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SUMMARY 

”It always affects my patients”  

An interview study among hospice nurses about discharging patients from hospice  

 
This project is an exploratory study of hospice nurses' experience and handling of situations where 

patients against their wishes are discharged from hospice. The situation occurs when terminally ill 

patients surprisingly improve, and therefore are no longer ill enough to be hospitalized. The patient 

is still seriously ill and cannot usually do without help, but are no longer in need for the specific pal-

liative care that hospice offers. 

The nurses feel that it is a difficult situation, and they become emotionally involved when they partic-

ipate in the discharges, which are against the patient's wishes. The nurses pursue different strategies 

in those situations. The nurse’s intention is to protect her patients against a discharge, they do not 

want, but simultaneously this act to some extent protects the nurse herself from an emotional 

stressful task. 

There are many emotions activated in these discharges. Dominating is the emotion "feeling sorry for 

..." The nurse feels sorry for the patient who is seriously ill and weak that he must leave the secure 

base of the hospice and must use strength to establish a new daily life. It is likewise difficult for the 

nurse that she should contribute to a discharge, which she does not agree with. This troubles the 

interaction she has with the patient, and it affects her self-image of being someone who gives the 

patient the best care. Finally, it affects professionalism. The nurse believes that care offered at other 

places cannot cope with the care of hospice. 

The core values of hospice are The Philosophy of Palliative Care. Because of this philosophy the 

nurses have focus on life and quality of life until death. It is important how the patient's last time is 

lived, and a discharge against the patient's wish does not enhance the quality of live. The dying tra-

jectories or unpredictability of death is the unknown factor that makes all the decisions difficult. Eve-

ryone has an idea of how long the patient can live and acts according to this. 

The approach is phenomenological, and methodologically adaptive theory has been used. Empirical 

data consist of 10 semi-structured interviews with nurses employed at the same hospice. 
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1.0 ”DET GÅR ALTID UD OVER MINE PATIENTER” 

 

For tre måneder siden tog kræftsygdommen rigtig fat, så meget så Jørgen kom på 

KamillianerGaardens Hospice i Aalborg. ”I starten troede jeg, at nu var livet ved at rin-

de ud. Jeg kom langt ud i tovene og fantaserede om stemmer og biler, der kørte på 

grus. Lyde fra noget eller nogle, der ville komme og hente mig” 

Men efter fire til fem uger var Jørgen så frisk, at han atter kom hjem1. 

Dette citat stammer fra en artikelserie i Nordjyske Stiftstidende 2006, hvor læserne kunne 

følge Jørgen Meyer sidste måneder og dermed få et indblik i, hvordan man lever med vishe-

den om, at livet snart er forbi.  

Jeg nævner Jørgen Meyers historie her, for han var en af dem, hvor hospice - i første omgang 

- ikke var sidste opholdssted. Han blev selv glædeligt overrasket over det. Han troede, at 

livet var ved at rinde ud. Jørgens Meyers historie er unik, men den er ikke enestående. Hos-

pice betragtes af mange som endestationen. Mange tror, at dem, der indlægges der, ikke 

kommer derfra i live. Men sådan er det ikke altid.  

Historier, der ligner Jørgen Meyers, dukker med mellemrum op i medierne. Døende bliver så 

raske af et ophold på hospice, at de sendes hjem igen. Den 12. december 2007 var der et 

indslag i Nyhederne2, hvor ro, opmærksomhed, god mad og pleje blev nævnt som grunden 

til, at Axel Saaby efter 6 uger ophold på hospice atter kunne udskrives til hjemmet. Det var 

lidt utrygt for Saaby, at skulle hjem, men trods alt ville han ”selvfølgelig helst dø hjemme”.  

Året efter 15. december 2008 er der atter et indslag i nyhederne3. Patienter på hospice får 

det så godt af omsorgen og behandlingen, at ”de ender med at være for raske til at være 

der”. Det fortælles, at mange indlægges på hospice med plagsomme symptomer som mund-

svamp, smerter, kvalme og forstoppelser, symptomer som overses i den hektiske hverdag på 

et sygehus. Det nævnes i indslaget, at det kan være hårdt for en beboer, som er faldet godt 

                                                      
1 http://www.nordjyske.dk/artikel/10/5/2/2159194/4/hver%20morgen%20er%20den%20bedste 

 
2
 nyhederne.tv2.dk/.../id-9701595:hospicer-sender-folk-hjem-i-live.html 

3 nyhederne.tv2.dk/.../id-19121408:døende-sendes-hjem-fra-hospicer.html 
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til på hospicet og har fået livsmodet tilbage, at han/hun pludselig skal sendes hjem til en 

svag ægtefælle eller til et overbelastet plejehjem. 

Bent Hansen, formand for regionernes sundhedsudvalg, citeres i begge indlæg for at være 

forundret. ”Det er jo lidt specielt, når man laver et tilbud til dem, der skal herfra. Og de så 

ender med at få det så godt, at de kan komme hjem igen”, lyder Bent Hansens kommentar. 

Bent Hansen udtrykker manges mening: Hospice er et sted, man kommer for at dø - og for at 

have det så godt som muligt indtil det sker.  

I de to valgte indslag lyder det, som om det var uventet, at den syge fik det så meget bedre, 

at vedkommende kunne udskrives fra hospice igen. Det kan også lyde som om, at hospice er 

det bedste sted at være for uhelbredeligt syge, det er lidt synd, når de skal udskrives fra 

hospice igen. 

I den periode jeg har skrevet projektet, har der været endnu en artikel om udskrivelse fra 

hospice4. Under overskriften: ”Hospice sendte dødssyg på plejehjem” fortælles om en 66-

årig kvinde, som mod eget og datterens ønske blev udskrevet fra hospice til et almindeligt 

plejehjem, da personalet på hospice formodede, at kvinden kunne leve i måneder. Kvinden 

døde efter 10 dage, og datteren har klaget over forløbet.  

En udskrivelse fra hospice er altså ikke altid en lykkelig begivenhed. Personalet synes også, 

det kan være til ulempe for patienterne at blive udskrevet fra hospice - som en kollega en 

dag sagde, da en af ’hendes patienter’ skulle udskrives til plejehjem: ”Det går altid ud over 

mine patienter”. 

1.1 Når hospice ikke er sidste opholdssted 

Hospice opfattes af mange - både i befolkningen og af sundhedsprofessionelle - som et sted, 

hvor døende bliver indlagt for at dø under trygge, nærmest hjemlige rammer. Men det er 

ikke alle patienter, der indlægges på hospice for at dø. En del indlæggelser er på forhånd 

planlagt til at være af begrænset varighed.  

                                                      
4
 www.kristeligt-dagblad.dk/artikel442297  

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel442297
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Patienter, der indlægges på hospice, skal alle have en uhelbredelig, livstruende sygdom og 

en forventet kort restlevetid. Desuden skal de have brug for lindrende behandling på et spe-

cialiseret niveau, og de skal selv ønske at blive indlagt på hospice5. De kan blive visiteret til 

livets afslutning, til symptomlindring, til aflastning eller til rehabilitering.  

I årsberetninger fra KamillianerGaardens Hospice, som alle er tilgængelige på hjemmesiden6, 

kan læses statistiske data om patienternes alder, sygdomme og symptomer. Endvidere er 

der oplysninger om, hvor patienterne indlægges fra, hvad de visiteres til, samt statistik over 

hvor mange der dør, og hvor mange der udskrives fra hospice. 

 

Tabellerne viser fordelingen af indlæggelses årsager %, og antallet af døde og udskrevne fra hospice ligeledes i %. Tallene er 
et gennemsnit for årene 2006-2010 

 

Som man kan se af diagrammerne, er der en diskrepans mellem antallet af dem, der indlæg-

ges til livets afslutning, og dem der ender med at dø på hospice. Et gennemsnit for de sene-

ste 5 år (2006-2010) viser, at 52,8 % indlægges til livets afslutning, mens 76,1 % af de indlag-

te afslutter livet på hospice.  

47,2 % indlægges til et midlertidigt ophold på hospice - enten til symptomlindring, aflastning 

eller rehabilitering, men kun 19,8 % udskrives fra hospice. Der er en restgruppe, der tæller 

dem, der fortsat er indlagt på hospice ved årsskiftet. 

                                                      
5
 www.hospice-aalborg.dk 

6
 www.hospice-aalborg.dk/arsberetninger 
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Der kan være flere forklaringer på denne diskrepans. Det kan være uendelig svært - selv for 

eksperter - at forudsige, hvor lang en forventet kort levetid er. Det er ikke muligt at forudsi-

ge, hvordan en sygdom udvikler sig i løbet af dage eller uger. Det er denne dødens uforudsi-

gelighed, de to amerikanske sociologer Barney G. Glaser & Anselm L. Strauss (1968) beskri-

ver i deres bog Time for Dying.  

Dertil kommer, at det måske kan være lettere for den syge at acceptere en indlæggelse på 

hospice, der er af midlertidig karakter. Det nærer et håb om bedring, det ikke er nu, livet 

slutter. Nogle gange kan det være den eneste grund til, at den syge accepterer indlæggelse 

på hospice. At hospice ikke er endestationen men et stoppested på rejsen. 

Visitationsgrundlaget kan ændres under indlæggelsen. Hvis patienters tilstand forværres, 

eller hvis de, trods håb eller forventninger om det modsatte, ikke bliver bedre, kan de få lov 

til at forblive indlagt, hvis det er det, de ønsker. Nogle gange stabiliseres tilstanden så atter, 

og patienten kan fortsætte med at være indlagt i længere tid, hvor tilstanden er relativ sta-

bil. Men det kan også ske, at udskrivelse atter kommer på tale. Sker det, vækker det ofte 

følelser som utryghed, angst, afmagt eller vrede hos den syge og dennes familie. Men pleje-

personalet forbliver heller ikke uberørt. Om patienten kan forblive indlagt eller skal udskri-

ves fra hospice, er en lægelig beslutning. Sygeplejerskerne kan principielt være enige i, at 

denne patient trods sin uhelbredelige sygdom er for rask til at være på hospice. Der kan an-

dre gange være modstridende opfattelser blandt sygeplejerskerne om, hvem der kan passes 

forsvarligt andre steder end på hospice. Uanset holdningen til en udskrivelse er det sygeple-

jerskerne, der skal planlægge udskrivelsen, og som i den forbindelse konfronteres med pati-

enten og pårørendes afmagt, sorg, frustrationer, utryghed eller vrede. Følelser som de må-

ske til fulde forstår - og alligevel skal patienten udskrives fra hospice. 

Der kan være en konflikt imellem værdigrundlaget for hospice, hvor patientens integritet og 

selvbestemmelsesret sættes højt, og til at udskrive en patient som ikke ønsker det. Hele den 

palliative indsats prioriterer en patientcentreret tilgang, hvor værdier som værdighed, auto-

nomi, respekt, åbenhed og individualitet er i højsæde, og der udtrykkes en anerkendelse af, 

at patienten er den endelige beslutningstager i sit eget liv (Kopp 2011). 
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Karen Marie Dalgaard (2008a) beskriver uhelbredelig sygdom og død som et familieanlig-

gende og kalder samarbejdet mellem uhelbredeligt syge mennesker, ægtefæller og sygeple-

jersker for triadiske samspil. Aktuel på hospice er den fleksible samvirkende triade, hvor par-

terne har skabt et fælles fundament for samarbejdet. De er til stadighed optaget af at udvik-

le en fælles forståelse af situationen, og såfremt der opstår uenighed om målet for indsat-

sen, har den syge retten til at definere sin egen virkelighed, og sygeplejerskerne respekterer 

denne ret. Samarbejdet bygger på en fælles overenskomst om, hvilke aktiviteter der skal 

gennemføres hvornår.  

Hvis den syges tilstand stabiliseres og døden er udsat, kan en udskrivelse komme på tale. Er 

eller bliver de involverede parter enige om, at det er målet for indsatsen, forbliver samar-

bejdet intakt, men er der uenighed mellem parterne, kommer der utakt i samarbejdet. Syge-

plejerskerne vil gerne respektere den syges ret til at definere virkeligheden, men de skal føre 

de beslutninger, der er truffet på organisatorisk plan, ud i livet. Sygeplejerskerne kan måske 

være tilbøjeligt til at tage den syge og de pårørendes parti, derved kommer de ikke i konflikt 

med de værdier, samarbejdet eller samspillet bygger på. 

Det vækker specielt mange følelser hos den syge, familien og personalet, hvis den syge skal 

udskrives til et plejehjem. Måske som følge af at døden på plejehjem med mellemrum kriti-

seres både i medier7 og i forskningsprojekter (Raunkiær 2010, Runge 2011). I sidstnævnte 

går kritikken på, at døden ikke er et samtaleemne på plejehjem. Beboerne identificeres ofte 

ikke som terminale, derfor iværksættes helbredende behandling, som ingen mening har, 

mens den lindrende indsats er fraværende eller mangelfuld. 

Døden tager tid. Det konkluderede Glaser og Strauss (1968) indledningsvis i deres bog Time 

for dying. Det gælder også, når et menneske dør på hospice, og det er svært at forudsige 

dødens forløb.  

Fra denne oversigt over problemstillingen til problemformuleringen. 

                                                      
7
 Nordjyske 9.10.2011, Kristeligt Dagblad 21.7.2007, 22.2.2011, 30.11.20011 
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2.0 PROBLEMFORMULERING 

Som beskrevet i indledningen udskrives knap hver femte indlagte fra hospice igen. De fleste 

af disse udskrivelser er planlagt fra indlæggelsen af, forstået sådan at den syge indlægges til 

midlertidigt ophold med henblik på symptomkontrol, aflastning eller rehabilitering. Fokus i 

dette projekt bliver de tilfælde, hvor patientens tilstand mod forventning bedres, så udskri-

velse komme på tale, og hvor denne udskrivelse umiddelbart strider mod patientens og fa-

miliens ønsker. Centralt i denne problemstilling er patienten, men da det trods alt er et min-

dre antal patienter, det drejer sig om, vil det - ud fra rammerne for projektet og den heraf 

følgende tidshorisont - være usikkert, om jeg kunne komme i kontakt med et passende antal 

patienter, som befandt sig i denne situation. Derfor vil jeg belyse problemstillingen fra en 

anden vinkel - fra sygeplejerskernes vinkel. Det er dem, der er med til at planlægge og udfø-

re udskrivelser i tæt samarbejde med patienten og dennes familie. 

