kunne forstyrre. Endvidere 

ville det have været godt, hvis informanterne havde slukket eller lavet omstilling på 

telefonerne under interviewet, samt hvis alle informanterne havde været klar over, at jeg 

kom og havde kunnet nå at få informationen om projektet inden interviewet. Jeg forsøgte 

at indordne mig under de forhold, der var, og at tage hvad jeg kunne opnå under de givne 

omstændigheder. Der var kun et enkelt sted i et af interviewene, hvor jeg havde svært ved 

at høre, hvad der blev svaret, men det var ikke noget, der havde indflydelse på resten af 

sammenhængen.  

 

4.3.5. Transskription  

Den tredje overgang sker fra indholdet på båndet til transskriptionen (Launsø og Rieper, 

1995). Alle interviewene blev optaget på min egen Mp3 afspiller, overført til computer og 

derfra transskriberet af mig. Jeg kunne have valgt at lade en anden person gøre det, men 

dels giver det mig mulighed for at lære materialet bedre at kende, dels lærer man på denne 

måde, ifølge Kvale og Brinkmann, meget om sin egen interviewstil, og dels er det – trods 

alt – tidsbesparende at gøre det selv. At transskribere betyder at skifte fra en form til en 

anden og er her at oversætte fra talesprog til skriftsprog.   

Som tidligere nævnt under anonymisering har jeg valgt at udelade få passager, som ellers 

ville kunne gøre informanterne genkendelige (bilag 4 - 4.8). Mine interviews er derfor ikke 

ordret oversat. Endvidere har jeg udeladt nogle fyldord og gentagelser. Jeg har ligeledes 

heller ikke noteret særlige observationer af betoninger og kropssprog eller væsentlige 

følelsesudbrud. ”Transskriptioner er konstruktioner fra en mundtlig samtale til en skreven 
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tekst” (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 206). Nøjagtighed (reliabilitet) og validitet 

(gyldighed) er derfor svær at garantere, og må siges at være et spørgsmål om tillid til 

transskribentens loyalitet overfor projektet. 

 

4.3.6. Kodning  

Ved selv at transskribere har man allerede påbegyndt meningsanalysen af det, der blev sagt 

under interviewet, idet man vil huske nogle af de sociale og emotionelle aspekter, der 

opstod, hvilket derfor formentlig kan påvirke ens holdning til det sagte (Kvale og 

Brinkmann, 2009), og dermed når vi frem til den fjerde overgang fra det transskriberede til 

tolkning og udvælgelse af citater (Launsø og Rieper, 1995). 

Da formålet er at forstå handle- og tænkemåden hos informanterne, har jeg valgt at 

anvende en hermeneutisk
4
 fortolkning af udsagnene for at afdække de underforståede og 

indforståede meninger bag ved udsagnene. Som forudsætning for enhver forståelse må vi 

besidde en forforståelse af den sag eller det forhold, vi ønsker at forstå. Ifølge Kvale og 

Brinkmann lægges der i den hermeneutiske tilgang vægt på fortolkerens forhåndsviden til 

emnet. ”Forståelse beror på visse for-domme” (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 69). Således 

vil også min forforståelse og mine for-domme spille ind i fortolkningen af materialet. 

Ifølge Riis må forskeren dog forholde sig selvkritisk til sine fordomme, da fortolkerens 

forventninger og forudsætninger kan fordreje analysen, så den bliver ”ensidig, selektiv og 

tendentiøs” (Riis, 2005, s. 153). Sker det, er resultatet ikke pålideligt og gyldigt. Jeg har 

forsøgt at være bevidst om, at der var nogle af de faktorer, jeg søgte hos informanterne, der 

var givet på forhånd. Således var jeg bekendt med fra min egen hverdag, at tiden spillede 

en stor rolle. Det har blandt andet præget min overskrift for opgaven.   

En kvantitativ og en kvalitativ analyse udelukker ikke hinanden, ifølge Riis (2005). 

Således har jeg valgt i teoriafsnittet at give en kort redegørelse for noget af den kontekst, 

                                                 

4
 Hermeneutik er læren om fortolkningen af tekster og samtaler (Den store Danske). 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/forforst%c3%a5else
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sundhedspersonalet befinder sig i, i form af tal og statistik. Dette vil lejlighedsvis blive 

anvendt i analysen sammen med den hermeneutiske tilgang. 

Ud over temaet ’tid’ søgte jeg også andre temaer i materialet. ”Udvælgelsen af temaerne 

kan være bestemt af de teorier, der knytter sig til problemformuleringen. Men temaerne 

kan også udvikles gradvist fra materialet. Hvis materialet bygger på en interviewguide, kan 

dens temaspørgsmål danne grundlag for kodningen. Man kan håbe på, at temaerne træder 

frem, efterhånden som man fordyber sig i materialet” (Riis, 2005, s. 157). I mit projekt var 

de øvrige temaer ikke givet på forhånd, og jeg har derfor gennemlæst materialet grundigt 

flere gange for at finde nogle temaer, som jeg mener, kan belyse de faktorer, jeg efterlyser 

i min problemstilling (bilag 5). De temaer (bilag 5.1), der dukkede op, blev derefter 

styrende for valg af teori, hvilket jeg vil redegøre for i det næste afsnit. 

 

5. TEORI 

På baggrund af kodning af interviewene har jeg udledt følgende temaer: Tid og 

kommunikation. Der er naturligvis mange flere, f.eks. de fag-professionelles forskellige 

roller i det tværfaglige samarbejde set ud fra naturvidenskabelige og holistiske 

indfaldsvinkler, men dette er forsøgt belyst i en tidligere opgave (Toft & Lindgren, 2011), 

og jeg vil derfor i denne opgave undersøge de nævnte to. I det følgende vil jeg endvidere 

forsøge at beskrive noget af den kontekst, der sammen med udvalgt teori kan være med til 

at forklare de vilkår og dermed faktorer, som kan være med til at påvirke informanternes 

arbejde med alvorligt syge og døende. Derefter følger en kort beskrivelse af den valgte 

teori omkring tid og kommunikation, som også vil blive anvendt i analysen. 

 

5.1. Beskrivelse af konteksten 

Man kan læse mange steder i artikler og bøger m.v., at teknologien har medført 

landvindinger for det enkelte menneske med adgang til f.eks. internettet og dermed øget 

muligheden for viden og oplysning. Lægevidenskaben med den moderne teknologi kan 

udrette meget, og inden for det offentlige sundhedsvæsen har det blandt andet ført til 
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forbedring af folkesundheden, så vi i dag lever længere og kan behandle flere, mere og 

længere. F.eks. sker der mange forandringer på kræftområdet i disse år, bl.a. med 

indførelsen af pakkeforløb
5
 for kræft og med samling af den specialiserede kræftudredning 

og – behandling på færre enheder. Ifølge nye tal fra Cancerregisteret er der et lille fald i 

nye cancertilfælde fra 2009 (36.815) til 2010 (35.563) (Sundhedsstyrelsen, 

Cancerregisteret, 2010).  Endvidere ses det, at der er en stigende tendens i overlevelsen 

efter diagnosen i den sidste udarbejdede opgørelse i perioden 1998 til 2009. Der skal dog 

nævnes, at der kun er medtaget 8 former for kræftsygdom i undersøgelsen 

(Sundhedsstyrelsen, 2010).  

I Danmark døde 54 027 personer i 2010. Heraf døde ca. 29 % af kræft (Sundhedsstyrelsen 

(2011). For dødssted for alle døde foreligger der på nuværende tidspunkt kun oplysninger 

tilbage fra 2000 (Sundhedsstyrelsen, 2004). Der findes dog en opgørelse fra 2005, men kun 

med kræft som dødsårsag, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her ses det, at ca. 55 % af 

alle kræftpatienter døde på sygehus, ca. 26 % i eget hjem, ca. 18 % på plejehjem eller i 

beskyttet bolig, resten er registreret som ’andet’ og ’uoplyst’. Det skal nævnes, at dødsfald 

på hospice i 2005 blev registreret under plejehjem/beskyttet bolig. Det er uvist, hvorfor der 

ikke foreligger nyere uddifferentierede tal på området, idet man på hjemmesiden oplyser, 

at det forventes, at man fra 2007 vil kunne opgøre andelen af døde på hospice for sig 

(Sundhedsstyrelsen, 2007).   

Kræftpatienter vil almindeligvis have en længerevarende kontakt med sundhedsvæsenet. 

De vil derfor ofte være knyttet til en sygehusafdeling – en såkaldt stamafdeling – der 

varetager og koordinerer symptombehandlingen med palliativt sigte. Samtidig er det 

stamafdelingens opgave at sikre samarbejdet og kontakten med patientens egen læge og 

hjemmesygeplejen samt at yde såvel patienten som de pårørende støtte og vejledning. 

                                                 

5
 Hvis den praktiserende læge har mistanke om en kræftsygdom, henvises man til et sygehus. På sygehuset 

gennemgår man undersøgelser, der kan be - eller afkræfte sygdommen. Der er fastsat helt konkrete 

retningslinjer for, hvordan undersøgelser og eventuelt senere behandling skal forløbe - det kaldes et 

pakkeforløb (Sundhed.dk). 
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Kjær og Vikkelsø beskriver, hvordan det ikke længere kun er de fagprofessionelles 

forskellige videnskabsteoretiske tilgange, der præger sundhedsvæsenet, men også den 

højteknologiske udvikling, som især inden for de sidste 100 år har ændret det kliniske 

arbejde. Det betyder, skriver de, ikke alene ”nye behandlingsmuligheder, men også nye 

behov og ændrede beslutningskriterier” (Kjær & Vikkelsø, 2010, s. 175). I den forbindelse 

sker der en gensidig tilpasning af teknologi og organisering af arbejdsopgaverne. Der 

sættes også nye rammer for samarbejdet mellem lægen, sygeplejersken og patienterne, 

fordi eksempelvis patienterne bliver bevidst om de nye muligheder for behandling og 

derfor vil søge at tilpasse deres identitet. Derved forsøger patienterne at opnå nye 

handlemuligheder, samtidig med, at de forsøger at bevare sig selv som ’hele personer’ og 

dermed kontrollen over deres eget liv. Dermed kan de betragtes som værende medspillere 

på banen og ikke bare som for 100 år siden, hvor de gjorde, som de fagprofessionelle 

sagde.  