De tilfælde, hvor det ikke går som ventet ved indlæggelsen, hvor patienten ikke er behand-

lingskrævende nok til at forblive på hospice og ikke rask nok til at klare sig selv i hjemmet, er 

ofte situationer, som er svære at håndtere for sygeplejersken. Sådanne udskrivelser vækker 

mange følelser både hos patienter og pårørende - og hos sygeplejerskerne. 

Derfor bliver vinklen i problemstillingen de udskrivelser, der umiddelbart strider mod patien-

tens og families ønske, set fra sygeplejerskerne side, og forskningsspørgsmålene bliver: 

Hvordan opleves det af sygeplejersker på hospice, når patienter, der er indlagt 

på hospice, mod forventning bedres og mod eget og familiens ønske skal ud-

skrives fra hospice? 

Hvilke håndteringsstrategier benytter sygeplejerskerne, og hvilken følelser akti-

veres, når de skal navigere i spændingsfeltet af modstridende interesser og øn-

sker hen mod en udskrivelse? 

Hvordan udfordrer disse udskrivelser sygeplejerskernes selvforståelse og deres 

forståelse af hospice som institution? 

Problemstillingen vil blive genstand for en fænomenologisk undersøgelse. Fænomenologien 

er læren om det, der viser sig, og studeres primært ud fra menneskets erfaringer og oplevel-
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se af virkeligheden(Jørgensen 2008). Fænomenet ’udskrivelser fra hospice’ er teoretisk un-

derbelyst i en dansk kontekst. Jeg vil lade mig inspirerer af en mosaik af teorier eller ’orien-

terende begreber’, der relaterer sig til emnet. Disse teorier, der gennemgås i afsnit 4, inspi-

rerede til emnerne i en interviewguide. Interviewguiden var styringsredskab for 10 kvalitati-

ve forskningsinterview med sygeplejersker, som har erfaring med problemstillingen. Syge-

plejerskerne arbejder alle på samme hospice, der er en præsentation af hospicet i bilag 1. 

Metodemæssigt har jeg en adaptiv tilgang (Jacobsen 2007a). Analysen vil qua denne være 

både induktiv og deduktivt. 

Først et metodeafsnit, derefter en teoretisk mosaik inden projektet slutter med analyse og 

konklusion. 

3.0 VIDENSKABSTEORETISKE OG METODISKE OVERVEJELSER 

I dette afsnit vil jeg redegøre for de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, jeg har 

gjort mig i forbindelse med dette projekt. Erkendelsesmålet er eksplorativt. En eksplorativ 

undersøgelse er en opdagende undersøgelsesmetode, som kan bruges til at begrebsliggøre 

et utilstrækkeligt forstået fænomen (Olsen et al. 2009). Jeg vil undersøge det utilstrækkeligt 

belyste fænomen: ’Sygeplejerskers oplevelse med uønskede udskrivelser fra hospice’. Jeg vil 

via kvalitative forskningsinterview med sygeplejersker, som Steinar Kvale et al. (2009) har 

beskrevet, afdække en kompleksitet og herved skabe bedre forståelse for en lille flig af hver-

dagen på et hospice.  

Formålet med et kvalitativt forskningsinterview er at forstå temaer, der opleves i hverdagsli-

vet, ud fra interviewpersonernes egne perspektiver. Interviewet kan nærme sig formen på 

en hverdagssamtale, men der er en asymmetri i magtforholdet mellem forskeren og den 

interviewede. Det er forskeren, der bestemmer emnet for interviewet, stiller spørgsmålene 

og beslutter hvilken svar, han/hun vil følge op på. Man kan sige, at interviewet er en envejs-

dialog - en udspørgning, som kun går i en retning - og samtalen er et middel, der forsyner 

forskeren med beskrivelser og fortællinger fra interviewpersonen hverdagsliv.  

Interviewene var semistrukturerede, og jeg havde på forhånd udarbejdet en interviewguide 

(bilag 1) med fokus på bestemte emner. Guiden var vejledende for interviewene, men alle 
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spørgsmål blev ikke nødvendigvis stillet ordret. Der blev spurgt ind til det mellemmenneske-

lige plan - sygeplejerskens oplevelser og reaktioner i relationen til patienter og pårørende og 

kollegaer. Der blev stillet spørgsmål i forhold til kulturen på arbejdspladsen - hvad gør den 

enkelte sygeplejerske ud fra hvilke overvejelser? Endelig blev der stillet spørgsmål til 'den 

gode død’ med henblik på at undersøge, om dette begreb har betydning for sygeplejersker-

nes holdninger og handlinger. 

Semistrukturerede forskningsinterview er inspireret af fænomenologisk filosofi (Kvale et al. 

2009). Tilgangen til projektet er fænomenologisk, og fænomenologi er emnet for næste af-

snit. 

3.1 Fænomenologien og hverdagslivet 
Fænomenologien betyder læren om det, som viser sig. Ifølge fænomenologer skal både fæ-

nomener og menneskets bevidsthed studeres ud fra menneskets erfaringer og oplevelser 

med virkeligheden. Fænomenerne skal ikke nødvendigvis fortolkes, men kan umiddelbart 

beskrives og forstås ud fra, hvordan mennesker oplever dem. Menneskets oplevelser er san-

de (Jørgensen 2008). At forstå en mening kræver altså ikke forskerens fortolkning af fæno-

menerne. Fravær af fortolkning kan siges at være idealet i fænomenologien, men i dette 

projekt vil der finde en fortolkning sted i analysen. 

Den østrigske filosof Edmund Husserl er grundlægger af fænomenologien. Husserls tanke 

var, at mennesket ikke er et mekanisk apparat, der passivt registrerer sanseindtryk, men et 

væsen der aktivt er med til at skabe sin verden (Jørgensen 2008). En bærende ide er intenti-

onalitet. Intentionalitet betyder ’rettethed’. At den menneskelige bevidsthed er intentionel 

betyder, at den altid vil være rettet mod noget, det være sig genstande, et formål, en idé 

eller noget andet. Den subjektive side af menneskelivet betones, man vil altid opleve noget 

som værende noget bestemt. Man kan sige, at mennesket og verden forenes.  

Et andet centralt begreb er livsverden. Livsverdenen er den konkrete virkelighed, vi kan erfa-

re, og som vi dagligt tager for givet og er fortrolige med. Vi kommunikerer og handler med 

udgangspunkt i vores livsverden, som er en førvidenskabelig erfaringsverden (Jacobsen et al. 

2010). Når fænomenologer beskriver livsverdenen, bliver der ikke skabt eller udviklet ny vi-
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den, men de meninger og betydninger, der ligger implicit i vores dagligdag, bliver gjort synli-

ge. 

Reduktion betyder ’at lede tilbage’, og det er ligeledes en grundtanke i fænomenologien. 

Reduktion kan også beskrives som ’sætten i parentes’. Det er et forsøg på at sætte common-

sense og videnskabelig forforståelse i parentes, for at opnå en fordomsfri beskrivelse af fæ-

nomenernes væsen. Man skal tilstræbe at møde fænomenet, som var det første gang (Ja-

cobsen et al. 2010).  

Målet med en fænomenologisk analyse er at nå frem til essenser - fænomenernes væsen. 

Essensen er ikke noget, forskeren kommer frem til gennem fortolkning, essensen eksisterer 

allerede i kraft af intentionaliteten mellem fænomenet og subjektet. Essensen er det, der 

gør fænomenet til det, det er (Jacobsen et al. 2010).  

Den østrigsk-amerikanske filosof og sociolog Alfred Schultz trak den filosofiske fænomenolo-

gi ind i sociologien. Han formulerede et teoretisk og begrebsligt univers centreret om hver-

dagslivet og hverdagsbevidsthedens beskaffenhed (Jørgensen 2008). Schultz skabte et fæ-

nomenologisk fundament for at anvende hverdagslivserfaringer som udgangspunkt for vi-

denskabelig analyse i socialt liv. De handlinger, mennesker foretager sig i hverdagslivet, er 

fulde af informationer om, hvordan det sociale liv er konstitueret og fungerer. Schultz har 

stærk fokus på begrebet intersubjektivitet, som for Schultz er det, der er fælles og generelt 

for flere individer. Aktører handler sammen og forstår hinanden, fordi de deler virkelighed 

og tager denne virkelighed for givet. 

For Schultz er videnskab forbundet med det at udvikle teorier og skabe begreber. Trods sit 

fænomenologiske afsæt mente han ikke, at den fænomenologiske sociologi bare skulle være 

rent beskrivende. Schultz fik den direkte beskrivelse og systematiseringen af begreber og 

modeller til at hænge sammen, ved at sondre mellem første-ordens-konstruktioner, der be-

skriver feltets typifikationer, og anden-ordens-konstruktioner, der søger at skabe typiske 

aktører og typiske handlinger. Et tredje begreb Schulz bruger er kondensering. Anden-

ordens-konstruktioner etablerer mere almen teori og begreber, der kan have form af typo-
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logier. Typologier er kondenseringen af den empiriske viden via første-ordens-

konstruktioner, så det kræves at disse er tilstrækkelige (Jørgensen 2008).  

Fænomenologien og teorien om hverdagslivet beskaffenhed er rammen for dette projekt, 

hvor jeg vil undersøge en lille del af sygeplejerskernes hverdagsliv. Jeg vil undersøge sygeple-

jerskernes oplevelser og baggrunden for sygeplejerskernes handlinger, altså synliggøre og 

systematisere den viden, der allerede er.  

Herved kommer jeg til, hvordan fænomenologien kan bruges som kvalitativ forskningsmeto-

de. 

3.2 Fænomenologien som kvalitativ forskningsmetode 

Psykologerne Bo Jacobsen, Lene Tanggaard og Svend Brinkmann har skrevet om fænomeno-

logien som forskningsmetode(2010). De redegør for henholdsvis Spinellis og Giorgis metode-

regler ved fænomenologisk metode, som kan relateres til Schultz’ første- og anden-ordens- 

konstruktioner, men som er mere handlingsanvisende.  

Spinellis omtaler tre regler: Parentesreglen: Forskeren skal sætte sine forventninger og for-

forståelse i parentes og se bort for alle fordomme og al teoretisk viden. Beskrivelsesreglen: 

Man skal beskrive og ikke forklare. Hold alle forklaringer og al årsagstænkning væk og be-

skriv, beskriv, beskriv - så konkret, sanseligt og deltaljeret som muligt. Og horisontaliserings-

reglen: Lade alle udtalelser have lige stor betydning og undlade at prioritere blandt dem så 

længe som muligt (Jacobsen et al. 2010). Det drejer sig om at få en så detaljeret og fordoms-

fri beskrivelse som muligt.  

Der findes ikke en ’standardmetode’ i fænomenologisk forskning (Jacobsen et al.2010). De 

fleste forskere og studerende vil på baggrund af deres teoretiske viden og erfaringer udvikle 

egne forskningsmetoder, der passer til det konkrete forskningsprojekt.  

Giorgi har dog udviklet en fænomenologisk metode, der består af fire trin, som er retnings 

angivende for at anvende fænomenologien som forskningsmetode. 1) Man må erhverve sig 

en konkret beskrivelse af et fænomen, der er erfaret af en person. 2) De empiriske fund op-

deles dernæst i enkelte meningsenheder. 3) Meningsenhederne omdannes til videnskabelige 
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kategorier, der udtrykker fænomenernes betydning. 4) Der sættes ord på essensen i et fæ-

nomen, som en eller flere personer har oplevet (Jacobsen et al. 2010).  

Kvale et al.(2009) beskriver anvendelsen af procedurer til kodning, kondensering og fortolk-

ning af mening i en interviewanalyse. Kodning kan være begrebsstyret eller datastyret. Altså 

kodet i forhold til begreber forskeren har udvalgt på forhånd eller kodet ud fra begreber, 

som er fremkommet i det empiriske materiale. I kategorisering bliver meningen i lange in-

terviewudsagn reduceret til enkle kategorier. Kategorierne kan udvikles på forhånd eller op-

stå ad hoc under analysen, de medvirker til at give overblik over større mængde data. Kate-

gorierne kan hentes fra teorien, fra dagligsproget eller fra informanternes udsagn.  

Meningskondensering betyder, at de meninger informanterne udtrykker, gives en kortere 

formulering. Lange udsagn kortes ned til få ord, som rummer hovedbetydningen af det sag-

te.  

I analysen har jeg kodet interviewene manuelt. Jeg har, efter jeg har transskriberet inter-

viewene, læst dem grundigt igennem. Kodningen er datastyret, altså kodet ud fra de begre-

ber, som fremkom i det empiriske materiale, svarende til Schultz’ første-ordens-

konstruktioner. Begreberne er følelser, værdier, dilemmaer, håndteringsstrategier, vende-

punkter og forekomst/fylde. Derefter har jeg kondenseret begreberne ud fra de meninger, 

der fremkommer i interviewet. Der er eksempelvis indenfor begrebet værdier, fremkommet 

kategorier eller anden-ordens-konstruktioner som: hospicefilosofien, uretfærdighed, den 

gode død og det gode liv inden døden. Det empiriske materiale er for omfattende til, at alle 

fund er bearbejdet i analysen. Jeg har prioriteret de fund, som er bedst empirisk underbyg-

gede, og som samtidig besvarer problemformuleringen. 

3.3 Adaptiv teori og validitet 

Emnet for projektet er teoretisk underbelyst. Der er ikke forsket indenfor feltet: Udskrivelse 

af patienter fra hospice mod deres umiddelbare ønske, derfor er det hensigtsmæssig at ar-

bejde eksplorativt (Kvale et al. 2009) og lade empirien veje tungt. Jeg har en adaptiv tilgang 

til projektet. Adaptiv teori blev lanceret af Derek Layder i 1998 og er resultatet af et opgør 

med dualismetænkning (Jacobsen 2007a). Layder foreslår en dualitetstilgang, der tilkendegi-
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ver, at samfundet eksisterer både indeni og udenfor menneskerne, så såvel internalisering 

som eksternalisering er centrale træk ved samfundslivet. Endvidere påvirker det objektive og 

det subjektive gensidigt hinanden og eksisterer samtidigt i tid og rum. Tilgangen søger at 

bygge bro over kløften mellem vidensudvikling via henholdsvis deduktion og induktion. 