På den anden side kan der måske også være en forventning til patienten om, at denne er 

villig og indstillet på at modtage en behandling eller deltage i et forsøg, når nu muligheden 

er der og derved bidrage til udviklingen. Det kan f.eks. være, at patienten må gennemgå en 

række ekstra undersøgelser for at det kan vurderes, om en ny behandlingsform er gavnlig 

for den type sygdom, patienten har. Dette vil nærmere blive belyst i analysen.  

 

5.2. Beskrivelse af tid 

 

Storm P. "Linedans.  Fra vugge til grav" 

(1945). Orig. format 24,1 x 32,1 cm. Fra: 

Jens Bing "Maleren Storm P.” 
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Når man betragter Storm P. s billede med klovnen, der balancerer på den tynde line fra 

vugge til grav, kan det symbolisere en livsbane fra nyfødt til gammel, underforstået at vi 

forventer at blive gamle, før vi dør. Når han når hen til enden, kravler han stille og roligt 

ned – tiden er kommet, han dør til tiden. 

Der findes mange måder at opfatte livsforløbet på – ovennævnte er bare en af dem. Som 

nævnt i indledningen, benytter Blaakilde (2004) en anden, der er afbildet som en bue, med 

alderskurven, der starter med barndommen, går op og topper midt i livet og går ned mod 

alderdommen til sidst. Uanset, om vi opfatter livsforløbet på den ene eller den anden måde, 

har udviklingen haft betydning for de forventninger, vi har til de forskellige faser i livet. 

Således skriver hun, at kronologisering
6
 ”styrer kulturelle opfattelser af menneskelivet og 

dets forløb, styrer livets inddelinger i bestemte velafgrænsede livsfaser, som vi har 

navngivet og karakteriseret ved bestemte egenskaber, som om denne form for talmagi 

indebærer en biologisk forudbestemt skæbne” (ibid., s. 68). Arbejdet og menneskets 

tidsfornemmelse er struktureret og opdelt i faste skemaer og intervaller, og der er indført 

kronologisk bestemte rettigheder: skolegang, valgretsalder og så videre. Dette giver dog 

også den ulempe, at man derved risikerer at diskriminere nogle grupper i samfundet. For 

eksempel, skriver hun, at når alderdommen er defineret kronologisk med indførsel af 

aldersgrænse for retten til pension, så er der en forventning om, at alderdom er lig med 

sygdom og svækkelse (ibid.).  

Hun har også en kulturanalytisk vinkel på alder, hvor hun betragter hver aldersfase 

relationelt i forhold til de andre aldersfaser i livsløbet. ”Uden helheden findes der ingen 

aldersforståelse” (ibid., s. 80). Hele livet er fyldt med perioder, hvor det forventes at man 

opfører sig svarende til den pågældende alder og kultur, også kaldet social timing. Det 

betyder, skriver hun, at ”de fleste mennesker kæmper for at nå de rette livsmål til tiden” 

(ibid., s. 81). Hun mener, at mange har et ønske om at være i den alder, hvor alderen har 

størst kulturel værdi, nemlig voksenalderen. Her er man mest værd samfundsmæssigt og 

kulturelt set i lyset af produktivitet og aktivitet, og i denne fase betragtes man som 

uafhængig og selvstændig i modsætning til de andre aldersfaser, barndom, ungdom og 

                                                 

6
 kronologi, opstillen af begivenheder i tidsmæssig rækkefølge (Den store Danske). 
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alderdom. Man vil således vedblive at holde sig ung, frisk og ungdommelig. Alderdommen 

er forenelig med svækkelse og død (ibid.). 

Men nu er det jo ikke alle, der dør gamle. På billedet med klovnen er der ikke noget, der 

viser, at han når at blive gammel, inden han skal ned af stigen igen. Der, hvor sygdom eller 

for eksempel en ulykke, forstyrrer balancen, kan døden komme for hurtigt – man dør ikke 

til tiden. At dø til tiden afhænger ifølge Schultz (2005) af en oplevet balance mellem indre 

og ydre tid. Denne oplevelse af ydre og indre tid findes både hos patienten, de pårørende 

og personalet. Schultz siger, at ”mennesket befinder sig i sit hverdagsliv altid i en 

”biografisk betinget situation”, dvs. den enkelte indtager en bestemt position i tid, rum og 

socialt system” (ibid., s. 14)., og han beskriver indre og ydre tid som forskellige lag af 

tidsmæssighed.  Den indre tid forstås som ”en bevidsthedsstrøm, en strøm af oplevelser og 

indre begivenheder, der er udifferentierede, griber ind i hinanden og forbinder sig med 

hinanden”. Oplevelserne smelter sammen og kan ikke reguleres eller kontrolleres. Det kan 

f.eks. være oplevelsen af, at tiden står stille, hvis man keder sig, eller at tiden går hurtigt, 

hvis man er optaget af noget. Ydre tid kaldes også klokketiden, som gør os i stand til at 

skelne og organisere, og som gør det muligt, at tingene kan ske på samme tidspunkt, f.eks. 

at vi møder på arbejde til tiden, kan mødes på aftalte tidspunkter, overholde frister osv. 

Disse forskellige lag kan forbindes og skabe overgange ved hjælp af f.eks. kommunikation. 

Italesættelse ved hjælp af sproget kan forbinde indre og ydre tid, tanker og følelser bliver 

fortolket (indre tid) og udtalt og hørt (ydre tid) (ibid.). Teori om kommunikation beskrives 

i næste afsnit. 

 

5.3. Beskrivelse af kommunikation 

Til at belyse kommunikation har jeg valgt to forskellige teorier. Den ene omhandler 

tværfagligt samarbejde, selvom det som sådan ikke er det tværfaglige, der er fokus på i min 

opgave, men jeg mener alligevel, det kan være relevant, da meget kommunikation og 

samarbejde foregår på kryds og tværs og i relation til både kolleger, patienter og pårørende. 

Det følgende er derfor skrevet med udgangspunkt i det ’almindelige’ samarbejde, som 
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finder sted i mange sammenhænge. Den anden giver et mere filosofisk perspektiv på 

kommunikation i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i begrebet forståelse. 

 

5.3.1. Lauvås og Lauvås (2006) (herefter benævnt Lauvås) peger på tre vigtige 

komponenter i kommunikationen i det tværfaglige samarbejde, nemlig forholdet mellem 

indhold og relation, kommunikationsformer og metakommunikation.  

Kommunikation foregår på to planer og handler altid om noget, indholdet, men ifølge 

forfatterne er vi ikke altid opmærksomme på relationsaspektet. Kommunikation 

indeholder, skriver de, ”altid en løbende definering og omdefinering af relationen mellem 

de parter, som den omfatter. Det handler om spørgsmål som magt, grad af tillid og 

intimitet” (ibid., s. 179). 

En anden ting er den form, kommunikationen har, og her nævner de den verbale, også 

kaldet digital, som beskrives som præcis og avanceret og som baserer sig på sproget, og så 

den nonverbale, også kaldet analog, som karakteriserer kropssproget, tegn, gestus osv. ”I 

direkte interaktion kommunikerer vi samtidig både digitalt og analogt, og 

kommunikationen forløber relativt smertefrit, hvis begge former formidler det samme 

budskab” (ibid., s. 182). Er der derimod tale om dobbeltkommunikation, hvor vi med 

sproget giver udtryk for en ting, mens kropssproget giver udtryk for det modsatte, 

medfører det uklarhed, utryghed og usikkerhed. I denne opgave er der ikke fokuseret på 

den analoge form. 

Kommunikation består ifølge forfatterne af to niveauer: kommunikation og 

metakommunikation, og det skal forstås som forholdet mellem, budskab, mening og 

kontekst. Det centrale ved kommunikationen er, hvordan selve sagsindholdet får mening 

ved hjælp af helheden, dvs. det meningsbærende lag (konteksten). Konteksten kan både 

være ydre forhold, som situationen og strukturen, og indre forhold, som egne fortolkninger 

og opfattelser. Det handler derfor om med metakommunikation at tydeliggøre budskaberne 

ved at forklare og analysere forholdene. ”Den bidrager til at tydeliggøre, hvordan man 

mener den (kommunikationen) bør være, hvordan man opfatter, den er, og hvad man 

mener, der skaber diskrepansen” (ibid., s. 187). 
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5.3.2. Wackerhausen (1997) giver forsøgsvis en definition af kommunikation, hvor han 

fremhæver, at uden forståelse er der ingen kommunikation. Begrebet forståelse uddybes, 

og han skriver, at lægen ofte begrunder en mangelfuld kommunikation med begrebet 

compliance, hvor patienten ikke efterlever lægens anvisninger. Grunden kan være, at det 

måske kan være svært for patienten at forstå, hvad lægen siger og mener (måske på grund 

af sproget, som professionelle anvender), men derudover mener han, at det også kan være 

lægen, der ikke forstår patienten, fordi det kan være meget svært for lægen at indfange det, 

som er patientens opfattelse af sygdom. Lægen skal således være opmærksom på, at 

patientens opfattelse af sin sygdom kan være vidt forskellig fra patient til patient og 

afhængig af personens livsbetingelser, arbejdsopgaver, mål og værdier (ibid.). 

Forståelse er relationel, skriver han, ”forståelse består i at se forståelsens genstand i 

relation til andre genstande” (ibid, s. 34). Endvidere gør man forståelsen hjemlig ved at se 

forståelsens genstand som en allerede bekendt og forstået genstand, altså noget 

genkendeligt, hvilket betyder, at man kan relatere sig til den og dermed være med til at 

fastlægge vores nye forståelse af genstanden (ibid). At gøre forståelsen hjemlig sker ofte 

ved hjælp af metaforer, men også her er det vigtigt at være opmærksom på, at patient og 

personale ikke nødvendigvis har de samme metaforer i spil. Her er det afgørende, at man 

lader den andens ord danne et ’ekko’ i en selv. Det kræver dog, skriver Wackerhausen, at 

man slipper sit eget mættede forståelsesberedskab, som er dannet af de sansninger, vi 

kender og har til fælles, og er mættet af de værdier og antagelser, vi møder hver især, og 

som betyder, at jo tættere man er på hinanden, jo bedre kender man hinanden, og jo større 

er vores forståelse af hinanden. Er man fremmede for hinanden, kan forskellighed være en 

barriere, og derfor må man som sundhedsperson være bevidst om at åbne op for den anden 

og turde sætte sig selv på spil ved at lade sine egne værdier træde i baggrunden. Det er en 

del af fagligheden, skriver Wackerhausen, ”at bruge sig selv – og sætte sig selv på spil”. 