Adaptiv teori er således hverken decideret deduktiv eller induktiv; den er ikke enten-eller 

men både-og (Jacobsen 2007a). Adaptiv teori hviler på den ontologiske forståelse af virkelig-

hedens beskaffenhed, der hævder, at virkeligheden er inddelt i forskellige ’domæner’, som 

er indbyrdes relaterede. Ifølge Layder består den sociale verden af to overordnede ’domæ-

ner’. Det subjektive domæne og det objektive domæne. Det subjektive domæne kan deles i 

det intersubjektive domæne, som forbinder det subjektive og det objektive domæne, samt i 

det individsubjektive domæne, der omhandler individpsykologiske forhold, for eksempel fø-

lelser. Adaptiv teori ønsker at forbinde disse i analytisk forstand adskillige domæner (Jacob-

sen 2007a). Jeg finder Layders inddeling af det sociale liv i domæner interessant i forhold til 

mit projekt. I interviewene bevæger jeg mig indenfor det subjektive domæne. Både det in-

ter- og det individsubjektive domæne bliver undersøgt og forbindes til det objektive domæ-

ne - hospice som organisation. 

Det adaptive i tilgangen skal ses både i forhold til teori, til empiri og til deres indbyrdes for-

hold. Den teori, som anvendes som udgangspunkt i en given undersøgelse, tilpasses eller 

formes sensitivt i forhold til de empiriske data - teorien adapterer sig til virkeligheden. Sam-

tidig med at den teoretiske adaption bearbejdes, tilpasses data til elementer af de for forsk-

ningen relevante teorier - virkeligheden adapteres til teorien. Den adaptive teori eksisterer i 

en vedvarende vekselvirkning mellem empiri- og teoridelen i forskningsprocessen (Jacobsen 

2007a). 

Adaptiv teori kan i princippet begynde enten deduktivt eller induktivt. Der lægges op til, at 

man fra starten lade sig vejlede af visse teoretisk overvejelser, såkaldte ’orienterende begre-

ber’ (Jacobsen 2007a). I næste afsnit vil jeg redegøre for en mosaik af teorier, som har givet 

inspiration til emnerne i interviewguiden. Jeg har en forventning om, at disse teorier kan 

belyse dele af min problemstilling.  
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Udsagnene i dette projekt har en høj intern validitet (Kvale et al. 2009). Der er ingen grund til 

at tro, at informanterne ikke er ærlige i deres udsagn, som beskriver oplevelser og erfaringer 

med at udskrive patienter, som ikke umiddelbart ønsker det. Der er det forbehold, at det er 

mig som kollega, der stiller spørgsmålene til det, som også er min egen hverdag. Det er van-

skeligt at forholde sig kritisk til sin egen forforståelse.  

Angående den eksterne validitet gælder det, at andre forskere sandsynligvis vil kunne gen-

finde nogle af mine fund (Kvale et al. 2009). I forhold til generaliserbarheden gælder fundene 

for det hospice, der har været undersøgt i projektet. De fund, der stemmer overens med 

anerkendte forskningsresultater (Birkler 2005), har sandsynligvis en mere general karakter. 

De kan give et fingerpeg om, hvordan sygeplejersker oplever det at udskrive patienter fra 

hospice mod patientens og familiens ønske. 

3.4 Etiske overvejelser og insider/outsider perspektiv  

Der er mange overvejelser forbundet med at udarbejde et projekt, som tager udgangspunkt i 

en problemstilling fra min egen arbejdsplads, som også er rammen for indsamlingen af em-

piri. Jeg skal kunne se mit arbejdsfelt og hermed mit arbejde i et metaperspektiv. Jeg skal 

sætte min forforståelse i parentes og være nysgerrig og åben overfor andre måder at forhol-

de sig til virkeligheden på. Mine kollegaer skal have tillid til, at jeg ikke vil søge efter fejl og 

mangler hos den enkelte, men er oprigtigt interesseret i deres tanker om og oplevelser af at 

skulle udskrive patienter, som ikke ønsker det.  

Emnet for interviewet var ikke personligt, men ’et fælles tredje’ - en problematisk opgave fra 

sygeplejerskens hverdag, som vi begge kender til. Jeg er både kollega og interviewer og ken-

der alle informanterne. Interviewene indledtes med en almindelig samtale og information 

om interviewet. Mit rolleskift fra kollega til interviewer blev markeret, når diktafonen blev 

tændt, og dialogen skiftede karakter fra samtale til interview.  

Informanternes udtalelser var krydret med patient eksempler, bland andet fordi jeg indledte 

interviewene med at spørge til deres erfaringer. Disse eksempler er anonymiseret i trans-

skriberingen og kun citeret i meget vage vendinger, så genkendelse ikke er mulig.  
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Kan man overhovedet forske i egen praksis? Det er et spørgsmål, som har optaget mange 

forskere. Den amerikanske sociolog Joseph Styles fremfører, at der knytter sig insider- og 

outsidermyter til denne debat: 

“I det væsentlige hævder outsider-myten, at det kun er outsidere, der kan bedrive 

gyldig forskning i forhold til en gruppe; kun outsidere, fremføres det, besidder den 

fornødne objektivitet og følelsesmæssige distance. Ifølge outsider-myter fremstil-

ler insidere uvægerligt deres gruppe i et urealistisk favorabelt lys. Analogt hertil 

hævder insider-myten, at det kun er insidere, der er i stand til at udføre gyldig 

forskning i forhold til bestemte grupper, og at alle outsidere pr. definition er ude 

af stand til at anerkende den sande karakter af gruppens liv”. 

                                                                (Styles 1979:148, oversættelse fra egne noter) 

Jeg tror, en outsider ville have haft svært ved at forske i problemstillingen i dette projekt. 

Sandsynligvis ville han/hun slet ikke have fået øje på problemstillingen.  Det kan være svært 

at skaffe sig viden om et felt alene gennem teoretiske studier. Det vil ofte være nødvendigt 

for intervieweren at opholde sig en periode i det miljø, interviewene skal foretages i. Fortro-

lighed med den lokale situation kan skærpe forskerens følsomhed over for fællesskabets 

lokale etisk-politiske problemer (Kvale et al. 2009). Insideren har en fordel af at kende miljø-

et og være fortrolig med fællesskabet regler og rutiner. Men som insider kan det være svært 

at se problemstillingen i et metaperspektiv og ikke lade ens forforståelse eller ’førdomme’ 

være styrende i interviewene og analysen. Problemstillingen ville sandsynligvis bedst per-

spektiveres, hvis en insider og en outsider arbejdede sammen om projektet.  

Afslutningsvis i metodeafsnittet vil jeg beskrive design af dataindsamlingen. 

3.5 Empiri 

Som beskrevet tidligere var det mine kollegaer, der blev interviewet i de kvalitative forsk-

ningsinterview, som udgør det empiriske datamateriale i projektet. Forud for projektet in-

formerede jeg på et personalemøde om emnet for projektet: ’Udskrivelse af patienter fra 

hospice mod deres ønske’. Det er en begivenhed, som påvirker sygeplejerskerne, og som 

føles belastende. En situation de fleste sygeplejersker umiddelbart fandt genkendelig. Deref-

ter rundsendte jeg et brev til sygeplejerskerne (bilag 3) og bad dem melde tilbage, såfremt 
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de ville stille sig til rådighed for et interview. Der var 12, der gav tilbagemelding, og der er 

gennemført 10 semistrukturerede interview (Kvale et al. 2009). 

Alle informanterne er uddannet sygeplejersker - 9 kvinder og 1 mand. De er i alderen 36 til 

59 år og har været uddannet sygeplejersker imellem 11 og 38 år. De har arbejdet på hospice 

mellem 8 måneder og 12½ år (bilag 4). Interviewene er gennemført enten på hospice eller i 

informantens hjem, og de har varet fra 25 til 40 minutter (vedlagt i transskriberet form på 

cd-rom). Interviewseancerne blev indledt med mundtlige informationer om projektet mål og 

formål, om sikringen af anonymiteten og om retten til - på hvilken som helst tidspunkt - at 

trække sig ud af undersøgelsen. Endvidere blev det præciseret, at interviewene ikke vil blive 

offentliggjort, men der vil blive citeret fra dem i analysen.  

Interviewene er transskriberet af undertegnede. De er transskriberet ordret i dansk skrift-

sprog, navne er ændret eller udeladt. Lyde som ”æh” og ”øh” er udeladt. Kort pause er mar-

keret med -, lang pause med - - (bilag 5). 

Nu over til den teoretiske mosaik, som ud fra min adaptive tilgang til projektet også kaldes 

de ’orienterende begreber’. 

4.0 TEORETISK MOSAIK 

Den almindelige forestilling er, at en indlæggelse på hospice varer til den indlagte dør. Når 

en patient mod forventning udskrives fra hospice, er det en anomali - en afvigelse fra nor-

men. På en måde er det anomali i anomalien, da det at blive indlagt på hospice stadig kun er 

et mindretal forundt. Selvsagt er der ikke meget teori, der belyser den problemstilling. Jeg 

har valgt en mosaik af teorier. Jeg har en forventning om, at hver teori kan belyse dele af 

problemstillingen, og til sammen kan de danne en klangbund under de empiriske fund. Vink-

len på projektet er sociologisk.  

Først en kort beskrivelse af dødens historie og vejen til nutidens hospice. Dernæst en beskri-

velse af dele af de amerikanske sociologer Barney G. Glaser og Anslem L. Strauss(1965, 1968) 

forskning i, hvordan døende og døden blev håndteret på amerikanske hospitaler. Jeg vil slut-

te med nogle teoretiske betragtninger om den gode død og det gode liv inden døden. 
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4.1 Døden fik sit eget hus 

Døden er og har altid været, men dødens plads i samfundet har ændret sig langsomt gen-

nem årene, så langsomt at samtiden ikke har bemærket det, skriver den franske historiker 

Phillipe Ariès (1974). I det tyvende århundrede blev den langsomme rytme brudt, og dødens 

plads i samfundet ændrede sig drastisk. Fra at døden havde været synlig i samfundet og fa-

milien gennem århundreder, gik døden hen og blev bortgemt og skamfuld - ja, nærmest for-

budt.  Døden var ikke alene gemt væk fra hverdagslivet. Døden som emne var også neglige-

ret og ignoreret i samfundsvidenskaberne herunder i sociologien, som ellers beskæftiger sig 

med hverdagslivet, som døden er en del af (Jacobsen 2001). Men fra midten af forrige år-

hundrede dukkede døden op som tema indenfor sociologisk forskning.  

Samtidig med at døden var gemt væk i samfundet i almindelighed, var døden indenfor læge-

videnskaberne mest interessant som teknisk eller medicinsk fænomen, mens der var ringe 

opmærksomhed om døden som socialt fænomen. I 1920-erne voksede medicinsk sociologi 

frem i USA som en ny gren på sociologien (Andersen et. al. 2010). I mange år fungerede det 

mest som en hjælpedisciplin til medicinen, men der var undtagelser. Læger som Elisabeth 

Kübler-Ross og Cicely Saunders bedrev i 1960-erne forskning indenfor emner som patienter-

nes holdning til døden - dødsoplevelsesforskning - og indenfor de institutionelle rammer for 

døden - terminalplejestudier(Jacobsen 2001).  

Cicely Saunders var udover at være læge også uddannet som sygeplejerske og socialrådgiver.  

Hun blev tidligt optaget af de ringe forhold, døende blev budt og satte sig det mål at bygge 

en særlig institution, hvor der kunne tilbydes omsorg og lindrende behandling for døende8. 

Den professionelle lindrende indsats burde efter Saunders mening tage udgangspunkt i pati-

enternes perspektiv - i deres lidelse, i deres håb, i deres drømme og med udgangspunkt i 

deres værdier (Kopp 2010). Ideen var, at patienten ved at få støtte til at give udtryk for sin 

lidelse og sine håb ville opnå større følelse af kontrol med livet og dermed opnå en højere 

grad af selvrealisering. Saunders ideer, tanker og visioner dannede sammen med oprettelsen 

af St. Christopher Hospice i 1967 grundlaget for de moderne hospicer, hvor man tilbyder 

lindring og omsorg for de døende og deres pårørende (Kopp 2010). 

                                                      
8
 www.hospiceforum.dk/page83.aspx 
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Den moderne hospicefilosofi (bilag 6) er fostret af Saunders tankegang, hospicer verden over 

har hospicefilosofien som værdigrundlag. I hospicefilosofien hedder det blandt andet: 

 At omsorg og pleje kan bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livs-
forløbet, så den døende og dennes pårørende oplever en helhedsorienteret indsats, 
præget af åbenhed, betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdi som 
menneske. 

 At hele indsatsen tilrettelægges under hensyntagen til individuelle behov og ønsker, 
idet alle opgaver løses i et tæt samarbejde med den syge og dennes pårørende. 

De værdier, der er udtrykt i hospicefilosofien, danner rammen om det arbejde, sygeplejer-

skerne udfører på hospice med henblik på at skabe livskvalitet, så længe der er liv. 

Dødens plads som emne i sociologisk forskning ændrede sig som nævnt. De amerikanske 

sociologer Barney G. Glaser og Anselm L. Strauss var blandt pionererne, der forskede med 

fokus på, hvordan uhelbredeligt syge blev behandlet på hospitaler. Mere om det i næste 

afsnit. 

4.2 Dødens forløb 

Håndteringen af døden på hospitaler i USA i 1960-erne vakte Glaser og Strauss’ (1965,1968) 

interesse, og de udførte talrige observationsstudier på seks hospitaler i nærheden af San 

Francisco. Fokus for studierne var relationen og samspillet mellem den døende patient, fami-

lien og personalet. Observationsstudierne blev suppleret dels med uformelle samtaler og 

dels med formelle interview med patienter og personale. 

Som livet har sin bane - eller sin bue - så har døden sin. Døden tager tid. Glaser og Strauss 

(1968) kaldte denne dødens bane for dying trajectories, som kan oversættes til dødsforløb. 