(ibid, s. 33). Kommunikation er forståelse, og ved at være bevidst om de fænomener, der 

spiller ind på kommunikationen, kan den til stadighed forbedres. 

 

6. ANALYSE 

6.1. Analyse af kommunikation 
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Når man gennemlæser interviewene, synes et af omdrejningspunkterne i svarene at være 

samtalen med patienten og pårørende. Informanternes svar er naturligvis præget af de 

spørgsmål, jeg har stillet, men da jeg har forsøgt med forholdsvis åbne spørgsmål, skulle 

det gerne være de faktorer, der var væsentlige for informanterne, som dukker frem. Jeg vil 

derfor se nærmere på, hvad der siges om samtalerne. 

Samtalerne, som informanterne fortæller om i interviewene, synes at være både formelle 

og uformelle, og indholdet i samtalerne er derfor forskelligt. 

  

6.1.1. Formelle samtaler 

Ved nogle af de samtaler, som personalet tager initiativ til, er formålet at give svar på 

undersøgelser og prøver, det er dem, jeg kalder formelle: ”… jeg måtte tage en alvorlig 

samtale med en patient og hendes søn…” (læge 4, s. 2), og ”fortælle, hvad der er af 

muligheder […] ud fra hvor langt vi er nået, hvor gammel hun er nu…”(læge 3, s. 7). Men 

det kan også være patient og pårørende, der beder om en samtale. Det er i disse tilfælde 

som regel en samtale, hvor der er en læge med: ”Man kan godt have nogen, som skubber 

meget på for at få svaret og som gerne vil have en samtale, gerne snakke om, hvor langt vi 

er nu, og det gør vi så selvfølgelig også” (spl 1, s. 8).  

Behovet for at vide noget (om sygdommen f.eks.) kan således få patient og pårørende til at 

anmode om en lægesamtale. På samme måde vil lægen/sygeplejersken, når der skal 

videregives viden og informationer, arrangere en samtale med patienten og pårørende, dvs. 

der arrangeres det, Wackerhausen kalder en sproglig handling, hvor han fremhæver 

forståelsen som et meget vigtigt element. Uden forståelse er der ingen kommunikation. Når 

spl. 4 siger: ”… jeg synes tit, jeg oplever en afklaring fra de pårørendes side” (spl 4, s. 3), 

kunne det tyde på, at hun har oplevet, at der har været forståelse til stede i samtalen med 

læge, patient og pårørende. En lægesamtale opleves at kunne have en god effekt: ”… folk 

er rigtig godt informerede, når de går derfra” (efter samtale med lægen) (spl 3, s. 1).  

Men det er ikke lige meget, hvordan vi kommunikerer: ”… det er så meget det der med at 

lytte, og det er rigtig meget empati […] hvis folk ikke kan se på dem, de samtaler med og 
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så få respons på det og ligesom fornemme, hvor er vi henne ad, så bliver det aldrig 

fornuftigt” (læge 3, s. 7)”. Det tyder på, at denne læge er opmærksom på, at man udover at 

lytte også er nødt til at forsøge at sætte sig ind i patientens situation og finde ud af, hvor 

vedkommende er. Hvis lægen ikke formår at indfange patientens opfattelse af situationen, 

så opnår han/hun ikke den grad af forståelse, som er nødvendig for, at kommunikationen 

kan lykkes (Wackerhausen, 1997). Hvis lægen f.eks. taler et sprog med ord og udtryk, som 

patient og pårørende ikke forstår, eller ikke fornemmer, hvordan informationen skal 

fremføres, så kan det blive en dårlig oplevelse for alle parter.  

Wackerhausen (1997) skriver, at man skal kunne sætte sig selv på spil i relationen med den 

anden. Man må turde åbne sig og lade sin egen forståelse træde i baggrunden, da 

fremmedheden i relationen ellers kan opleves som en barriere. Det kan f.eks. gøres, som 

læge 4 beskriver det, ved at ”man opbygger jo selvfølgeligt et tillidsforhold til patienterne 

og til de pårørende” (læge 4, s. 4) eller som læge 1 fortæller: ”Det er mig meget 

magtpåliggende, at de forstår, hvad det er, jeg siger” (læge 1, s. 4). Denne læge gør således 

meget ud af, at patienterne forstår informationen. En af sygeplejerskerne beskriver det 

således: ”… jeg har været heldig kun at opleve de gode samtaler, hvor lægen har været 

ordentlig og godt turdet sige tingene som de er” og ’ordentlig’ forklarer hun med: ”… 

jamen, der er forskel jo, og de [lægerne] har set, hvem de [patient og pårørende] er, og så 

sagt det på en måde, der passer meget godt til den måde, som de er” (spl 3, s. 6). Her tyder 

det på, at lægen er i stand til, som Lauvås beskriver det, at definere relationen mellem sig 

selv og patient og pårørende, og dermed opnå en stor grad af intimitet og tillid (Lauvås, 

2006). Dette illustreres meget godt af denne sygeplejerskes oplevelse: ”Han [patienten] var 

typen, der gerne ville have det kontant, og sådan er den læge, jeg var sammen med også 

meget…” (spl.1, s. 4).  

Det kan være vanskeligt for den enkelte læge og sygeplejerske at vide, hvordan patienten 

gerne vil have beskeden, og da der ikke synes at være nogen decideret undervisning i den 

svære eller vanskelige samtale, synes det at være overladt til den enkelte, hvordan dette 

gribes an: ”… forsøger med en vis indleven at snakke med patienterne og pårørende sådan 

almindelig ikke-lægesnak, men almindelig snak som mennesker nu snakker sammen uden 

at være … nødvendigvis belærende” (læge 1, s. 4). ”Man må jo prøve med en fornuftig 

snak og forsøge at gøre det så godt som muligt” (læge 1, s. 4). Det tyder på, at lægen er 
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opmærksom på ikke at tale et sprog, som patienten ikke forstår, som også Wackerhausen 

anbefaler. Lægens forsøg på ’med en vis indleven at snakke med patienterne’ betyder iflg. 

Wackerhausen, at han formår at sætte sit eget mættede forståelsesberedskab i baggrunden 

og åbne op for den anden, og han forsøger på den måde at forhindre, at der opstår barriere i 

forståelsen mellem ham og patienten (Wackerhausen, 1997). 

Det er således vigtigt, hvordan informationen formidles til patient og pårørende, også der 

hvor samtalen kan handle om, hvorvidt en behandling skal fortsættes eller ej: ”… at man 

enten har snakket med patienten eller snakket med de pårørende og er blevet enige om, at 

nu giver vi ikke mere væske eller sondemad, eller hvad det nu kan være, fordi det ikke har 

rimelighed” (spl 1, s. 14). Her lægges der stor vægt på betydningen af åbenhed og tillid, 

som tidligere nævnt er en forudsætning for forståelse (Wackerhausen, 1997), idet hun 

siger: ”… altså, jeg synes da, vi gør rimelig meget i at prøve at være konkrete og ærlige i 

forhold til de ting, der kan ske” (spl 1, s. 15).  

Det synes at være vigtigt at involvere de pårørende, når der skal arrangeres samtale: 

”…men ved vi, at vi skal levere et eller andet dumt svar […] sørger vi for at gøre det langt 

hen ad vejen på den måde der, hvor man har kaldt pårørende ind” (læge 3, s. 2). Det kan 

skyldes, at man har erfaring for, at informationen forstås bedre, når der er flere, der hører 

det: ” Det er vores anbefaling, at han fremover følger sin far til de samtaler og det, der er, 

fordi det er vores oplevelse, at han får simpelthen ikke fat i tingene” (spl 1, s. 7). 

Overbringelsen af et dårligt prøvesvar kan være en traumatisk oplevelse for patienten og 

bringe vedkommende i krise, hvorfor det er hensigtsmæssigt at sikre sig, at der er nogen af 

de nærmeste, der deltager i samtalen og kan være med til at tage sig af patienten bagefter. 

Ifølge Wackerhausen (1997) kan man ved samtalen gøre det ubekendte bekendt, og derfor 

bliver samtalen vigtig, fordi for patienten betyder det, at når de bliver sendt videre, så kan 

de få hjælp til at genkende noget af det, lægen havde fortalt dem.”At forstå er at gøre 

hjemlig” (Wackerhausen, 1997, s. 25), og det kan måske være med til at hjælpe patient og 

pårørende til at håndtere situationen.  

Det ser ud til, at der er forskel på hvordan patient og pårørende håndterer det, hvilket kan 

få indflydelse for behovet for information. En læge fortæller: ”… de ville virkelig have det 

helt penslet ud […], fordi de måske aldrig har haft noget sygdom inde og hvert fald [var] 
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rigtig dårlig til at håndtere de ting… så er der nogen, der bare er rigtig gode til at håndtere 

det, ikke” (læge 3, s. 4). Det kan ifølge Wackerhausen fremme forståelsen, hvis personalet 

er opmærksom på, hvilken opfattelse patienten har af sin egen situation, og det kan ske ved 

at få kendskab til og forståelse for patientens livsbetingelse, mål og værdier 

(Wackerhausen, 1997). Det kan måske forstås sådan, at f.eks. involvering af pårørende kan 

være gavnligt, så de kan supplere med viden om patienten. 

Det er ikke altid muligt for plejepersonalet at deltage i samtalerne. Det afhænger ifølge 

informanterne af travlhed og dermed planlægning og prioritering, men også af hvordan 

lægens indstilling til nødvendigheden af det spiller ind: ”… ideelt set skulle der have været 

en sygeplejerske også, men […] der har vi så prioriteret de stuegange der” (læge 3, s. 3). 

Så denne læge vurderer, at det ville være ideelt, hvis der var plejepersonale med til 

samtalerne, men erkender, at det ikke altid kan lade sig gøre. På den anden afdeling foregår 

samtalerne altid ”sammen med vores læge” (spl 1, s. 3). Der kan muligvis være forskellige 

kulturer på afdelingerne, og hvilken betydning, det kan have for kommunikationen i 

relationen til patient og pårørende og også personalet internt, kunne være interessant at se 

nærmere på og kan være et emne for videre forskning. 

Ulempen ved, at der ikke er plejepersonale med til samtalen med patient og pårørende kan 

være, at der måske går nogle oplysninger tabt for patient og pårørende på den ene side, 

men også ifølge ovenstående, at personalet ikke får det fornødne kendskab til og indsigt i 

patientens helhedssituation.   

Det er altså vigtigt, at patienter og pårørende forstår, hvad de bliver informeret om, hvilket 

ser ud til at være noget af en udfordring i den mangfoldighed af oplysninger og 

muligheder, som de bliver udsat for. Hvis mængden af information bliver for stor, risikerer 

man, at det væsentlige går tabt. Det betyder, at man som personale må være meget bevidst 

om, hvordan kommunikationen foregår (Wackerhausen, 1997). Flere af informanterne 

nævner, at der ofte er behov for opfølgning efter en samtale: ”Jeg går så også tit, hvis det er 

mig, der har patienten, går så tit efter noget tid lige ind og følger op på… havde de nu hørt, 

hvad vi har snakket om, hvordan har de opfattet samtalen, opfattet det, der er blevet sagt” 

(spl 1, s. 5) […] ”hvis de har brug for at få informationen gentaget, så bed om en ny 

samtale” (spl 1, s. 5). Eksemplerne tyder på, at man er meget opmærksom på at følge op på 
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samtalerne i forhold til patienter og pårørende, og at man, hvis det viser sig at være 

nødvendigt, arrangerer en ny samtale. Det fremgår ikke, hvor mange gange det så sker, 

men ud fra datamaterialet mener jeg, at man kan sige, at personalet har en god 

fornemmelse for, at patienter og pårørende har brug for tid til at skulle fordøje den 

information, de har fået for derefter at have mulighed for at stille supplerende spørgsmål 

og dermed føle sig trygge og godt informeret. Det kan se ud til, at disse 

opfølgningssamtaler har en mere uformel karakter, hvilket belyses i følgende afsnit. 

 

6.1.2. Uformelle samtaler 

Mens den formelle samtale ser ud til at informere om de faktuelle ting, give prøvesvar osv., 

så tyder det på, at den uformelle samtale kan have til formål at lære patienten bedre at 

kende: ”Man er nødt til at lære dem lidt at kende, og de lærer mig at kende og sådan … at 

vi kan snakke sammen og tage tingene lidt naturligt i samtalen”. (spl 1, s. 2), ”det kan være 

en snak om, hvad de har lavet før, hvad de er for nogen mennesker […] få mennesket 

bagved, få det frem” (spl 2, s. 2). Her forsøger personalet at ”se forståelsens genstand i 

relation til andre genstande” (Wackerhausen, 1997, s. 34) og derigennem ved hjælp af 

samtalerne at lære det hele menneske at kende. Det betyder, at man kan nå dertil, hvor man 

tør sætte sig selv på spil, hvilket er en stor del af fagligheden (Wackerhausen, 1997). Dette 

illustreres med følgende eksempel: ” …det var kun fordi jeg kendte hende så godt, at jeg 

turde gøre det der ved den pårørende” (spl 3, s. 10). 

Noget af det, der kan være med til at fremme forståelsen og kendskabet til patienten, kan 

måske være samarbejdet med andre sygehuse og afdelinger. Der, hvor kommunikationen 

eller samarbejdet ikke fungerer så godt og der opstår uklarhed omkring, hvad der er sagt og 

gjort, kan det give usikkerhed og utilfredshed. ”Hvis der kommer en, som er opereret på et 

andet sygehus, så står vi jo tit i, vi ved jo ikke, hvad de har fået at vide, vel […] nogen 

gange har vi også bare nogen, der ingen papirer har med, vel, hvor man bare står sådan lidt 

– argh, hvordan har de lige tænkt sig, at vi skal samle det her op og komme videre på en 

fornuftig måde for patienten?” (spl 1, s. 2). Iflg. Lauvås (2006) foregår udveksling af 

budskaber altid i det, de kalder en meningskontekst, som betyder, at samtalerne og 

kommunikationen er betinget af den betydning og mening, man tillægger og giver dem og 
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præget af de sammenhænge, vi indgår i, både arbejdsmæssigt og personligt. Det vil sige, at 

jo mere man ved om patienten og dennes situation, jo bedre er forudsætningerne for at 

patienten får et godt forløb.  Ydre forhold som strukturen og indre forhold som f.eks. egne 

opfattelser, er med til at give mening i relationen (Lauvås, 2006). Det betyder, at 

personalets egne erfaringer kan få indflydelse på den måde, de arbejder på: ”… jeg føler 

mig nok lidt […] mere forbundet med den enkelte patient, som jeg ved lider […] end man 

ville gøre, hvis man ikke selv havde været i situationen” (læge 1, s. 8). Wackerhausen 

forklarer det sådan, at når man selv har nogle erfaringer eller oplevelser, der kan minde om 

det, patienten og de pårørende gennemlever, vil der opstå et ’oplevelsesmæssigt ekko’, 

som gør det nemmere at forstå og dermed møde det andet menneske. Forståelse af et andet 

menneske kan ikke ske, uden at man bliver berørt (Wackerhausen, 1997). Der, hvor det 

måske kan blive svært, kan være, hvor man som personale oplever, at det kommer for tæt 

på: ”… han kom så tæt ind under huden på mig, at jeg faktisk græd den dag han døde” (spl 

2, s. 7). For personalet kan det betyde, at man bliver mindet om, at man selv skal dø, og det 

er ikke lige behageligt for alle: ”Det kunne lige så godt have været mig” (spl 2, s. 7). Det 

betyder, at det at møde et menneske, der skal dø, eller at blive ramt i sin omgangskreds af 

døden, kan påvirke: ” Jeg må jo sige, det rammer jo, kommer til os alle sammen, men det 

er jo ikke det samme som at vi tænker dybt og alvorligt over, hvad døden er” (læge 4, s. 5), 

og det kan formodentlig præge den måde, vi rådgiver og vejleder patienten på, uden man er 

sig det helt bevidst: ”… man er måske lidt mere tilbøjelig til sådan at lade sine egne 

holdninger sådan… […] ja, at man måske sådan selv ville sige, hvad man troede var bedst 

for dem” (spl 2, s. 7). 

Faren kan være, at man måske kan komme til at presse patienten til at tage eller undlade at 

tage imod en behandling, fordi man føler man kender dem og så ytrer sin egen holdning ud 

fra, hvad man tror, man selv ville vælge.  

Der var flere eksempler på, at personalet følte sig usikre i forhold til, hvordan de tacklede 

situationerne. Mange patienter og pårørende søger selv viden om deres sygdom. En 

sygeplejerske siger: ”En masse [..] mennesker i dag går enormt meget på nettet og det kan 

jo både være godt og skidt. Selvfølgelig får de en masse oplysninger, men det kan også 

være svært for dem at sortere i de der oplysninger…” (spl 1, s. 11). Her siger Lauvås, at 

man skal kunne bevæge sig på både kommunikationsniveauet og 
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metakommunikationsniveauet for at håndtere forholdet mellem budskab, mening og 

kontekst. Det betyder, at man som personale selv må have tilstrækkelig viden, så man kan 

forstå, hvor patienten er, og dermed yde den bedste hjælp. 

Den viden eller mulighed for at erhverve denne omkring feltet palliation er også en vigtig 

del af konteksten i forbindelse med at skulle arbejde med alvorligt syge og døende. I de 

faglige retningslinjer for den palliative indsats på sygehuse anbefales det, at personalet har 

mulighed for at deltage i kommunikationskurser og at palliation indgår i afdelingens 

løbende undervisning (Sundhedsstyrelsen, 2011), og der er også allerede udarbejdet en 

instruks (læge 3, s. 5) ”om, hvordan håndterer vi dem så” (terminale patienter), som dog 

endnu ikke er implementeret, men som kan findes på sygehusets infonet. Kun enkelte af 

informanterne kendte den, og der var flere, der aldrig og kun i få tilfælde, havde modtaget 

undervisning: ”Jeg har aldrig fået undervisning, det var ikke noget, man brugte så meget, 

da jeg var yngre” (læge 1, s. 4), og en anden læge siger: ”… det er sådan noget vi forventes 

at kunne bare fordi vi er læger, ikke, ja, sådan er det, du.. det er skræmmende nok […] der 

er ikke noget formaliseret” (læge 2, s. 5). Den viden, man havde i afdelingerne blandt 

plejepersonalet kom f.eks. via den specialeansvarlige, som havde været på 

palliationskursus og besøgt hospice, og man havde kendskab til, at der var en mappe med 

anvisning vedr. terminale (spl 1, s. 2, og spl 4, s. 5). Derudover benyttede man sig af den 

kollegiale opbakning og støtte, hvis man havde behov for at drøfte nogle problemstillinger. 