De observerede, at personalet nogle gange ’svingede i takt’ med den enkeltes patients døds-

forløb, mens personalet andre gange var helt ude af trit med dødsprocessen. Det var altså 

forskelligt, hvor godt personalets forventninger til døden harmonerede med virkeligheden. 

Glaser og Strauss’ forskning er sket i en anden kontekst og i en anden tid, men deres beskri-

velser af dødens forløb er stadig gældende.  

Glaser og Strauss beskrev, hvordan plejepersonalet, når den døendes ’karriere’ begyndte ved 

ankomsten til hospitalet, ’solo eller i kor spåede om patientens dødsforløb’. Om patienten 
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’hænger ved’ eller ’snart dør’, eller måske befandt sig på et stade imellem de to yderpunkter. 

Sygeplejerskerne forudsagde, at patienten ikke ville komme hjem igen, eller at han ville for-

lade hospitalet for måske atter at blive indlagt. Personalet diskuterede, hvordan forløbet 

kunne forventes at blive, om de troede, familien ville efterlyse mere behandling eller håbe 

på en ’benådning’. Allerede fra indlæggelsens begyndelse drøftede personalet, hvor det ville 

være bedst for patienten at slutte sit liv. Forventningerne justeredes løbende, og de forven-

tede fremtidsudsigter for patienten kunne skifte flere gange under samme indlæggelsesfor-

løb - fra forventninger om snarlig udskrivelse til forventninger om snarlig død og måske til-

bage igen. De enkelte sygeplejersker behøvedes ikke at have identiske forventninger til 

dødsforløbet. Lægen havde det afgørende ord og retten til at definere, hvor patienten var i 

sit dødsforløb. Glaser og Strauss (1968) observerede, hvordan personalet hele tiden prøvede 

at forudsige det uforudsigelige: ’Hvor længe lever denne patient, og hvordan bliver forløbet 

inden døden?’  

Glaser og Strauss (1968) beskrev dødsforløbene som enten langvarige eller hurtige. De lang-

varige dødsforløb kunne forgå i hjemmet eller på plejehjem, hvor man typisk døde af alders-

relaterede sygdomme. Eller det kunne foregå på hospitalet, måske som afslutningen på et 

langt sygdomsforløb - eksempelvis en cancersygdom. De hurtige dødsforløb deltes i ventede 

og uventede dødsforløb. ’Hurtig’ defineredes forskelligt af personalet fra minutter over ti-

mer til få dage. Ved ’uventende hurtige dødsforløb’ kunne det både være tilfældet, at pati-

enten døde hurtig og helt uventet, eller det var forventet at patienten ville dø, men ikke at 

det ville ske så hurtigt.  

Den enkelte afdeling havde en række dødsforløb, som personalet havde rutine i at håndtere. 

Hvis døden forløb anderledes, var personalet mindre rustet til opgaven og overså måske 

oven i købet problemstillinger. Tidsmæssige overvejelser spillede hele tiden ind på beslut-

ningsprocesser - på måden opgaver i forhold til patienten og familien blev løst på, og på 

hvordan personalet fordelte deres opmærksomhed imellem de enkelte patienter (Glaser et 

al. 1968). Ud fra evige overvejelser om restlevetiden blev familien rådgivet om, at nu var det 

tid til ’at sige farvel’ - hvorefter det så kunne vise sig, at det var det ikke. Således kunne der 
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optræde flere kritiske tidspunkter i samme dødsforløb, hvor den snarlige død varsledes, for 

så atter at blive udsat på ubestemt tid. 

Når patienter indlægges på hospice til livets afslutning, ved de med sikkerhed, at de lider af 

en uhelbredelig sygdom, og døden forventes at komme snart. Hvis tilstanden bedres og dø-

den udsættes, skifter forventningen. Patienten er stadig uhelbredeligt syg, men ingen kan 

forudsige, hvor længe han/hun kan leve med sin sygdom. En kort restlevetid er ikke et objek-

tivt begreb, men en social konstruktion - et billede som de involverede parter selv danner ud 

fra deres viden, erfaringer, informationer og ønsker (Jacobsen 2001). Glaser og Strauss(1968) 

fandt frem til, at selv om dødstidspunktet er uforudsigeligt, så har både patienter, familien 

og personalet uudtalte forventninger til, hvor tæt døden er på. Forventninger til dødsforlø-

bet justeres hele tiden i en løbende proces, som først slutter, når patienten dør - eller ud-

skrives.  

Denne proces med hele tiden at forholde sig til, hvor patienten er i sit dødsforløb, gør det 

muligt for personalet at planlægge den pleje, der passer til den givne 'tid. Uden denne tem-

poralitet, denne justering af hvor patienten er i dødsforløbet, ville organiseringen af plejen 

være i konstant fare for at bryde sammen, mener Glaser og Strauss (1968). Det kan meget 

godt forklare, hvorfor det dels er svært at træffe - dels at fastholde en beslutning om udskri-

velse af en patient fra hospice. Patientens situation ændrer sig lidt hele tiden, og personalet 

observerer det, og justerer deres forventninger til dødsforløbet efter dette.  

Perspektivet er både livet og døden. Og måske særligt livet inden døden, da det er lettere at 

forholde sig til livet end til døden. Så jeg vil afslutte den teoretiske mosaik med nogle enkelte 

udvalgte teorier, der relateres til den gode død og livet før døden. 

4.3 Den gode død eller livet før døden 

Den ramme eller det rum, døden indskrives i, er vigtig for at forstå og fortolke døden. Det 

kan sygeplejerske og cand.scient.soc. Mette Raunkiær(2010, 2011) konkludere ud fra sin 

forskning blandt plejehjemsbeboere og uhelbredeligt syge i eget hjem. Forskning som også 

inddrager de syges pårørende og plejepersonalet. Der er forskel på om ’hjemme’ er en ple-

jehjemsbolig eller et såkaldt ’normalt’ hjem. Eksempelvis udtrykker plejehjemsbeboerne i 
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højere grad bekymring for at blive glemt eller ligge alene og dø. I deres ’hjem’ er omsorgsre-

lationen underlagt professionelle institutionelle betingelser, som ikke implicerer de samme 

følelsesmæssige og moralske dimensioner, som findes i familier. Plejehjemsbeboerne bygger 

deres bekymring for at ’være til besvær’ eller for ’at blive glemt’ på negative oplevelser fra 

hverdagen på plejehjemmet. Det kan dreje sig om oplevelser med at blive ’puttet’ ublidt 

eller vækket ublidt om morgenen eller episoder, hvor personalet har glemt aftaler (Raunkiær 

2010). Selv om Raunkiærs forskning er relateret til døden på plejehjem, siger den således 

også noget om livet på et plejehjem.  

Den svenske sociolog Anna Whitaker (2010) beskriver opfattelsen af døden i forskellige kon-

tekster og miljøer meget rammende: 

Mens hospice og palliativ indsats forbindes med den ’gode’ og ’værdige’ død, 
vækker den institutionsbaserede pleje ved livet afslutning på hospitaler og 
plejehjem stadig tanker om en ’dårlig’, ’uværdig’ og ’skændig’ død. 
                     (Whitaker 2010:97 min oversættelse) 
 

’Den god død’ er ikke et normativt begreb, det er ikke muligt at slå op i et leksikon og se en 

definition på begrebet. Hvad der kendetegner den gode død, er individuelt - både på det 

personlige plan, i historisk perspektiv og i kulturelle sammenhænge (Walter 2003). Den en-

gelske sygeplejerske og filosof Simon Woods (2011) fremfører, at når vi snakker om den go-

de død, så snakker vi om det gode liv inden eller op til døden. Mennesker har ønsker til, 

hvordan de vil leve deres sidste uger, dage eller timer, og til i hvilken kontekst de gerne vil 

drage deres sidste suk. Men, mener Woods, det er livet og ikke døden, de forholder sig til. 

 

Den australske antropolog og sociolog Beverley McNamara et al. (1994) har forsket i, hvor-

dan den gode død blev defineret af plejepersonalet på hospicer. De betragtede døden som 

god, hvis den var bevidst, accepteret og forberedt – og desuden fredfyldt og værdig. Den 

gode død var et succeskriterium for personalet, som arbejdede hårdt for at opnå den. Det, 

mente McNamara, kunne medføre en risiko for, at den gode død efter personalets værdier 

blev et mål for plejen, og det kunne true den individuelle og unikke pleje, hospice bør tilby-

de. 
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I en senere undersøgelse interviewede McNamara et al.(1995) 22 hospicesygeplejersker om 

deres oplevelser af stressfaktorer og fandt frem til, at oplevelser med ’den dårlige død’ – en 

død der ikke fulgte hospicefilosofien, efterlod personaler opgivende og frustrerede.  Det var 

eksempelvis situationer, hvor patienten ikke accepterede dødens komme, og hvor behand-

lingen forsatte trods terminal diagnose - måske efter familiens ønske, men mod ideen om en 

fredfyldt, naturlig død. Det var ikke de døende patienter, der var det egentlige problem for 

personalet. Arbejdsmiljøet og sygeplejerskernes erhvervsmæssige rolle var de største stress-

faktorer. 

Hvis interesser varetager den fremherskende ideologi om en god død? Og er den døendes 

valgmuligheder blevet flere eller færre i forhold til ideologien om den gode død? Disse cen-

trale spørgsmål stiller den australske sygeplejerske og sociolog Bethne Hart et al. (1998) i en 

artikel, hvor den gode død belyses fra den døende og fra omsorgspersonernes vinkel, og 

konklusionen lyder, at den gode død som mål er socialt skabt. Hvis personalet på hospice og 

hospitaler kun forfølger det mål, så giver de køb på hospicebevægelses værdier om patien-

tens autonomi og accepten af alle måder at forholde sig til døden på. 

Ovenstående forskning kan tyde på, at sygeplejerskes egne mål og værdier har en stor be-

tydning for det arbejde, de udfører. Det er interessant, at det er mere belastende og slid-

somt for personalet, at egne værdier ikke bliver opfyldt, end det er at yde omsorg for døen-

de. 

Fra denne teoretiske ramme til analysen af de empiriske fund. 

5.0 ANALYSE  

I analyseafsnittet besvares problemformuleringen. Qua min adaptive tilgang vil der vedva-

rende ske en vekselvirkning mellem teori og empiri, så teorien forholdes til empirien og om-

vendt (Jacobsen 2007a). Hermed menes, at de empiriske fund analyseres i forhold til de ’ori-

enterende begreber’, jeg har redegjort for i den teoretiske mosaik. Teorien kan tilpasses el-

ler formes på baggrund af datamaterialet, man kan sige at teorien adapteres til empirien. 

Samtidig bliver data bearbejdet og tilpasset via eksisterende teori, så empirien adapteres til 

teorien. Herved kan der på baggrund af både empiri og teori opstå ny viden. I løbet af analy-
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sen er det blevet klart for mig, at empirien også spiller op mod andre teorier, end dem jeg 

har beskrevet i den teoretiske mosaik. Jeg har valgt at inddrage disse ’nye’ teorier i analysen. 

Jeg vil beskrive sygeplejerskernes oplevelser og håndtering af situationer, hvor patienter, der 

er indlagt på hospice, mod forventning bedres og skal udskrives mod eget ønske. Målet er en 

forståelse af, hvad der gør denne opgave kompleks og til noget, der kan medføre følelsen af, 

at ’det altid går ud over mine patienter’. 

I analysen citeres der fra interviewene. Interviewene er benævnt A-J, som er initialer for de 

navne, jeg har givet interviewpersonerne: Ann, Britt, Clara, Dorte, Ea, Frida, Grete, Hanne, 

Ida og Jane. Jeg gengiver citaterne uden de gentagelser og pauser, der ofte kendetegner det 

talte sprog. Ligeledes har jeg undladt ’fyldord’, eksempelvis ’jo’ og ’ikke også’. Nogle steder 

har jeg byttet om på ordstillingen med henblik på at tydeliggøre meningen. Citaterne er 

mærket eksempelvis A:8, altså et citat fra interviewet med Ann side 8. Interviewene er ved-

lagt på CD-rom i transskriberet form. 

5.1 Håndteringsstrategier  

Under interviewene blev der stillet spørgsmål om, hvordan en udskrivelse, som er imod pa-

tientens ønske, typisk kom på tale, og til hvordan den enkelte sygeplejerske forholdt sig til 

en sådan udskrivelse. Der var overraskende mange måde at håndtere - eller undgå at hånd-

tere den problemstilling på. Der er til tider tale om en rituel dans - med et udtryk lånt fra 

Glaser og Strauss. Sygeplejerskerne kan godt se, at den patient, de er kontaktsygeplejerske 

for, er i en stabil fase, og at udskrivelse kan komme på tale; men de ’byder ikke op til dans’. 

Skal emnet tages op må en anden gøre det. Trods det mener mange, at kontaktsygeplejer-

sken har en vigtig rolle i forhold til udskrivelse af patienter, der ikke ønsker det, for hun ken-

der patienten bedst og ved derfor, hvad der tjener patienten bedst.  

Når en patient bedres og skal udskrives fra hospice, er det en potentiel lykkelig situation. Det 

er det også for nogle, mens andre patienter af forskellige grunde ikke synes, det er lykkeligt. 

Har patienten eller formodes patienten at have modstand mod udskrivelsen, bliver kontakt-

sygeplejersken let ’smittet’ og ser dermed heller ikke en udskrivelse som en mulig eller lyk-

kelig begivenhed for patienten. 
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Følgende er en beskrivelse af almindelige tilgange eller håndteringsstrategier. Der er typiske 

måder at håndtere situationen på, som ikke nødvendigvis er knyttet til bestemte sygeplejer-

sker; men det er strategier, som sygeplejerskerne benytter i større eller mindre grad. Syge-

plejersken kan sagtens være ’blind’ i forhold til egne patienter og mere klartseende i forhold 

til andres. Flere forskere har fundet frem til, at mennesker der arbejder med døden - herun-

der sygeplejersker - benytter håndteringsstrategier (Chamaz 1980, Jacobsen 2007b). Håndte-

ringsstrategierne bliver brugt til at skabe mening, kontrollere eller håndtere en given situati-

on eller oplevelse. De kan også bruges med den hensigt at minimere et arbejdes belastende 

karakter. Generelt kan håndteringsstrategier deles i overvejende problemløsende og overve-

jende følelsesfokuserede strategier (Jacobsen 2007b). 