Ovennævnte kunne tyde på, at palliation er et område, der er meget lavt prioriteret i 

forhold til at have eller få viden. Det kan skyldes flere ting, og en af dem kunne være, at 

man ubevidst undgår det, der er vanskeligt, f.eks. samtalen omkring prognose for 

sygdommen. En læge fortæller: ”Det er rart nok, det er onkologen, der siger, at der skal 

ikke gives pallierende behandling” (læge 2, s. 3). Det kan altså virke som en lettelse ikke at 

være den, der skal give beskeden. For nogle mennesker er det at arbejde med døden ikke 

noget, der er attraktivt. Hvis det forholder sig sådan, at det er belejligt, f.eks. for kirurgen, 

at patienten sendes videre, eller som en anden læge siger: ”… så er det onkologerne, der, 

om jeg så må sige, har ’aben’…” (læge 1, 3), kan det måske medføre det, som 

Wackerhausen kalder handlingslammelse. Hvis patienten i forbindelse med en åben 

indlæggelse kommer tilbage og man ikke forstår, både hvad der sker i en selv, ens 

omgivelser og til dels i patientens verden, så hæmmer det ens muligheder for at handle og 
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dermed, i dette felt, hjælpe patient og pårørende så godt som muligt. Ifølge Wackerhausen 

er forståelse det basale element og kommunikationens mulighedsbetingelse 

(Wackerhausen, 1997). Faren ved at sende ’aben’ videre, her forstået på den måde, at man 

undgår den vanskelige samtale, enten fordi man ikke tør, eller fordi man ikke ved nok om 

patientens videre forløb, kan være, at personalet ved en evt. genindlæggelse ikke ved, om 

patienten er klar over, hvor syg han er. Det kan så igen medføre usikkerhed hos den 

enkelte: ”… så går man ofte selv og så kan man jo nogen gange tænke: Hmm… gør jeg det 

rigtigt?” (spl 1, s. 16), og fordi man på denne afdeling har besluttet, at der ikke skal være så 

mange inde ved de terminale patienter, så kan det medføre usikkerhed blandt personalet 

indbyrdes, da man mangler viden.  

Samarbejdet med det palliative team synes ikke at være særlig anvendt i afdelingerne. Det 

kan skyldes, at palliation stadig er et forholdsvist mindre kendt område, og at man måske 

har opfattet det sådan, at det med palliation er der nogle andre, der tager sig af. Det er 

blevet sådan, at de fleste sygdomme behandles på dertil indrettede specialeafsnit, og det vil 

jeg i det følgende se nærmere på. 

 

6.2. Analyse af specialisering og ny teknologi 

Næsten alle informanterne beskriver, at patienter sendes videre. Det kan der være flere 

grunde til, dels at man ikke har specialefunktionen på netop dette sygehus: ”Vi har jo ikke 

cancer speciale her i huset” (læge 2, s. 1), dels at patienterne selv har en forventning om at 

kunne få den bedste behandling, og når man ikke har det på dette sygehus, må det være et 

andet sted: ”Folk har efterhånden lært, at de skal ses […] af nogen, der er 

superspecialiserede […]- der sker jo nye landvindinger hver måned, ikke. Og lige pludselig 

så kan de give folk en uge mere på grund af et eller andet åndssvagt præparat, ikke” (læge 

2, s. 3). Personalet prøver at opfordre patienterne til at undersøge mulighederne, fordi ”vi 

ikke sidder med den der specialiserede viden” […] ”Der er jo mange, der siger, jamen, de 

kan jo så meget i dag, lægerne” (spl 1, s 6). Det betyder, at når patienterne læser, hører og 

ser, at der hele tiden udvikles nye behandlingsformer, så kan det være med til at skabe en 

forventning om, at helbredelse er mulig: ”De fleste mennesker tror jo, de er udødelige, og 

det arbejder man på ”(læge 4, s. 5). Kjær og Vikkelsø (2010) beskriver, hvordan indførelse 
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af ny teknologi således netop har betydet nye muligheder for at undersøge og behandle, 

men at der dermed også opstår nye behov, og der vil komme nye kriterier at skulle træffe 

beslutninger ud fra. For eksempel er det muligt at få iltbehandling i hjemmet, hvilket giver 

personalet nye opgaver: ”Det var sådan noget med herinde, der fik hun jo ilt, ikke også, så 

vi skulle have skaffet ilt hjem” (spl 2, s. 11).  

 

6.2.1 Holdninger og forestillinger 

Både egne erfaringer og forestillingen om, hvordan den sidste tid i livet bør være, præger 

personalets egne holdninger og dermed også deres handlinger: ”Det må være rædselsfuldt 

at leve og dø med bevidstheden om, at de ikke har gjort det, som man kunne gøre” (læge 1, 

s. 7). Hans forestilling kan måske have noget med hans egne oplevelser at gøre, og det har 

måske præget hans egen holdning til at ville gøre, hvad der er muligt for patienterne. Kjær 

og Vikkelsø beskriver netop, at de nye behandlingsmuligheder er med til at forandre 

personalets identitet, hvilket også dette udsagn bekræfter: ”Det afhænger også meget af de 

enkelte læger, vi har med, vil jeg sige, fordi de også har vidt forskellige holdninger til det 

her” (spl 1, s. 15)”.   

De forskellige holdninger til behandling, der kommer til udtryk, kan være et tegn på, at 

man er usikker og har svært ved at se, hvad meningen er: ” Nogen gange så skal man jo 

også tænke på, jamen, det som vi slæber dem igennem nogen gange, er det det værd?” (spl 

2, s. 8) og ”Hvis man slæber dem igennem alt det der kemo og stråleterapi, så er det jo tit 

den gode tid af den sidste periode af deres liv, man tager fra dem […]. Men samtidig så 

fratager man dem jo også håbet om at blive rask, så det er jo en afvejning” (spl 2, s. 11). 

Der er, som Kjær og Vikkelsø (2010) beskriver, skubbet til definitionerne af, hvad sygdom 

er og hvornår og hvordan de skal behandles. Tilbage står personalet med dilemmaet: ”vi 

synes jo som plejepersonale, at det var lidt svært med, hvor længe skal vi blive ved?” (spl 

4, s. 6). Problemet for nogle af sygeplejerskerne var, at lægerne ikke ville melde tingene 

klart ud: ”… man vil bare ikke være ærlige nok til at sige det til dem, og sige, vi kan ikke 

redde dig” (spl 2, s. 11), og nogle af lægerne oplevede også, at det var svært at skulle være 

den, der traf den endelige beslutning: ”Jeg har ikke nogen fasttømret holdning til det. […] 

Du kan godt risikere, at nogen har startet parenteral ernæring på en terminal patient, 
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måske, på grund af pres fra pårørende, så er det dæleme svært at gå ind og seponere det, 

ikke… men jeg ville aldrig selv ordinere det” (læge 2, s. 4).  

Kjær og Vikkelsø beskriver det således, at ny teknologi medfører ændrede 

beslutningskriterier, men det kræver en lang række organisatoriske elementer, der skal 

tilpasses, før det kan fungere. Det kunne for disse informanter tyde på, at der var noget i 

organisationen, der endnu ikke var på plads og afklaret. Man har således ikke diskuteret, 

hvornår man behandler og ikke behandler: ”Det bliver ikke mig, der prioriterer […] når en 

patient indlægges hos os, så tilbyder vi den patient det bedste vi har” (læge 3, s. 9). Det kan 

så måske bare være svært at afgøre, hvad der er det bedste for patienten. Det er også langt 

fra sikkert, at patient og pårørende er enige med lægen. Det kan både være i forhold til, om 

de har et ønske om at leve så længe som muligt eller ønske om at dø. Flere af 

informanterne fortæller om patienter, der siger nej til behandling: ”… det sker sjældent, 

men […] der er nogen, der siger, jamen, jeg har levet mit liv og jeg ønsker ikke at have 

min sidste tid ødelagt af kemoterapi og sådan noget” (spl 1, s. 6), og en læge fortæller: 

”Selvfølgelig så skal vi ikke køre på, og specielt ikke, hvis folk har sagt, nu er det nok, nu 

vil jeg ikke mere, jamen, så er det det” (læge 3, s. 8). 

Men det modsatte kan også være tilfældet: ”Min oplevelse er hvert fald, hvis patienterne de 

er indstillet på det, så kører vi i hvert fald videre [med behandling] (spl 2, s. 13). Der kan 

dels være de tilfælde, hvor personalet har den holdning, at patienten skal give det en 

chance mere: ”Der er sket meget nyt indenfor det her, og selvfølgelig må du gerne sige nej 

tak til behandling, det er dit valg, men vores forslag vil være, at du tager ind til den samtale 

og hører, hvad det drejer sig om.” (spl 1, s. 6). Det kan også være de pårørende, der har 

krav og ønsker: ”… også nogle gange børn, der ville gå længere end deres forældre, altså 

dem, som er i det, ikke” (læge 3, s. 7), men de fleste fortæller om situationer, hvor det er 

patienten, der fastholder at ville videre med udredning eller behandling, hvor lægen 

accepterer, selvom han måske ikke selv har samme holdning: ”Det er sjældent jeg vil sige, 

at det vil jeg ikke, hvis patienten insisterer meget og virkelig har brug for det” (læge 1, s. 

6). Sygeplejersken oplever, at man som personale er: ”… nødt til at følge hvad patienterne 

gerne vil” […] ”det er jo deres valg i den sidste ende (at tage til Kina)” (spl 1, s. 13), og 

hun fortsætter: ”Det er voksne mennesker, vi har med at gøre, der selv har beslutningsret 
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over, hvad de vil med deres liv, og hvad de vil bruge deres tid og penge på, ikke også” (spl 

1, s. 14).  

Men alle de muligheder, der bredes ud for patienten, kan være meget svære at skulle 

forholde sig til både for patient og personale. Patienterne har måske en forventning om, at 

med alle de nye behandlingsmuligheder, der findes, så må sygdommen kunne helbredes, 

eller i det mindste bremses, så de kan få mere tid at leve i.  En sygeplejerske fortæller: 

”Dem, der har muligheden for det og ikke tror på det danske sundhedsvæsen, og [der er] 

skrevet stolpe op og stolpe ned om, hvor dygtige de er i Tyskland og om, hvor dygtige de 

er alle mulige steder, jamen altså, man kan sådan set ikke forklejne dem i, at de forsøger, 

hvis de har håb om at blive helbredt” (spl 2, s. 13). Her kan mediernes omtale af f.eks. 

behandling i Kina og Tyskland være med til at give et bestemt billede af, at det nytter at 

skaffe pengene til en sådan rejse.  

Den teknologiske udvikling er medvirkende årsag til, at danskerne lever længere. Ifølge 

Danmarks statistik er middellevetiden for mænd 77,1 år og kvinder 81,2 år (Danmarks 

statistik, 2010), og noget af det, der ifølge Cancerregisteret sikrer sygehuspatienters 

overlevelse efter diagnose er f.eks. bedre behandling og tidligere diagnosticering f.eks. ved 

hjælp af screening og bedre metoder til at måle bestemte værdier i tidlige stadier af kræft 

(Sundhedsstyrelsen, 2011), men i takt med, som Kjær og Vikkelsø nævner ovenfor, at der 

kommer nyere og bedre behandlingsmuligheder, som både patienter og pårørende har 

viden om, opstår der også situationer, hvor det måske kan være svært at skulle stoppe en 

behandling, selvom den synes at være udsigtsløs: ”Der kan være nogle situationer, hvor det 

er svært for lægerne at stoppe (behandlingen), hvis nu de pårørende gerne vil have, man 

bliver ved, eller patienten selv gerne vil have, at man bliver ved” (spl 4, s. 5). En 

sygeplejerske beskriver, hvordan hun hører kollegerne fortælle om en patient: ”I bliver 

nødt til at have væske hængende inde hos hende, fordi at de pårørende vil have, at hun skal 

have det” (spl 3, s. 9). Hun undrer sig derpå over, hvorfor man ikke tager snakken, altså 

samtalen om, hvilke gener det giver. Men det kan jo måske skyldes, at kollegerne mangler 

den viden om, hvad udsigtsløs væskeindgift rent faktisk gør ved kroppen, når patienten er 

døende. Det kunne indikere, at der er behov for undervisning, som mange også efterlyser.  
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De mange nye muligheder for udredning og behandling, som teknologien har medført, har 

som ovenfor beskrevet betydet, at der er kommet flere og andre arbejdsopgaver for 

personalet. Det synes at være problematisk, hvis der ikke er den fornødne tid til 

opfølgning. Hvilken betydning, tiden har for personalet og deres arbejdsopgaver, vil jeg se 

på i følgende afsnit. 

  

6. 3. Analyse af tid 

Både kommunikationen og den kontekst, vi er en del af med hensyn til f.eks. pakkeforløb 

med behandlingstilbud osv., har stor indflydelse på den måde, vi arbejder på i 

sundhedsvæsenet. Det ser ud til, at der både er fordele og ulemper ved, at patienten skal 

sendes til et andet sygehus for at vurderes med henblik på eller for at modtage behandling. 

For patienten kan det være en livsforlængende eller måske endda en helbredende 

foranstaltning, som derved føjer tid til livet, men det kan måske også opfattes som en 

tidsbegrænsning, da man jo har fået en kedelig diagnose, der kan betyde, at man dør af 

sygdommen: ”Det kommer så også lidt an på, hvor langt de er i forløbet, om der er noget 

pallierende… det er jo sådan en vej på vejen, kan man sige […] jeg ved ikke om folk får et 

lille håb så, når der er noget at tilbyde, ikke” (læge 2, s. 2). Hvor patienten er i forløbet, 

synes at være en gennemgående faktor set i relation til f.eks. en samtale, kendskab til 

patienten, behandling, og hvordan man kan gribe tingene an. Det synes at være 

underforstået, at det er patientens sygdomsforløb, der er tale om, når informanterne nævner 

’forløbet’, men samtidig har det også i en vis forstand betydning af livsforløbet, da det 

drejer sig om patienter, der skal dø af deres sygdom. Jeg vil i dette afsnit forsøge at se på 

de forskellige former for tid, som personalet oplever og skal forholde sig til både i forhold 

til sig selv og patienterne. Patienternes egne oplevelser har jeg ikke selv undersøgt, det 

bliver således personalets opfattelse af dem, der medtages her.  

6.3.1. Ydre og indre tid 

Den tidsforståelse, som personalet er præget af, kaldes ifølge Schultz (2005) klokketid eller 

ydre tid. Det er den tid, der skemalægger dagen, og som gør os i stand til at skelne den ene 

begivenhed fra den anden, og som vi måler i minutter og timer. Med den forståelse af tid 
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bliver det lidt sværere at beskrive tiden, når informanterne taler om patienternes forløb. 

Den er således ikke fastlagt med begyndelse og slutning, selvom man må formode, at det 

starter med, at patienten får sin diagnose og slutter med patientens død. Derudover kan 

mangelfuld kommunikation og flere indlæggelser gøre det vanskeligt at få overblik over 

patientens situation: ”Jeg synes det kan være svært, hvis det er nogen, der har haft et rigtigt 

langt forløb […] og man så skal ind og finde ud af, jamen, hvad er der sket op til det her, 

hvor langt er de i deres erkendelse af, hvad det her ender med” (spl 1, s. 2). Det betyder 

altså, at hvor man er nødt til at sende patienten videre med henblik på behandlings- eller 

udredningstiltag, kan der opstå et tomrum. En sygeplejerske beskriver: ”De står lidt i et 

vakuum i den situation” (spl 1, s. 11) ” det synes jeg nogen gange er det værste, ikke, at 

man slipper dem faktisk lidt i den periode” (spl 1, s. 11). Det er altså ikke kun et brud i 

forløbet for patienten, der ’bliver sluppet’, men også for personalet, at patienten sendes 

videre.  

Det, at der sker et brud på forløbet, betyder for personalet forstyrrelser i den ydre tid i 

deres forhold til patienten, og de forsøger derfor at give patienterne en ’livline’: ”de har 

åben indlæggelse hos os i mellemtiden, hvis de bliver udskrevet, inden de bliver indkaldt 

(til behandling hos onkologerne), eller også nogen gange her oppe i ambulatoriet ved, at vi 

simpelthen udleverer vores visitkort” (spl 1, s. 6), hvilket kan være en måde at forsøge at 

skabe tryghed på. En anden måde er at forsøge at have en kontaktperson blandt personalet, 

som så følger patienten ved indlæggelsen: ”Jeg kan godt lide den personlige kontakt, man 

tit får til de patienter, også hvis man har mulighed for at lave et længere forløb, fordi de jo 

også lærer en at kende” (spl 2, s. 2). Det kunne omvendt også tænkes, at det kunne give 

personalet en tryghed ved at have de samme patienter: ” For mig betyder det meget om det 

er nogen, jeg kender i forvejen” (spl.1, s. 2). Det kan skyldes, at man ikke skal bruge 

unødig tid til at sætte sig ind i, hvad der er sket tidligere. Det samme synes at være 

gældende for lægerne: ”I ugens løb er det gerne de samme, der skal komme og gå stuegang 

i afdelingen, sådan at de kender patienterne, og det er dem selv, der har snakket med dem 

og ved hvad der er aftalt, og aftalt med de pårørende” (spl 1, s. 15). Fornemmelsen af at 

have mere tid med patienterne kommer dog alligevel til udtryk: ”Af gode grunde, så 

kender vi jo patienterne bedre […] end lægen gør, for vi har jo immervæk flere timer og 

minutter med dem, end lægen har” (spl 3, s. 6). Hun mener altså, at når man har mere tid 

sammen, så betyder det, at man også kender patienterne bedre.  
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Men hvad sker der så, når man ikke har tid nok? Lærer man så ikke patienterne at kende, 

og får de derved en dårligere pleje og behandling? Dette ønske om at have mere tid kan 

svare til det, Schultz (2005) kalder indre tid, som er en indre strøm af oplevelser og 

begivenheder, og som kan forstås som tanker og følelser. Det kan være svært for personalet 

at forstå patientens indre tid, selvom de nok fornemmer vigtigheden af den. En 

sygeplejerske beskriver: ” Jeg måtte jo bruge lidt tid på at høre… […] han […] havde haft 

et langt forløb og med en masse ventetid og han føler sig egentlig sådan lidt svigtet og var 

desværre landet i afdelingen på et tidspunkt, vi havde hammertravlt, og der var ikke rigtig 

nogen, der sådan havde tid til at snakke og samle lidt op på ham…” (spl 1, s. 9). Her kan 

man sige, at både patientens og hendes egen indre tid måske handler om det samme, 

nemlig ønsket om at kunne snakke sammen, men den ydre tid, nemlig travlheden, giver 

ikke ordentlig plads til det. Samtidig er hun bevidst om patientens indre tid, nemlig den 

ventetid, han har oplevet. ”Når de hører de har kræft et eller andet sted, jamen, det skal 

bare ud! og hellere i går end i dag…[…]”folk er jo frygtelig bange for, at det her spreder 

sig med lynets hast i løbet af nul komma dut de næste fjorten dage, og man så ikke kan 

gøre noget” spl 1, s. 11).  

Ventetid på behandling kan være et eksempel på, hvordan ydre og indre tid kommer i 

konflikt, fordi man ikke kender længden af ventetiden, hvilket kan give en følelse af, at det 

varer frygtelig længe. Patienten er ikke klar til at dø og vil behandles hurtigst muligt. Den 

indre tid kan ifølge Schultz være lig med forestillingen om, hvornår det er den rette tid til 

at give slip på livet. Det kan være svært at nå dertil, hvis man bliver ved med at tro, der er 

en behandling, der virker. 

Måske kan man hjælpe patienten med at nå til en sådan erkendelse gennem samtalen: ”Vi 

kan gøre noget for at gøre den tid du har tilbage så fornuftig som mulig, så man får så 

meget som muligt ud af sit liv den sidste tid” (spl 1, s. 3). Det tyder på, at man her forsøger 

at vise patienten, at der er mulighed for at skabe bedre balance mellem ydre og indre tid 

ved at italesætte, hvad der er på spil. Et andet eksempel på det er: ”Vi kan gøre det bedste, 

vi kan for at lindre dig, og for at du får noget ekstra tid, men vi kan ikke gøre dig rask 

mere”(spl 1, s. 4). Man forsøger med ord at give patienten mulighed for at bruge tiden til at 

få orden i sine forhold. Det betyder, at her forsøger personalet at forbinde de to lag og 

skabe en overgang for patienten (Schultz, 2005).  
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Der er flere af informanterne, der giver udtryk for, at de ville ønske, at de i det daglige 

arbejde havde mere tid: ” Det jeg bare synes er værst her på afsnittet, det er at vi har så 

utrolig travlt, og vi ikke har den tid til at gøre det ordentligt, som jeg faktisk synes, vi 

skulle” og hun uddyber det med at ” det vil jo sige at have mere tid til bare at sætte sig ned 

og snakke med dem” (spl 2, s. 1-2). Hun oplever det derfor som et dilemma, når det, hun 

gerne vil, ikke passer med det hun kan. Spl 3 forsøger at løse det på denne måde: ” Jeg 

tager mig tiden […] sætter mig ned og snakker med dem, også selvom der ikke er tid til 

det.” (spl 3, s. 2).  