5.1.1 ”Blindhed” 

Sygeplejersken kan til tider godt se, at en af de patienter, hun er kontaktsygeplejerske for, 

ikke længere opfylder kriterierne for at være indlagt på hospice. Ann siger, at hun nok bliver 

’blind’ overfor sine egne patienter. Hvis ingen andre (kollegaer eller læger) siger noget, så 

bringer sygeplejersken heller ikke selv en udskrivelse på bane. Som Ann siger: ”Hvis jeg går i 

det selv, så er jeg ikke sikker på, at jeg altid er ligeså god til at tage det op”(A:3). Og Dorte: 

”Hvis det er mig … så tænker jeg. Jeg kan godt vente til, der er nogle andre, der siger no-

get”(D:5). ”Jeg kan sagtens have patienter, hvor jeg tænker, hvis ikke andre kommer efter 

det, så behøves jeg ikke sige noget”(I:6), siger Ida. Og Jane: ”Man går lidt stille med det, hvis 

det er ens egne patienter”(J:2). 

Flere påpeger, at det ikke kun er dem, der kan finde på at forholde sig afventende. Det er en 

tendens, de kan se. Dorte er inde på det: ”Vi går og putter med det, når det er vores egne. 

Og tænker så længe den går, så går den”(D:8). Og Ida: ”Det er i hvert fald ikke os! … Jeg tror, 

det er sjældent os, der siger det: Jeg synes bestemt, at vedkommende skal indstilles til en 

plejehjemsplads”(I:3). Enkelte antyder, at dette kan være en kollektiv beslutning blandt sy-

geplejerskerne, Frida siger: ”Vi siger ikke noget til lægerne, fordi så længe der er ro på, så er 

der ro på. Og vi vil måske egentlig gerne beholde patienten for patientens egen skyld. Og så 

prøver vi måske at forhale processen ved at sige, at jeg er ikke kontaktperson. Det er ikke 

mig, der skal bringe det her på bane”(F:7). 
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Denne passive holdning kan godt give lidt skrupler, Dorte siger: ”Det er sådan en undladelses 

- forsømmelses - altså simpelthen helt bevidst, tror jeg nogle gange”(D:8). Ida siger, at hvis 

patienten efter hendes mening har brug for at være her, så er der nogle andre, der må op-

dage, at hun kan udskrives: ”Det er ikke så charmerende”(I:6). Sygeplejersker er tilbøjelige til 

at vende det blinde øje til, når det er deres egne patienter. Så længe den går, så går den. De 

gør det nok først og fremmest for patienternes skyld, men de skåner måske også sig selv for 

en belastende arbejdsopgave. 

5.1.2 ”Klarsyn” 

Når snakken om en udskrivelse bringes på bane, kan initiativet komme fra både læger og 

sygeplejersker, som Hanne fortæller: ”Det opstår vel oftest, hvis der er en patient, der er sta-

bil, og man synes, vedkommende har det godt … Og det kan enten være en sygeplejerske 

eller lægen, der siger det”(H:3). 

Flere af sygeplejerskerne er inde på, at nye øjne på patienten ser situationen i et andet lys.  

Dorte siger: ”Jeg synes faktisk, det er generelt, når der kommer andre sygeplejersker end 

kontaktsygeplejersken ind på stuen og ser med andre øjne på den, der ligger der i sengen, at 

det bliver taget op”(D:7-8). Og Ann har den holdning: ”Hvis jeg kommer ind på en stue ved en 

patient, der har været her i 2 måneder … er jeg nok mere tilbøjelig til at tage det op, for så 

kommer jeg med nogle øjne, der ikke er vant til at se den patient”(A.3). 

Nye øjne ser patienten i et andet lys, men ikke altid i et klarere lys. Clara mener: ”Det er ofte 

dem, som er meget inde ved patienterne, der godt kan se, hvorfor de er her”(C:3). Hanne 

tænker: ”Det er en god ide lige at trække vejret og sætte sig på sine hænder, når man kom-

mer ind til nogle andres patienter, og kun skal være der én dag eller to. Selvfølgeligt ser man 

også noget andet, end dem der går der lang tid”(H:4).  Men det andet er måske et forenklet 

billede af patientens situation. Hvis en ’ny’ sygeplejerske tager initiativ til snak om udskrivel-

se, kan det opleves, som om beslutningen træffes på et for spinkelt grundlag. 

Dem, der er meget ved en patient, kunne også være mere objektive, sige Ann: ”For mit eget 

vedkommende er det vigtigt nogle gange at træde ud af mine egne sko og så lige se lidt ob-

jektivt på det”(A:8). Og nogle gange er det meget tydeligt, at det bliver aktuelt med en ud-

skrivelse. Dorte siger: ”Hvis jeg ved, at vedkommende her ikke kan komme hjem, så kan vi 



28 ”Det går altid ud over mine patienter”                                     Lisbeth Halager  

 

ligeså godt komme i gang nu ... Der er ingen grund til, at der skal gå to måneder ekstra, in-

den vi kommer i gang”(D:5).  

En sygeplejerske, der ikke kender patienten, ser med nye øjne på situationen og er mere 

tilbøjelige til at bringe patientens fremtid på bane, end dem der kender patienten godt. Det 

nye syn på patienten er ikke altid velkommet. Det er ikke alle, der synes, nye øjne ser bedre, 

de kan måske overse væsentlige ting. Mens ingen anfægter den ’blinde’ holdning, så anfæg-

tes den ’klartsynede’ holdning til andres patienter. Kontaktsygeplejersken ved bedst, så an-

dre bør tage det med ro. Det kan måske blive en fastlåst situation, hvis den ene part ikke vil 

og den anden part ikke må ’byde op til dans’. 

5.1.3 ”Stikker” 

Der er nok en tilbøjelighed til, at sygeplejersker tænker ’bredere’, når det ikke drejer sig om 

deres egne patienter. At de tænker på hospices funktion som specialistniveauet indenfor 

den palliative indsats. Det kan få dem til at ’pege på’ patienter, som efter deres mening godt 

kan passes et andet sted. En kollega omtalte én med en sådan adfærd som en ’stikker’, her 

én der påpeger uretfærdigheder eller mulige uretfærdigheder. Det er ikke en kritik af organi-

sationen udadtil eller sladder om en enkelt medarbejder. Det er mere en påpegning af, at 

alle patienter og alles patienter ikke behandles ens. 

Det kan sagtens være en sygeplejerske, der kun har sporadisk kendskab til patienten, der 

bringer en snak om udskrivelse på bane. Som Hanne siger: ”Det er nok egentlig tit en person i 

plejegruppen, som måske ikke kender vedkommende så godt, som lige er inde en dag og si-

ger: Han har det da godt. Skal der ikke lige ske noget her?”(H:3). Ann svarer således på 

spørgsmålet om, hvordan udskrivelse typisk kommer på tale: ”Det synes jeg egentlig typisk, 

der gør på vagtstuen. En eller anden spørger: Hvad skal hun egentligt?”(A:2). Og Dortes sva-

rer på samme spørgsmål: ”Jeg tror tit, det er os, der bliver enten utålmodige, eller hvad det 

nu er, vi bliver … Behøver vedkommende at være her?”(D:1-2). ”Det er da også sket, at jeg 

selv er kommet med det lille korn, der sætter en proces i gang”(G:3), siger Grete. 

Jane bemærker: ”Det kommer typisk på tale, når der ikke har været nogen ændringer i en 

periode på 1o-12 dage. Så er der nogen, der siger: Hov, hvor længe kan hun leve? Og så går 

vi i gang med udskrivelsen. Det er ikke altid, den der har patienten, der giver udtryk for 
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det”(J:2). Det er ofte sygeplejersker, der ikke kender patienten særligt godt, der bringer mu-

ligheden for en udskrivelse på bane, og som Clara siger: ”River lidt i lægerne…”(C:3).  

’Stikkeren’ kan have forskellige dagsordener. Den som titlen på projektet antyder, at når det 

går ud over min patient, skal andre retfærdigvis også udskrives, hvis de kan passes andre 

steder. Men det kan også være lettere for sygeplejersken at være en ’ansvarlig medarbej-

der’, hvis hun har en distance til patienten. En ansvarlig medarbejder der er opmærksom på, 

om hospices pladser udnyttes bedst muligt.  

5.1.4 ”Regelstyret” 

Der er nogle, som fremfører, at der er regler eller principper, som gælder i forhold til udskri-

velse, også af patienter der ikke umiddelbart ønsker det. De beskriver det som en tværfaglig 

beslutning, hvor det er i sidste ende er lægernes ansvar og afgørelse. 

Ida siger følgende om, hvordan snakken om en udskrivelse bringes på bane: ”Meningen er 

vel, at det er på vores tværfaglige konference, at vi begynder at snakke om, hvad de skal” 

(I:3). ”Det er jo ikke en vurdering, jeg tager. Det er en tværfaglig vurdering, hvor lægerne har 

det største ord i det her”(B:3), bemærker Britt i forhold til, om en udskrivelse skal gennemfø-

res eller ej. Og Ea har den holdning: ”Jeg tør slet ikke gå i gang med sådan noget, uden jeg 

har tværfaglige - helt specielt lægerne med på banen. Der er et lægeligt ansvar, og det an-

svar vil jeg ikke tage. Jeg vil slet ikke begynde at tale udskrivelse med dem, før jeg har vendt 

det med lægerne”(E:1-2). Og Frida er af samme holdning: ”Det skal vi jo gøre tværfagligt, og 

det er vores læger, der har det sidste ord i den sag. Og det er tit dem, der tager snakken med 

patienterne”(F:2). Det er lægerne, der tager beslutningen, når en patient skal udskrives. Det 

sker i samarbejde med sygeplejerskerne, og nogen skal bringe det på bane. Hvis initiativet til 

en udskrivelse kommer fra en læge, kan sygeplejersken føle det som et pres. Ea siger: ”Nogle 

gange, desværre, kommer der lidt et pres fra lægens side”(E:2). Men Ida er inde på, at et læ-

geligt pres nogen gange bliver konsekvensen, når sygeplejersken forholder sig passivt til, om 

en patient skal udskrives: ”Hvem er det så hver gang, der bliver bussemand? Det er de læger, 

der går ind og vurderer patienten og ser noget, man også godt selv have kunnet set. Så er 

man selv fri for at være den, der tager bolden op”(I:7). 
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Andre giver udtryk for et princip om, at kontaktsygeplejersken skal være involveret, når der 

træffes beslutning om en udskrivelse, som patienten har modvilje imod. Ea er af den hold-

ning: ”Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det er kontaktsygeplejersken, der er med i det”(E:2). 

Det kan skabe debat, hvis det ikke er tilfældet. Det har Hanne oplevet: ”Det, der nok blev 

reageret meget på, var, at kontaktpersonen ikke var til stede, da beslutningen blev taget. 

Hun havde i hvert fald en anden holdning til det og ville have kæmpet for, at han ikke var 

blevet udskrevet”(H:1). På den anden side kan en fastholdelse af ens principper også forhale 

en proces, synes Ea: ”Hvis nu jeg har været inde, hvor jeg ikke har været kontaktsygeplejer-

ske … så har jeg sagt, det må vente til - Det er jo lidt at forhale det, kan man sige. Men det er 

også, fordi det er et princip, som jeg synes, man skal vægte”(E:6). 

Der er ingen tvivl om, at det er lægerne, der har det afgørende ord, når en patient skal ud-

skrives. Det er lægerne, der indlægger og udskriver patienter. Sådan var det, da Glaser og 

Strauss(1968) udførte deres forskning, sådan er det stadigt. Men jeg bliver lidt forundret 

over, at patienten efter sygeplejerskens udsagn ikke inddrages i beslutningsprocessen. I hos-

picefilosofien står, at patienter og pårørende skal opleve en helhedsorienteret indsats præ-

get af åbenhed, og hensyntagen til individuelle behov og ønsker. Selv om sygeplejerskerne 

ikke bestemmer, om en patient skal udskrives, bør hun tale med patienten om, hvad ved-

kommende tænker om fremtiden.  

Sygeplejerskerne på hospice taler meget med patienterne, og det er muligt, det for dem er 

en selvfølgelighed, at de taler fremtid med patienterne. Så selvfølgeligt at de ikke nævner 

det i interviewet. Men Ea siger, at hun ikke tør gå i gang med sådan noget, hvis ikke hun har 

lægerne med i det. Er samtale med patienten om, hvad de tænker om deres situation at ’gå i 

gang’? Synes sygeplejerskerne, det er så svært, at tale med patienterne om en fremtid uden-

for hospice, at de undlader at tage emnet op? Sygeplejersker, patient og pårørende arbejder 

sammen i et triadiske samspil (Dalgaard 2008). Hvis sygeplejersken fornemmer, at patienten 

gerne vil udskrives, kan hun bringe en udskrivelse på bane, uden at det forstyrrer værdi-

grundlaget for samspillet eller samarbejdet. Men hvis der er modstand mod udskrivelse, 

primært fra patientens side, kan det være lettere for sygeplejersken at undlade at bringe 
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emnet på bane, det kan forstyrre det samarbejde, der er etableret. Det er interessant, at 

sygeplejerskerne generelt ikke argumenterer ud fra hospicefilosofien. 

Der er mange følelser på spil, når en udskrivelse, der ikke ønskes af patienten, skal gennem-

føres. Og følelser er emnet for næste afsnit.  

5.2 ”Mine Kyllinger” og de andres - om følelser på hospice 

Patientens og pårørendes reaktioner på og sygeplejerskens oplevelse af at deltage i udskri-

velser, som patienten ikke ønskede, var andre emner i interviewene. Der er mange følelser 

på spil. Sygeplejerskens følelser for eller involvering i den enkelte patient og dennes familie. 

De kender patienten og familien godt og ønsker alt godt for dem - denne empati / sympati er 

vigtige faktorer. 