Således forsøger personalet at hjælpe patienten med at italesætte den indre tid, selvom de 

selv føler sig presset af den ydre tid. Schultz skriver, at den ydre tid er den, vi kan 

strukturere. Det ser jeg på i næste afsnit. 

 

6.3.2. Planlægning og prioritering 

For at forsøge at skabe lidt ekstra tid, kan det være nødvendigt at strukturere tiden, og her 

kommer prioritering og planlægning ind. Planlægning indebærer, at man må træffe valg og 

prioritere de opgaver, der skal løses. Ifølge spl. 1 forsøger man at planlægge arbejdet i 

afdelingen, så der er så få som muligt hos de alvorligt syge og døende, men det synes ikke 

at være helt problemfrit: ”Det der har betydet meget hos os også, det har simpelthen været 

tidsfaktoren. Altså, vi har været meget presset normeringsmæssigt, så vi har haft rigtig 

travlt, og det er enormt træls, når man står med de her patienter, for der kan man bare ikke 

have travlt, vel” (spl 1, s. 3). Også lægen er bevidst om prioriteringen: ”Jeg kan ikke sige 

mig fri for at travlhed selvfølgelig også spiller ind, men den slags samtaler her [..] dem 

synes jeg jo man tager sig tid til, trods alt” (læge 2, s. 3).  

At have et længerevarende forløb med patienten, dvs. have tid til at lære dem og de 

pårørende at kende, ser ud til at have stor betydning: ”Jeg har været så heldig at have nogle 

forløb, hvor jeg rent faktisk har været med til den samtale med lægen, og så også har fået 

dem efterfølgende, og så egentlig også har været med til at holde dem i hånden til sidst, 

selvom de har været hjemme og så bliver indlagt igen […] man kan være støttende på et 

helt andet plan” (spl 3, s. 2), og når man så kun har patienten i et kort, hurtigt forløb, bliver 
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man bevidst om tidsfaktoren på en anden måde: ”En stor opgave [ved pancreascancer 

patienter], for det går jo rigtig stærkt” (spl 3, s. 1). Det betyder, at bevidstheden om, at 

patienten kun har kort tid, giver en følelse af travlhed, så man måske kan sige, at man 

bliver ’ramt’ af den andens indre tid? Men hvad betyder det for den palliative pleje i 

afdelingerne? En spl. fortæller: ”De terminale, de er måske lidt lavere sat prioritetsmæssigt 

i forhold til stuegang end de andre er… hvis vi andre (plejepersonalet) ikke var der, så var 

det ikke sikkert, der var blevet gået stuegang på dem” (spl 3, s. 7). Det kan måske hænge 

sammen med, at patienterne som regel sendes videre og derfor er det ikke rutine for 

lægerne at tænke palliation ind, men det kan også være, som sygeplejersken selv forklarer 

det med, at det er kirurger, og kirurger ’ordner’, og når der ikke er noget at ’ordne’ på, så 

er det ikke så interessant.  

En faktor, som også synes at have en betydning i plejen og behandling, er alder – både 

personalets egen i relation til patienten og patientens i relation til sygdom og død. Det 

handler det næste afsnit om. 

 

6.3.3. Alder 

Det synes at være svært med de komplekse problemstillinger, når man er ung i faget: ”Jeg 

synes, det var rigtig svært, da jeg var ny… altså, der var jeg jo også rimelig ung, og man 

har ikke selv noget erfaring, og jeg havde jo heller ikke så meget livserfaring at trække på.” 

(spl 1, s. 7) og ”Jeg kan huske en, da jeg var helt ung, og ham kan jeg stadigvæk huske. 

Det var en ung mand, han var ikke andet end… Ja, han har været 25-30 år, vi var 

nogenlunde jævnaldrende” (spl 2, s. 6), og der er også nogle af dem, der selv forsøger at 

forklare, hvorfor det er sådan: ”Lige så snart du har en persongruppe, som er tæt på dig 

selv, så påvirker det også en noget mere, ikke”(læge 3, s. 7). Det er måske der, hvor man 

har nemmest ved at relatere sig til patienten, der hvor alderen er tæt på ens egen. Man har 

delt nogenlunde de samme livsfaser, som Blaakilde beskriver som velafgrænsede og 

kulturelt bestemt, og derfor kunne man forestille sig, at det kan virke genkendeligt for 

sygeplejersken/lægen, når en jævnaldrende bliver syg. ”Det er jo altid lidt [specielt], hvis 

det er yngre mennesker” (læge 2, s. 1) ”lige nu har vi sendt en på hospice, som var 10 år 

yngre end mig selv […] det er en ung alder at få en pancreascancer i, og nogen gange er de 
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faktisk endnu yngre. Det ser vi engang i mellem… der står man da lidt anderledes, end når 

det er gamle mennesker, ikke” (læge 2, s. 3). Det kunne tyde på, at det for personale, der er 

omkring de 50 år, er nemmere at arbejde med dem, der er ældre end dem selv i det felt her. 

”Dem, som vi primært kører udredning på er jo noget ældre og er egentlig gode til sådan at 

distancere sig til det” (læge 3, s. 7). Det betyder, at det er forventeligt, når man er gammel, 

så er man mere klar til døden, hvilket også Blaakilde pointerer med teorien om social 

timing, hvor det forventes, at man opfører sig svarende til sin alder. Når man er gammel, 

forventes det, man snart skal dø, og derfor er det måske naturligt for personalet at tænke, 

som de gør. ”Jeg tror, mange af de ældre er mere afklaret om det at på et eller andet 

tidspunkt, så kan de dø […] de bliver selvfølgelig kede af det, men håndterer det jo på en 

anden måde” (spl 2, s. 6). Så måden at håndtere det, at man skal dø, er mere naturlig, når 

man er gammel. 

At dø eller ikke dø til tiden – hvornår er det tiden at dø? De fleste vil jo nok mene, at det er 

når man bliver gammel, men sådan går det ikke altid. Vi prøver at holde fast i livet så 

længe som muligt, så vi ikke dør for tidligt, men til tiden. Når og hvis både patienter og 

personale har denne opfattelse, hvilket man kan formode, at de har, så kan det være en af 

faktorerne, der omtales i mit undersøgelsesspørgsmål.  

Jeg vil nu trække nogle af de punkter med over i det næste afsnit, diskussionen, som jeg 

har forsøgt at udlede i analysen. 

 

7. DISKUSSION 

Som beskrevet i sidste afsnit eksisterer opfattelsen af, at man dør ’til tiden’, hvis man er 

gammel, når man skal dø, stadig, selvom også nogen har oplevet, at livslinjen ikke altid er 

så lang.  

Er der forskel på, hvordan man prioriterer sit arbejde afhængig af, om det er en ældre 

døende eller en yngre døende? Det kunne godt se sådan ud, om end det måske ikke er så 

tydeligt. De fleste af informanterne bemærker, at alder har en betydning. Det er sværere at 

passe en yngre døende, måske fordi man bliver mindet om sin egen død. Der var tydelig 
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forskel på de informanter, der havde haft oplevelser omkring døden og alvorlig sygdom 

inde på livet, hvor det handlede om yngre/jævnaldrende, og så de, der ikke havde. Det 

kunne måske virke, som om at man relaterede det til sig selv og måske rådgav ud fra et 

mere personligt grundlag med fare for at påvirke patienten til behandling eller måske det 

modsatte – at prøve at tale patienter fra det, til trods for patientens ret til behandling. Ens 

fordomme kan spille ind – om man selv tror på behandlingen eller ej. Til trods for at der er 

mere og mere åbenhed ikke mindst i medierne om døden, så bliver man måske lidt 

forskrækket, når det kommer så tæt på ens eget liv. Ens egen forestilling om, hvordan man 

gerne vil dø, kan således formentlig ubevidst påvirke ens ønske om gerne at ville give 

patienten og deres pårørende en god oplevelse i forbindelse med døden. Det kan bare være 

svært i en travl hverdag. 

Tid har stor betydning for personalet. Det kræver tid at lære patienten at kende, og det kan 

være svært at nå, både pga. ovenfor nævnte travlhed med de daglige arbejdsopgaver, fordi 

man ikke kun skal passe de døende, men også dem, der bliver raske igen, men også pga. at 

mange af patienterne sendes videre til videre udredning eller behandling. Det betyder, at 

kontinuiteten brydes, ikke kun for patienten, men også for personalet. Både patienter og 

personale kan måske være trætte af, at der er så mange kontakter hos patienten på flere 

sygehuse. Fordelen ved at man samler f.eks. kræftbehandlingen i en region kan være, at 

man derved sikrer patienterne den bedste behandling med alle specialisterne på et sted i 

stedet for, at de er spredt ud over 10 forskellige sygehuse. Ulempen er, at patienterne skal 

væk fra deres hjemsygehus, hvor de måske havde muligheden for at opnå en tæt relation til 

det personale, der skulle varetage indsats i forbindelse med deres terminale 

indlæggelsesforløb. Mange informationer kan risikere at gå tabt pga. skiftende 

indlæggelser på forskellige afdelinger, hvilket kan medføre dårlige forløb og oplevelser for 

patienter og pårørende. 