Hovedparten af de interviewede sygeplejersker giver udtryk for, at de i et eller andet omfang 

bliver knyttet specielt til nogle patienter, ofte dem de er kontaktsygeplejersker for. Som Cla-

ra siger: ”Man passer bedst på sine egne kyllinger, for man kender jo dem, og man kender 

deres liv, og man kender deres forventninger … og vil strække sig langt, for at de skal få det 

godt”(C:7). Andre omtaler det, som en ret til at varetage egne patienters interesser, som 

Hanne: ”Jeg synes også, man skal beskytte sine patienter. Dem, der har størst viden om dem, 

skal også have meget at sige”(H:4). Kontaktsygeplejersken har altså den største viden om 

egne patienter og ved derfor, hvad der er bedst for dem. 

Flere omtaler de følelsesmæssige involveringer som selvfølgelige og uundgåelige - og til tider 

belastende. Jane fortæller om sine oplevelser, da hun var nyansat på hospice: ”En kær pati-

ent blev sunget ud. Og han havde taget ophold i mit hjerte ... Og allerede næsten morgen så 

tager man imod en ny familie på den samme stue … Så blev man lidt brugt, for de flytter ind, 

og det gør de stadigvæk”.  Og Grete siger: ”Så handlede det selvfølgeligt også om, at jeg et 

eller andet sted var kommet til at holde utroligt meget af dem. Jeg var ikke bare deres advo-

kat, jeg var følelsesmæssigt meget mere. Sådan følte jeg i hvert fald”(G:5).  

At være kontaktsygeplejerske skulle altså give et særligt overblik og klarsyn over situationen, 

så man ved, hvad der er bedst for patienten. Men alligevel giver flere udtryk for, at dette 

klarsyn måske sløres af ’at kende patienten godt’. Måske spiller den følelsesmæssige invol-
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vering en rolle. Ann siger: ”Jeg kan se en tendens … når det er patienter, jeg har haft i længe-

re tid, og som jeg lærer godt at kende. Så kan jeg også være tilbøjelig til, at synes, at de ikke 

skal udskrives”(A:1). Frida er inde på noget af det samme: ”… jo mere vi har været inde ved 

en patient, jo mere føler vi måske, at hun skal have lov at blive her(F:3).  

Generelt er sygeplejerskerne modstræbende i forhold til at udskrive patienter, der ikke øn-

sker det. ”Fordi jeg tror, at vi alle sammen næsten af hjertet vil sige, men selvfølgelig skal du 

have lov at blive her, hvis det er det, du gerne vil. Hvis vi sådan kun skal tale med vores hjer-

ter”(F:3), siger Frida. Ea siger: ”Og der da også nogen, hvor man bare har lyst til at sige, de 

bare skal være herinde ved os, og vi passer på dem. Der er jo nogen, der går ind under huden 

på én ”(E:7).  

Selv om alle vil deres patienter det godt, er der ikke nogle af sygeplejerskerne, der nikker 

genkendende til projektets titel, Hanne siger: ”Hvis jeg må vende tilbage til din overskrift, 

’det går altid ud over mine patienter’? Sådan har jeg det slet ikke ... Det er helt spredt fægt-

ning, at den slags situationer opstår”(H:8). Hanne føler ikke specielt, det er hendes patienter, 

det går ud over. Det er helt tilfældigt ’hvis patienter’, det går ud over. Men Hanne anfægter 

ikke, at udskrivelser kan ’gå ud over patienterne’. Hvordan opstår den følelse af, at det går 

ud over patienterne?  

5.2.1 ”Det er synd for patienterne” 

”Jeg tænkt over, hvorfor er det, det er så svært … den eneste forklaring, jeg kan finde, er, at 

det er synd - Og synd for - Kan man bruge det til noget? Det er sådant et underligt begreb, 

men jeg tror, det er det, der sker for mig, at jeg synes, det er synd for folk”(D:7). Det siger 

Dorte, da hun bliver spurgt, om der er noget hun har tænkt på i forbindelse med udskrivelse 

af patienter, der ikke ønsker det. Og hun er ikke den eneste, der synes, det er synd for pati-

enten, hvis vedkommende skal udskrives. Specielt er det synd, hvis de skal på plejehjem. Ea: 

”Det har jeg nok lidt svært ved helt at nænne - plejehjem”(E:7). Hanne anerkender, at hun 

synes, det er synd for patienten, men også at den følelse måske ikke gavner patienten: ”Så 

man kan holde op med at tænke det der, det er også synd for… for den har vi med os”(H:6). 

Dorte: ”Vi synes, det er synd for folk. Og det er jo i egentligt noget underligt noget, for folk de 

kan jo godt have det godt på et plejehjem”(D:3). Alle har en holdning til, hvordan det er at 
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komme på plejehjem. Som Ida siger: ”Det er ikke vildt mange, vi udskriver til plejehjem. Så 

det gør nok mere ved os”(I:9). Det er ikke kun sygeplejerskerne, der har en forforståelse om 

plejehjem, Ann reflekterer: ”Jeg har ikke hørt mange ældre glæde sig til at komme på pleje-

hjem”(A:8). 

Det er blandt andet synd, at patienter, der er blevet trygge ved at være på hospice, atter skal 

skifte opholdssted. Ann udtaler: ” Både pårørende og patienter er meget mere trygge ved at 

være her end ved at være hjemme”(A:4). Grete er inde på noget af det samme: ”Jeg synes, 

man oplever … at patienterne bliver enormt afhængige af den tryghed - og det er næsten 

samtlige”(G:3). Patienterne og de pårørende er trygge ved at være på hospice, og sygeple-

jerskerne føler det let som et svigt, hvis patienten ikke kan blive. Eller de synes, det er synd 

for patienten, at vedkommende skal forlade den trygge base, som hospice er. 

Der er også sygeplejersker, der argumenterer for, at de må blive bedre til at se ud over deres 

personlige engagement. Ann er inde på det: ”Nogen gange skal vi også passe på ikke at blive 

- pylrede er ikke det rigtig ord, det er overbeskyttende heller ikke, men vi kan også være mo-

tiverende, eller vi kan være demotiverende i forhold til det”(A:8) Britt omtaler også situatio-

ner, ”hvor sympatien for patienten tilter over. Hvor vi ikke kan jeg-du dissociere”(B:4).  

Det personlige engagement som sygeplejerskerne har i patienternes ve og vel, kan være en 

hæmsko i situationer, hvor patienten skal ufrivilligt udskrives. Når sygeplejerskerne synes, 

det er synd for patienten, bliver de måske dårligere til at se muligheder og motivere for en 

udskrivelse. Når det er synd for patienten, er det sværere at træffe de ’rigtige’ beslutninger, 

og det svier, ’hvis det går galt’.  

5.2.2 ”Det er svært for mig” 

Når udskrivelserne går anderledes end håbet, påvirker det sygeplejerskerne. En patient døde 

kort efter en udskrivelse til hjemmet, en udskrivelse der havde været uenighed om i perso-

nalegruppen og stor modstand mod - specielt fra hustruens side. Episoden er 1½ år gammel, 

men fem af informanterne nævner den som eksempel på en udskrivelse, der havde været 

svær. Til den udskrivelse siger Ea: ”Vi kunne have ladet dem få lov at blive og nyde de sidste 

uger i stedet for det slagsmål, det så blev. Det kan man godt have lidt - dårlig samvittighed 

over, tænker jeg. Det påvirker. Og det påvirkede mange her”(E:5). Også Dorte er påvirket af 
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den udskrivelse: ”Den skyld jeg selv havde over, at jeg havde været en af dem, der syntes, at 

det var fint at sende ham hjem. Det har gjort stort indtryk på mig.”(D:1). Grete har den op-

fattelse: ”De var bestemt ikke interesseret i at skulle hjem - og var bange for det. Det har 

efterladt sig nogle spor, at han døde en eller to dage efter, han kom hjem”. Og Hanne er inde 

på, om det kunne have været undgået: ”Men manden blev udskrevet, og han dør vel fem 

dage efter derhjemme. Konen var rigtig vred i processen over, at han skulle hjem igen. Det er 

da sådan en situation, der påvirker. Og man tænker: ”Kunne det være undgået?” (H:1) Britt 

har en anden vinkel på situationen og synes, det var svært at motivere dem til udskrivelse: 

”De har haft kolossal stor modstand imod udskrivelse, hvor de kæmpede … de var begge to 

rigtig, rigtig godt argumenterende. Og det var svært”(B:2). De fleste sygeplejersker giver 

udtryk for, at det er sværest, når patienten skal udskrives til plejehjem, alligevel er det en 

udskrivelse til hjemmet, der har sat sig sine spor hos mange. Selv om flere synes, det er ide-

elt at dø hjemme, så bliver det ikke nødvendigvis betragtet som en ønskeværdig situation, 

når en patient udskrives til hjemmet og dør efter få dage. Måske fordi denne patient ikke 

særligt højt eller tydeligt gav udtryk for et ønske om, at det var det han ville. Men nogen 

havde hørt det.”Og det er min eneste trøst. Og det ved jeg med så usvigelig sikkerhed, at det 

var det, han gerne ville(hjem)”, siger Dorte.  

”Men det er jo ikke de der nemme nogen, der tager vores energi, det er jo de svære. Dem der 

enten synes, det er helt uoverskueligt enten at skulle hjem eller vælge et alternativ til hjem-

met”(B:1), siger Britt. Når patienten eller de pårørende synes, at en udskrivelse er helt 

uoverskuelig, føler personalet, at de påfører patienten yderligere lidelse. Patienten er jo sta-

dig uhelbredelig syg og kan ikke klare sig uden hjælp. Ea siger: Det, der er svært, når man 

skal være med i udskrivelserne, er, at de faktisk stadigvæk er rigtig alvorligt syge(E:1).  

 Clara har været involveret i nogen: ”- hvor patienten rigtig gerne ville blive her, men hvor det 

er svært at argumentere for, at de skal. Man kan selvfølgelig godt blive smittet lidt af deres 

frustrationer”(C:2). Som flere udtrykker det, så dør patienten bare ikke hurtig nok til at kun-

ne blive på hospice. Sygeplejerskerne er oppe imod magtesløshed og hjælpeløshed, som 

Britt udtrykker det: ”… i argumentation om at komme hjem, hvis de(patienterne) er imod 

det. Så er vi jo oppe imod alle de ting, de føler, hvor der er ’løse’ til sidst”(B:9). Og det Dorte 
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oplever som svært: ”… er dem, hvor både familien og patienten ikke synes, at det ikke skal 

være sådan. Men vi siger, at det skal det”(D:4). 

Og endnu værre føles det for sygeplejerskerne, når de selv er uenige i beslutningen om ud-

skrivelse. Som Ann var, da en patient skulle udskrives til plejehjem: ”Han var bare rigtig, rig-

tig dårlig. Så blev han alligevel sendt på plejehjem. Og det er faktisk noget af det, der har 

naget mig allermest herinde”(A:2). Ida er inde på noget af det samme: ”Det, jeg synes, træk-

ker tænder ud, når man skal arbejde med det, er at gøre noget ved dem, som man ved, ikke 

er verdens bedste ide”(I:6). Jane siger: ”Da oplevede jeg, at vi svigtede. Vi skulle have beholdt 

patienten, til det var slut”(J:1) og fortsætter senere: ”Man går lidt stille med det, hvis det er 

ens egne patienter, fordi man næste ikke orker det svigt og de ’skrig og skrål’, der bliver, når 

de skal flyttes”(J:2). 

Grete får den afsluttende bemærkning i dette afsnit: ”Men altså sådan konfliktmæssigt og 

følelsesmæssigt, så fylder det mere, end det gør rent numerisk … Det er nogen af dem, jeg 

godt kan bære med mig. Specielt når man så hører, det er gået galt. Og gå galt, det er jo så, 

at de ikke fik lov at dø ude ved os. Det er det uafsluttede forløb”(G:7) Det går galt, når patien-

ten ikke dør på hospice.  

Det er svært for sygeplejersker, at skulle motivere til og planlægge udskrivelser, som de ikke 

er enige i. De kan blive smittet lidt af patientens frustrationer og skal magte patienters og 

pårørendes magtesløshed og håbløshed. Og af hjertet ville sygeplejerskerne gerne lade dem 

blive på hospice. De frygter også, at det går galt, og det vil i den forbindelse sige, at patien-

ten dør for hurtigt efter en udskrivelse. Sygeplejerskerne justerer hele tiden deres forvent-

ninger til patientens restlevetid, som Glaser og Strauss (1968) også fandt. Det kan gøre det 

vanskeligt at træffe og fastholde beslutninger om, hvad der tjener patientens tarv. Desuden 

kan det, som McNamara (1994, 1995) anfører, tyde på, at sygeplejerskerne finder det svært, 

når et liv afsluttes under andre omstændigheder, end dem, de synes, ville være optimale.  

Sygeplejerskerne føler, at de påfører uhelbredeligt syge og svækkede patienter yderligere 

lidelse og unødvendig lidelse. ’Plejelidelse’ kan den lidelse kaldes, der opstår i relationen 

mellem patienter og personalet (Eriksson 1999). Ofte er personalet ikke klar over, når de 

påfører patienten lidelse, men i disse situationer ved sygeplejersken det godt, men kan ikke 
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undgå det. Det er meget at byde syge mennesker, at de udskrives fra hospices trygge ram-

mer mod deres ønske - og så til en ringere pleje.  

5.2.3 ”Vi er bedst til det omkring den sidste tid” 

Sygeplejersker på hospice mener, at hospice er det bedste sted at leve den sidste tid, bortset 

fra hvis patienten selv ønsker at dø hjemme. Som Clara siger: ”Jeg synes da også, at det her 

er så godt et tilbud, så der ikke er ret meget, der kan konkurrere med det”(C:4-5). Og Ea 

kommer ind på det samme i forbindelse med, hvor det er godt at dø: ” … fordi vi synes, vi er 

bedst til det omkring den sidste tid”(E:8). Og Dorte kommenterer: ”… vi sætter vores egne 

evner så højt, at vi tror, at vi er bedst til det hele”(D:3). Kontrasten, til den pleje der ydes ple-

jehjemmene, kan være stor: ”Det er så voldsomt, når vi på hospice er i stand til at virkelig se 

patienterne, fordi vi er personale nok til... Og vi er uddannet godt nok til at vide, hvad der er 

for behov, de har…”(J:2), mener Jane. Til et spørgsmål om hvorvidt patienten kan risikere at 

gå glip af en god tid hjemme, hvis udskrivelsen bliver trukket længere tid end nødvendigt, 

siger Hanne: ”Nej, sådan tænker jeg ikke. Jeg tror altid, de har det godt, når de er herinde. At 

det er det, de er bedst tjent med. Og sådan behøves det jo ikke at være”(H:8). 

Jane ser en sammenhæng mellem de konflikter, der kan opstå omkring en udskrivelse og 

personalets opfattelse af sin rolle på hospice: ”Det er derfor, vi har de konflikter, når de bli-

ver sendt af sted mod deres vilje. Det ødelægger den opfattelse af os selv som noget godt. Og 

jeg bange for, hvis vi skal blive ødelagt af at gøre nogle ting, som ikke er værdigt for famili-

en(J:7) og fortsætter: Det, jeg elsker ved hospice, er at jeg faktisk kan få lov at gøre det or-

dentlig og kan se mig selv i øjnene. Hvis jeg ikke kan se mig selv i øjnene, så er jeg ikke sikker 

på, at jeg kan holde al den død ud(J:7).  

Generelt opfatter sygeplejerskerne hospice som et godt sted, et sted man kan være tjent 

med at være, hvis man skal dø. Og hvis sygeplejersken skal kunne holde til at arbejde i det 

lidelsens hus, som hospice også er, så fordrer det, at hun kan se sig selv i øjnene. Hun skal 

føle, at hun lindrer og ikke påfører (unødvendig) lidelse.  

En udskrivelse af en patient fra hospice, som ikke ønsker det, kan ud fra de tre foregående 

afsnit, siges ’at være synd for’ på tre niveauer: 1)Det er synd for patienten, at vedkommen-

de, som er i en sårbar situation, skal flyttes. 2) Det er synd for sygeplejersken, at hun skal 
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gøre noget, hun synes, er svært, og som strider imod hendes forestilling om, hvad der er 

bedst for patienten. Det kan påvirke deres selvbillede af at være en god hjælper. 3) Endelig 

er det synd for fagligheden. Plejen på hospice er af en bedre kvalitet, end den pleje der til-

bydes andre steder. 

Følelser udløses typisk, når ens værdier kommer i spil. Hvis man føler, man ikke kan gøre det 

rigtige. Sygeplejerskens værdier er emnet i de næste afsnit. 

5.3 Hospicefilosofien - værdier på hospice 

Min umiddelbare forestilling var, at hospicefilosofien ville have en fremtrædende plads, når 

sygeplejerskerne skulle beskrive deres værdinormer. Hospicefilosofien er fundamentet for 

sygeplejerskernes værdier, men de argumenterer i ringe grad ud fra den. Hospicefilosofien 

(bilag 6) rummer værdier, som betingelsesløs accept, åbenhed, at den syges ønsker og behov 

opfyldes i tæt samarbejde med patienter og pårørende. Jeg spurgte sygeplejerskerne, om de 

kom i konflikt med hospicefilosofien.  

Autonomien og den betingelsesløse accept kommer i spil. Ann siger: ”Hvis man tager auto-

nomi og selvbestemmelse - det kommer jeg i konflikt med, når der er nogen, der siger, at de 

vil være her”(A:5). Clara er inde på noget af det samme: ”Vi lover jo højt og helligt, at vi skal 

gøre det her til noget positivt og forsøge at få det bedste ud af det. Og det er det jo ikke først 

at sige noget og så noget andet”(C:4) ”Den totale og betingelsesløs accept, kan være svær at 

opfylde samtidig med, at vi gennemtrumfer - desværre, du kan ikke være her mere”(D:4), 

mener Dorte. Ida mener også, at autonomien til tider bliver annulleret: ”Vi siger tit, at det er 

patienterne, der definerer, hvad der er væsentligt for dem. Det bliver der så lige slået en streg 

over … Og her kommer mere livskvalitet ind i det, end der vil hjemme. Så annullerer vi også 

det argument for at være her, fordi vi sætter en anden dagsorden end hospicefilosofien”(I:9). 

Andre synes ikke, de kommer i konflikt med hospicefilosofien, for med en udskrivelse er der 

fokus på livet. Britt siger: ”Men jeg synes, hvis man hele tiden holder det op imod, hvad er det 

patienten kan få for landevindinger”(B:5). Frida er af samme mening: ”Så det er jo livet, vi 

har fokus på. Så på den måde støtter vi alligevel op om hospicefilosofien”(F:5). Hanne tæn-

ker: ”I det øjeblik de forlader os, så har vi jo ikke en forpligtigelse til at følge hospicefilosofi-
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en”(H:10). Endelig mener Grete: ”Det er ikke filosofien, der sådan spiller alt for meget 

ind”(G:5). 

Sygeplejerskerne følte ikke, de i væsentlig grad kom i konflikt med hospicefilosofien, når pa-

tienter skulle udskrives mod deres ønske. Hospicefilosofien er fundamentet under hospices 

værdier, men den gælder indenfor murene. Man kan ønske at komme på hospice, man har 

ikke krav på det. Så det er måske ikke så svært for sygeplejerskerne at acceptere, at patien-

terne heller ikke har krav på at forblive indlagt, selv om de ønsker det.  

Sygeplejerskerne kommer hyppigt i konflikt med deres indre værdier og deres følelser, når 

de skal medvirke til at udskrive patienter mod deres ønske. Jeg får den tanke, at sygeplejer-

skernes følelser og normer og måske personlige referencer til patienterne vejer tungere, end 

de fundamentale værdier i hospicefilosofien gør. Det er foreneligt med McNamaras (1994, 

1995) fund. 

I hospicefilosofien bliver det fremhævet, at livet er indtil døden. Sygeplejerskerne skal skabe 

rammer for bedst mulig livskvalitet og medvirke til, at menneskets sidste tid bliver en positiv 

del af livsforløbet. Livet indtil døden er emnet i næste afsnit. 

5.3.1 Livet indtil døden på hospice og på plejehjem  

”Patienterne skal have det så godt som overhovedet muligt indtil døden”(G:6), fremfører 

Grete og taler dermed på manges vegne. Britt mener fokus er: ”Hvordan kan vi give dem det 

bedste livsindhold de næste måneder”(B:3), om tiden skal tilbringes på hospice eller et andet 

sted. Frida ser en opgave i: ”at kunne lægge noget indhold i de dage, de skal have”(F:2). Ida 

siger: ”Vi skal leve så aktivt som muligt indtil døden. Og det er det, det her hus åbner mulig-

hed for”(I:9). Jane mener, at ” hvor vi kan gøre en forskel, der skal vi sgu gøre en forskel”(J:3). 

Sygeplejersker ser det som deres opgave, at medvirke til at patientens liv leves så godt som 

muligt, så længe det varer. 

Der er nogle situationer, der vanskeliggør sygeplejersken intentioner. Muligheden for at den 

syge kan have det så godt, som situationen tillader, er til stede, men forstyrres af, at den 

organisatoriske dagsorden er en anden. En flytning fra hospice kan medføre unødvendig li-

delse, mener Ann: - ”folk bliver meget trygge her, så skal de have et skift mere … hvis man 
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kun har 14 dage tilbage at leve i … at det  kunne de være forskånet for”(A:6). En flytning 

kræver, at den syge skal: ”forholde sig til nye mennesker … pangle med at flytte og betale 

indskud - alle de der praktiske besværlige ting”(D:4), nævner Dorte. Hanne synes, det - ”er 

meget at udsætte dødssyge mennesker for … flytte på plejehjem … en måned eller to”(H:5). 

Ida mener: ”Det tager fjorten dage, inden de er faldet til et nyt sted. Vist så det er den restle-

vetid, de har, så er det surt, hvis de skal bruge den på det”(I:2).  Dorte sammenfatter hold-

ningerne: ”Hvis det nu var mig, der sådan blev tvunget til at flytte 3 måneder, før jeg døde og 

skulle til at vende mig til en hel masse nyt. Det ville jeg ikke bryde mig om”(D:7). Det er alvor-

lig syge svækkede mennesker, der udskrives fra hospice. Det er synd, trist og træls, at de skal 

bruge deres sparsomme kræfter på en flytning. Det kan man faktisk ikke byde dem. 

Hvis den syge skal udskrives mod sit ønske, er det hele tiden plejehjemmene, der spøger. 

Som Hanne siger: ”Det er mindre indgriben, at skulle hjem i eget hjem. Det er forhåbentligt 

glædeligt”(H:5). Men Hanne tænker: - ”mest i plejen. Altså om plejen er optimal”(H:7). Ida 

reflekterer: ”Formålet er at opnå størst mulig livskvalitet. Er det så at sidde på et plejehjem 

et eller andet sted”(I:9)? Værdier som livskvalitet og livsudfoldelsesmuligheder danner 

klangbund for sygeplejerskernes synspunkter.  

Raunkiærs forskning (2010, 2011) har haft fokus på døden på plejehjem og i hjemmet, men 

plejehjemsbeboerne bruger eksempler fra livet på plejehjemmet, når de beskriver deres be-

kymring for døden. Således kan Raunkiærs forskning også sige noget om livet på plejehjem.  

Mange sygeplejersker har erfaringen med plejehjem. Ann: ”oplever, at man på plejehjem-

mene er mere styret af regler og rammer og dårlig normering og uvidenhed …”(A:7), og fort-

sætter: ”Jeg var været på en del plejehjem … og der er ikke et, hvor jeg vil sende mine foræl-

dre hen”(A:4). Også Dorte har: ”oplevet plejehjem tidligere … hvor folk var rigtig meget ale-

ne, og hvor bleerne måske ikke bliver skiftet så tit”(D:6). Jane har for år tilbage været med til 

at overflytte en patient til et plejehjem, hun aflagde senere besøg på plejehjemmet og be-

skriver det sådan: ”Det var forfærdeligt. Fordi hun havde prøvet at føle sig set og føle sig som 

et menneske hos os. Og så kom hun på plejehjem og følte kun, hun var til besvær og følte 

overhovedet ikke, hun fik dækket sine behov”(J:1). Jane fortæller om en anden situation, 

hvor en plejehjemspatient havde været indlagt midlertidigt på hospice. Der sagde patientens 
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datter efter udskrivelsen: ”Hun blev smidt fra Paradis til Helvede”(J:2). Sygeplejerskerne har 

altså personlige dårlige oplevelser med plejehjem.  

Der kan også være fordele ved plejehjemmene. Frida tænker: ”Vi vil gerne gøre den sidste tid 

så indholdsrig så muligt … måske er det for denne patient at skulle på plejehjem”(F:4) Dorte 

siger: ”Folk kan jo godt have det godt på et plejehjem, i virkeligheden bedre end her og blive 

mere underholdt end her … De dør ikke af kedsomhed på et plejehjem, vel”(D:3). Og Frida 

mener: ”Hvis man virkelig skal til at vælge livet til, så er det måske ikke her, man skal være. 

Fordi vores hus dør mennesker hele tiden omkring dem”(F:3). Der er forestillinger om, at der 

er mere liv på plejehjemmene.  

Lidelsen i den sidste del af livet, skal reduceres mest muligt og livet leves bedst muligt. En 

udskrivelse fra hospice tager tid og kræfter og kan ’stjæle’ den sidste del af et menneskeliv. 

5.3.2 Den gode død  

Forskere (McNamara et al.1994, McNamara1995) har via interview med hospicesygeplejer-

sker fundet, at sygeplejerskers egne forestillinger om den gode død påvirker indsatsen over-

for patienterne i den sidste del af livet. Desuden har det betydning for opfattelsen af, om 

indsatsen er vellykket. Ud fra de overvejelser blev sygeplejerske spurgt, om tanker eller vær-

dier i forhold til begrebet ’den gode død’ spillede en rolle i deres arbejde. De fleste så ’den 

gode død’ som et oxomoron, en vending som rummer et indbygget paradoks, og de var fak-

tisk i tvivl, om den gode død findes. 

Sygeplejerskerne udtrykte sig således om den gode død. ”Jeg er ikke sikker på, at vi kan give 

dem nogen god død”(A:7), siger Ann. Og Britt mener: ”Der er jo så også nogen, der overho-

vedet ikke synes, at døden er god, men rigtig, rigtig dårlig”(B:8). Ida synes: ”Den gode død er 

et hæsligt udtryk”(I:8). Endelig ved Jane ikke: ”- om der er en god død. Der er nogle forfærde-

lige dødsfald nogle steder”(J:6).  

Sygeplejerskerne giver udtryk for, at de ikke kan tillade sig, at definere, hvad en god død er. 

Britt mener: ”Det er ikke mig, der skal bestemme, hvad den gode død er. Det er den, der har 

livet og skal dø, der skal bestemme, hvad det er”(B:8). Grete siger, at den gode død er et re-

lativ begreb, men giver alligevel et bud på nogle værdier: ”At man kan gå døden i møde med 
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en relativ tryghed. I hvert fald en tryghed for, at man ikke kommer til at lide … og en formod-

ning om, at man ikke kommer til at dø alene”(G:4). Hvad den gode død end er for den enkel-

te, vil sygeplejerskerne gerne skabe rammen om døden, så den bliver så god som muligt.  

Rammerne for døden har stor betydning, men hospice behøves ikke være det bedste sted at 

dø. ”Jeg selv har den indbildning, at dø hjemme det er absolut nummer et”(D:6), siger Dorte. 

Ida mener: ”Hjemme er langt at foretrække. Stille og roligt i eget sovekammer og med fami-

lien, der spiser og snakker og hygger sig”(I:8). Patientens ønske vejer højest. Men kan patien-

tens ønsker om at dø hjemme ikke imødekommes, ”så kan vi nærme os de hjemlige værdier 

så godt som muligt herinde …”(B:8), fremhæver Britt. Og Jane siger: ”Vi kan ikke tage døden 

fra dem … men vi kan give mulighed for at kunne gøre det, som man ikke kan gøre ret mange 

steder”(J:6). Der er rum og mulighed for at opfylde individuelle ønsker. 

Sygeplejersker har en forestilling om og forståelse for, at nogle ønsker at dø hjemme, mens 

få eller ingen ønsker at dø på et plejehjem.”Der er også nogen, der gerne vil hjem. Jeg ople-

ver ikke ret mange, der gerne vil på plejehjem”(D:7), siger Dorte. Og Frida tænker højt: ”Den 

gode død på plejehjem … hører vi ikke så meget om i hvert fald”(F:6), men Frida håber, den 

findes.  