Alle informanterne kunne berette om situationer med patienter og/eller pårørende, hvor 

udveksling af information i en eller anden form var formålet. Det var imidlertid ikke på 

forhånd givet, hvem der var med til samtalerne – her tænkes især på dem, som omtaltes 

formelle, hvor der ikke altid var plejepersonale med til samtalen, hvor patienten og 

pårørende skulle tale med lægen. Det fremgik ikke helt tydeligt af interviewet, hvorfor 

lægen havde prioriteret, at der ikke skulle en sygeplejerske med, men man kan jo undre sig 
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over det, da det viser sig, at den opfølgende samtale bagefter den formelle samtale også er 

vigtig, da det er her, sygeplejersken har mulighed for at gentage informationen og finde ud 

af, om der er uklarheder efter samtalen med lægen. Det kan ske, hvis det sprog og de 

udtryk, lægen anvender, ikke er helt forstået af patienten, ligesom lægen måske heller ikke 

får opbygget en tillid i relationen til patienten, og derfor bliver kommunikationen en dårlig 

oplevelse. Ved en opfølgende samtale kan dette måske afdækkes, og der kan blive 

arrangeret en ny samtale, evt. med en anden læge, der har en anden måde at kommunikere 

på og/eller en anden viden. 

Flere af informanterne oplyser, at de ikke har modtaget nogen særlig undervisning i 

forhold til kommunikation og vejledning af patienter og pårørende, der er ramt af 

uhelbredelig sygdom, selvom man fra Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at personalet på 

basisniveau har mulighed for at deltage på kommunikationskurser, og at der løbende 

foregår undervisning om palliation på afdelingen (Sundhedsstyrelsen, 1999). Ud over at 

det kan få betydning for patienten i form af usikkerhed og utryghed, så kan det også være 

usikkerhedsfremkaldende for personalet selv, som måske vil føle sig magtesløse i 

forskellige situationer i forhold til patient og pårørende. Følelsen af ikke at vide, om man 

gør sit arbejde godt nok, eller om patient og pårørende har forstået informationen eller 

hvad der skal ske i en given situation, kan skabe endnu mere usikkerhed og manglende 

tillid til personalet. Her kan kommunikationen, samtaler og undervisning, måske være med 

til, at man får italesat problemstillingerne, og derved give mulighed for at finde løsninger. 

Måske burde man finde retningslinjerne frem og kigge på, hvordan man på den enkelte 

afdeling kunne forbedre indsatsen, finde frem til hvilke værdier, man gerne ville arbejde 

med i plejen og behandlingen på den enkelte afdeling, så der kunne arbejdes hen mod en 

mere fælles holdning? Når man ved, hvad der er på spil, og hvis man selv har haft 

mulighed for at præge indsatsen, er det måske nemmere at tage ejerskab for det og dermed 

få mere tryghed i arbejdet. Ved at diskutere holdning og erfaringer, diskutere samfundets 

og eget syn på døden, er det tabu eller taler man åbent om det, lærer noget om sorg og krise 

og de reaktioner, der kan ses i den forbindelse, så man bedre kan tackle det og reagere på 

det, acceptere, at på vores afdeling dør man også – det er ikke kun helbredelse. Man skal 

kunne rumme det hele, så indsatsen på basisniveau ikke udhules, fordi det er mere bekvemt 

at sende patienterne på særlige palliative afdelinger eller på hospice. Derved risikerer vi, at 
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døden igen gemmes væk, denne gang bare på specialistniveauet, hvor det førhen var på 

sygehuset (basisniveauet). 

Patienterne stiller krav om at blive behandlet, og der er flere fra personalet, der undrer sig 

over, hvor meget man skal trække dem igennem, før det er nok. Personalet kan vha. 

undervisning dels lære om patientens ret til behandling, dels lære at få forståelse for 

vigtigheden af patientens følelse af at have kontrol over sit liv. For patienten kan det måske 

føles som et nederlag at give op, og at man taber anseelse. Spørgsmålet er overfor hvem? 

Er det overfor familien eller omverdenen? Eller sig selv? Man kan ikke bare behandle sig 

ud af, at man skal dø. Til trods for, at statistikken viser, at vi lever længere efter at have 

fået kræftdiagnosen, så ligger det fast – vi dør til sidst. Meget tyder på, at vi ønsker kontrol 

over livet og over tiden, vi har tilbage. Betyder det, at vi glemmer at leve den tid, der er 

tilbage? Den måde, vi ser på livet og på døden får betydning for vores opfattelse af, om vi 

dør eller ikke dør til tiden. Mere viden kan formentlig være med til at gøre os mere 

bevidste om disse faktorer og hjælpe os med at sætte ord på, så det måske kan blive 

nemmere at forholde sig til for både personale, patienter og pårørende. 

 

8. KONKLUSION 

Jeg har med en fænomenologisk eksplorativ og hermeneutisk tilgang undersøgt dele af 

virkeligheden og med informanter fra forskellige afdelinger og professioner, mener jeg at 

have fået forskellige vinkler på arbejdet med de palliative patienter og deres pårørende.  

Jeg har undersøgt hvilke faktorer, der tillægges betydning af personalet i håndteringen af 

overgangen fra kurativ til palliativ behandling, og det har vist sig at være svært at beskrive 

denne overgang, da det meget ofte afhænger af den enkelte patients sygdomsforløb, og 

hvor patienten behandles. Pakkeforløbene betyder, at patienterne ofte videresendes til 

andre, og der kan derfor herske usikkerhed om, hvor og hvordan patienterne bliver 

informeret om og bliver klar over, at der ikke længere er mulighed for helbredelse.  

Kendskabet og relationen til patienten er vigtig for personalet, og sammen med samtalen 

med patienten og de pårørende, indholdet i denne og den måde, det foregår på, har tiden 
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også stor betydning. Det er både personalets opfattelse af tid, sådan som de opfatter 

patientens tid og deres egen planlægning i forhold til det daglige arbejde, der får 

indflydelse på, hvordan de håndterer situationerne. Det viser sig, at alder måske har en 

betydning i vores opfattelse af, hvornår det er tid til at dø eller ikke dø, og også patientens 

opfattelse af dette kan spille ind. Det kan få betydning for holdningen til behandling, om 

man skal, bare fordi man kan med den moderne teknologis mange muligheder, hvilket kan 

medføre, at man ikke får forberedt sig til døden. 

Døden lader sig ikke kontrollere, selvom man prøver at planlægge og prioritere mange ting 

i livet. Faktorerne afhænger dels af omstændighederne, dels af det menneske, der skal dø 

og de mennesker, der skal følge dem på vej den sidste del af livet. At skulle lære at 

håndtere noget, der er så diffust og uhåndgribeligt som døden, tiden, relationen, og de 

faktorer, der spiller ind, kan være ganske vanskeligt, men det har stor værdi og derfor er 

det også et felt, der i tiden fremover vil være undersøgelsesværdigt. I min undersøgelse her 

ser det ud til, at der kunne være brug for mere viden og undervisning, så personalet kan 

arbejde videre på at kvalificere det samarbejde og den forståelse, der kan være brug for til 

at kunne nå omkring det hele menneske.  

 

9. PERSPEKTIVERING 

Der efterlyses både undervisning, vejledning og feedback fra personalet i forhold til, 

hvordan man håndterer indsatsen omkring den palliative pleje og behandling, og der 

efterlyses også mere fokus på, hvordan man som læge kan få hjælp til at vurdere 

behandlingsniveauet.  

Der er i sygehusfællesskabet allerede en instruks, som mangler at blive implementeret, og i 

den forbindelse vil det blive aktuelt med undervisning af både læger og plejepersonale. For 

at få en fælles forståelse og mere viden, må man forsøge at tydeliggøre, hvad palliation er, 

og hvordan man kan tænke det ind, ved at forklare og analysere de forhold, der gør sig 

gældende i det daglige arbejdsfelt. Det kunne man f.eks. gøre ved at sætte værdierne for 

palliativ pleje og behandling på dagsordenen og arbejde ud fra dem. 
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I den nyligt udgivne anbefaling fra Sundhedsstyrelsen (2011) lægges der op til, at man 

koordinerer, samarbejder og kommunikerer i indsatsen på både organisatorisk niveau og i 

det enkelte patientforløb for at sikre en velfungerende tværfaglig palliativ indsats. I forhold 

til de tidligere anbefalinger (Sundhedsstyrelsen 1999) ønsker man at fokusere på den 

palliative indsats ikke kun ved uhelbredelige sygdomme, men også ved livstruende. Det 

betyder altså, at indsatsen skal sættes ind tidligere i forløbet. Det understreges dog, mange 

af de potentielle palliative behov allerede varetages i den almindelige omsorg, pleje og 

behandling, men bare ikke kaldes palliation. Det er vigtigt at afklare, hvor i forløbet, 

patienten befinder sig, så man kan målrette indsatsen. 

Det bliver en udfordring for sundhedsvæsenet at få implementeret de nye anbefalinger og 

Sundhedsstyrelsen medgiver da også, at der bør udarbejdes redskaber til brug for dette 

arbejde blandt andet i form af en behovsvurderingsmodel. 

Det anbefales, at man fra ledelsens side sikrer medarbejderne de nødvendige kompetencer 

med videre - og efteruddannelser og f.eks. uddanner ressourcepersoner, der kan supervisere 

personalet på egen afdeling. Det kunne også være relevant at holde temadage og deltage i 

kurser arrangeret af det lokale palliative team, for også ad den vej at etablere et kendskab 

til og evt. et samarbejde med teamet. 

I forhold til opfølgning kunne det for personalet være en lærerig proces, hvis man 

etablerede kontakt til de pårørende til de i afdelingen afdøde patienter, dels for at sikre de 

pårørendes behov, men også for selv at få en feedback, så plejen og omsorgen hele tiden 

kan evalueres og om muligt forbedres. 

Det er vigtigt, at sundhedspersonalet har fokus på palliation og de lindrende behandlinger, 

der er til rådighed. På den anden side må man også have kendskab til den naturlige 

livsproces og blive bevidst om sorg og død, så man kan være en god støtte for patient og 

pårørende. For at kunne hjælpe patienten med palliation og sygdomsforståelse er det 

nødvendig med god kommunikation, information, respekt for patientens eget valg og 

opmærksomhed over for de faktorer, man er en del af. 
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Der er ikke noget facit eller svar på, om man dør eller ikke dør til tiden. For den alvorlig 

syge og døende er det kvaliteten af det resterende liv, der skal prioriteres højst, og her er 

det vigtigt, at man har øje for, hvordan patienten oplever det. 

”Forskellen på kurativ og palliativ? Fokus ændres fra, at’ i dag går det bedre’ til, at’ i dag 

har været en god dag’” (spl 3). 
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