Sygeplejerskernes afgrænser ikke den gode død tidsmæssigt, men ud fra deres udsagn, er 

det den allersidste periode af livet. Patienten er levende indtil døden, og det er det levende 

menneskes liv, sygeplejerskerne har fokus på. En værdi der er udtrykt i hospicefilosofien. Det 

er patientens tanker og ønsker, som har betydning. Sygeplejerskerne har stor forståelse for, 

hvis et menneske ønsker at dø hjemme. Anna Whitaker(2010) beskriver, hvordan døden på 

hospice i høj grad forbindes med en god og værdig død, mens døden på plejehjem ofte anses 

for uværdig og dårlig. Det harmonerer fint med sygeplejerskernes forestillinger om livet på 

de to typer institutioner.  

Som sygeplejerskernes forestillinger om den gode død påvirker indsatsen i den sidste del af 

livet (McNamara et al. 1994), så kan sygeplejerskens forestillinger om, hvor livet leves bedst 

også gøre det. Hvis de ikke tager en snak med patienten om fremtiden, kan de komme til at 

begrænse patientens frie valg. Lidt finurligt kan man så tale om en undladelsessynd - altså at 

undlade at snakke med patienten om fremtiden. Fra den gode død til dødens forløb. 
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5.4 Dødens forløb 

Alle beslutninger, der træffes på hospice om patienternes fremtid, bliver til på baggrund af 

en formodning om varigheden af dødens forløb. Hvis patienten ønsker at komme hjem og 

dø, er det vigtigt, at patienten kommer hjem, men måske ikke om vedkommende lever en 

eller to uger. Bare vedkommende når hjem. Men i de situationer hvor patienten ønsker at 

blive på hospice, kommer spådomme om dødens forløb til at spille en større rolle. Forsøg på 

at forudsige det uforudsigelige er, som Glaser og Strauss’(1968) har påvist, en proces som 

først slutter, når patienten dør. Som Ea siger: ”Problemet er, at vi ikke kan se i en eller anden 

spåkugle, hvad der er i vente”(E:5).  

Nogle sygeplejersker måler dødens forløb op mod den normale indlæggelsestid på hospice. 

Dorte siger: ”Dem, vi forventer, der dør om 3 uger, der begynder vi jo ikke at snakke pleje-

hjem”(D:3). Ida synes, det er træls, hvis patienten bliver flyttet og de så: ”lever så kort tid, at 

det er indenfor den normale ramme, vi har for, at de er her i huset”(I:2). Når det kommer på 

tale, at en patient skal flyttes, er det en forudsigelse af restlevetiden, der vægter mest. Clara 

mener: ”Os sygeplejersker har gået og tænkt, at det her kan da godt være noget, der trækker 

i langdrag”(C:3). Dorte tror: ”Tit, det er os, der bliver enten utålmodige, eller hvad det nu er, 

vi bliver. Når der er nogle patienter, hvor det tager lang tid”(D:1). Eller som Jane: ”De dør 

ikke til tiden”(J:5). Patienten lever længere tid end forventeligt, længere tid end det blev 

vurderet ved indlæggelsen.  

Disse vurderinger, fornemmelse, forventninger, forudsigelser i forhold til restlevetiden hol-

der ikke, så sygeplejerskerne bliver med egne ord forbløffede, forbavsede, overraskede og 

snydt af dødens forløb. De er i tvivl, om de tør vove at stole på deres forudsigelser og frygter 

konsekvensen af at tage fejl.  Clara siger: ”Når man har meldt ud, at det her er til livets af-

slutning, og det så tager længere tid, end man forventer … man kan ikke være bekendt at 

sende patienten hjem bare på grund af det”(C:3-4). Ingen ’ved’ eller ’kan spå’, men alle har 

en forventning til patientens restlevetid. Igen Clara: ”Hun kunne for så vidt leve lang tid med 

det”(C:1). Og Britt: ”Hvis man fornemmer, at det der liv måske har et halvt år tilbage”(B:5). 

Dorte: ”Vi troede, at han kunne ligge længe, selv om vi også godt kunne se, at han blev da 

egentligt langsomt dårligere. Og så kom han hjem og døde efter to dage”(D:1). Og Ea: ”- in-
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gen af os, der kunne spå om … hvorfor kunne man da ikke bare lige have vidst”(E:5). Endelig 

siger Frida: ”Det ville være dejligt at vide, at de måske får de her en tre måneder i hvert 

fald”(F:4).  

Når patienterne skal bebyrdes med en udskrivelse fra hospice mod deres ønske, skal de helst 

leve en periode efter. Dør de for hurtigt, synes sygeplejersker, det er træls. Og det gælder, 

om de har spået patienten en kortere eller længere restlevetid, og dermed om de har været 

mod eller for en udskrivelse. Ann spørger, hvorfor en patient ikke kunne rummes: ”de sidste 

14 dage? Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, men det var helt tydeligt, at han havde ikke 

8 måneder eller 5 måneder tilbage at leve i overhovedet”(A:6). Frida synes ikke om: ”Hvis de 

bare får 14 dage det nye sted, og det ved vi jo aldrig”(F:4). Og Dorte mener: ”Jeg bliver tiere 

og tiere snydt, det er uberegneligt, mere end det var tidligere, pludselig … så dør folk ba-

re”(D:5), og tilføjer: ”Det er sværest, når det er sådan, at de dør hurtigere end bereg-

net”(D:6). ”Det er jo tidsfaktoren, der tæller her i huset”(I:2), siger Ida.  

Sygeplejersker begiver sig ud på usikker grund, som Ea siger: ”Det betyder rigtig meget, hvor 

lang tid der er igen. Og det er der jo ingen af os, der kan sige. Så det er lidt af et vovestykke, 

vi skal ud i”(E:2). Ea, Frida og Ida formulerer her tilsammen en essentiel sætning: ”For det er 

svært at tage stilling til, hvad det rigtige er”(E:10), ”fordi vi ved som sagt ikke, hvornår døden 

kommer”(F:7) ”Det er svært at vide, hvor lang tid lever hun”(I:1). Grete bliver tit spurgt om 

hvor lang tid, der er igen, og hviler i at kunne sige: ”Det har jeg ingen chance for at vide. Vi 

bliver af og til meget, meget overraskede”(G:9). ”Lige meget hvilken patient det er, så ved vi 

jo aldrig, hvornår tiden er”(F:2), siger Frida.  

Det er ikke til at sige, hvornår en patient dør, men alligevel spiller bedømmelsen af restleve-

tiden ind på alle beslutninger i forhold til patientens fremtid. Om vedkommende kan blive på 

hospice eller ej. Selvom alle siger, ’at ingen ved’, så har alle et bud på tidshorisonten. Det er 

disse forestillinger, der er i spil, når der er uenighed om en udskrivelse. Den syge, familien, 

personalet - alle har deres forestilling, og i virkeligheden er det disse forestillinger, der disku-

teres, når en udskrivelse fra hospice kommer på tale. Men de forestillinger er også nødven-

dige for at planlægge de rigtige handlinger, påviste Glaser og Stauss (1968). 
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Hvis sygeplejersken får ret i sin forestilling, hvis patienten dør ’for hurtigt’ efter en udskrivel-

se, så er det ekstra svært at bære, for sygeplejersken ’vidste’ jo godt, at denne beslutning 

ikke var rigtig. På den måde kan sygeplejersken føle sig ansvarlig, selv om hun ikke har en 

chance for at vide, hvornår en syg dør, så kan uudtalte profetier i bagklogskabens klare lys, 

godt føles som sikker viden. ’Jeg vidste, det var forkert - han skulle aldrig have været udskre-

vet’. Jeg vil give Glaser og Stauss (1968) ret. Alle involverede parter har en forestilling om 

dødens forløb, og det kan næppe være anderledes. Det er næsten det eneste beslutnings-

grundlag, der er for en udskrivelse - hvis det ikke alene er patienternes ønsker, der tæller.  

Dødens forløb afslutter analysen, så nu vil jeg begive mig over til konklusionen og perspekti-

veringen.  

6.0 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 

Flere informanter sagde efter interviewene: ”Det her vidste du godt”. Og det er sandt, jeg 

blev ikke overrasket over besvarelserne i interviewene, men analysen har ført frem til nye 

erkendelser. 

Flertallet af informanterne synes, at ’udskrivelse af patienter fra hospice mod eget ønske’ er 

en belastende arbejdsopgave. De er gerne fri for at bringe det på tale i forhold til egne pati-

enter og dennes familie. De er tilsyneladende helst fri for at bevæge sig ind i det følelsesful-

de felt, som disse udskrivelse udgør. De benytter sig - til dels ubevidst af forskellige håndte-

ringsstrategier med henblik på at undgå eller udsætte en sådan udskrivelse. Herved beskyt-

ter sygeplejerskerne deres egne patienter mod en udskrivelse, de ikke ønsker. De gør det til 

dels ved at pege på andre patienter, som kunne være kandidat til en udskrivelse fra hospice - 

måske ud fra devisen at så peger pilen ikke på mig og mine lige nu. For der skal være pladser 

på hospice til dem, der trænger mest.  

Håndteringsstrategierne skal ses som karakteristiske måder at håndtere en ’truende’ udskri-

velse på, men de er ikke fyldestgørende eller nødvendigvis ’rene’ i deres fremtoning. ”Blind-

hed” hentyder til at egne patienters mulighed for udskrivelse ikke ses eller ikke verbaliseres. 

”Klarsyn” benyttes i forhold til patienter, som sygeplejersken passer i kortere tid. Sygeplejer-

sken ser, at denne patients problemstillinger ikke er så komplekse, at plejen ikke kan vareta-
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ges udenfor hospice. ”Stikkerrollen” bruges i forhold til patienter, som sygeplejerskerne kun 

møder kort tid eksempelvis ved konkrete plejeopgaver eller ved middagsbordet. Sygeplejer-

sken kender ikke patienten særligt godt, men kan ikke umiddelbart se en grund til, at ved-

kommende skal forblive indlagt på hospice. Endelig er der en ”regelstyret” indstilling. Syge-

plejersken henholder sig til, at der er regler eller principper for den slags udskrivelser, som 

skal overholdes. Regler og principper som ikke nødvendigvis er formuleret på skrift, så de 

’gælder’ ikke til enhver tid. Håndteringsstrategierne er i overraskende høj grad følelsesfoku-

serede. Og det kan se ud til, at de i mindst ligeså høj grad tjener til at beskytte sygeplejer-

skerne mod en uønsket opgave, som de tjener til at beskytte patienterne mod en uønsket 

udskrivelse. 

Der er mange følelser på spil i disse situationer. Centralt er følelsen af, at det er synd for … 

Det er synd for patienten, at vedkommende, som er uhelbredelig syg og har få ressourcer, 

skal forlade hospice mod sit ønske. Det er synd for sygeplejersken, at hun skal påtage sig en 

opgave, som kan stride mod hendes overbevisning, og som måske forstyrrer hendes selvbil-

lede af at være en, som gør det gode. Endelig er det synd for fagligheden. Fagligheden på 

hospice er på et plan, som andre - specielt plejehjemmene - har svært ved at hamle op med.  

Dødens forløb, denne ukendte faktor spiller ind på alle beslutninger. Selv om dødstidspunk-

tet på ingen måde kan forudsiges, så gør alle sig tanker om, hvor længe livet varer. Disse 

forestillinger om dødens forløb er i høj grad styrende for beslutningsprocesser. Sygeplejer-

skerne husker alle nogle situationer, hvor det ’gik galt’ - hvor patienten døde ’for tidligt’ efter 

udskrivelsen, hvad enten det var hjemme eller på plejehjem. Hvis patienten er blevet ud-

skrevet fra hospice mod sin vilje, skal man helst have gættet rigtigt - livet skal vare en tid 

efter udskrivelsen. 

Sygeplejersken har med baggrund i hospicefilosofien fokus på livet inden døden. Den gode 

død er ikke et begreb, sygeplejerskerne bruger eller mål, der stiles mod. Sygeplejerskernes 

fokus er på, at livet skal leves så godt som muligt indtil døden, og de tror, det er tvivlsomt, 

om det mål kan blive opfyldt på et plejehjem. Kan patienten udskrives til hjemmet, er det en 

anden sag. Der kan være fordele ved en udskrivelse til hjemmet. 
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Selv om hensigten er at beskytte patienten, kan sygeplejersken nogle gange komme til at 

begrænse patientens autonomi, ved at følge sin egen forestilling om, hvad der tjener patien-

ten bedst. Hvis der derimod er en divergens mellem patientens og familiens ønske i forhold 

til en udskrivelse, vil sygeplejerskerne som hovedregel støtte op om patientens ønsker. 

Målet med projektet var ikke at finde løsninger eller andre handlemåder, men at få en bre-

dere forståelse af, hvad der er i spil, når patienter skal udskrives fra hospice mod deres vilje. 

Jeg har selv fået en dybere forståelse af, hvor kompleks en problemstilling det er, og har fået 

øje på hvor mange følelser, der aktiveres.  

Tanken er, at jeg med udgangspunkt i projektet vil lægge op til debat om emnet i sygeplejer-

skegruppen. Den enkelte sygeplejerske kan via denne debat få øjnene op for, hvor mange 

vinkler denne problemstilling kan anskues fra. Sygeplejerskerne kan måske i tilgift blive mere 

bevidst om egne holdninger og handlinger. Debatten kan munde ud i en refleksion over, om 

organiseringen af disse udskrivelser skal ændres. 
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9.0 BESKRIVELSE AF HOSPICE                                                                    BILAG 1 

Projektet er udarbejdet på KamillianerGaardens Hospice, som blev oprettet i 1999 i munke-

nes gamle sygehus. Hospice er en selvejende institution, der har driftsaftale med regionen. 

Hospice er under lov om frit sygehusvalg, så man kan vælge at komme på et hospice udenfor 

ens egen region. For at komme i betragtning til en hospiceplads skal man opfylde nogle kri-

terier: Man skal have en uhelbredelig livstruende sygdom og en forventet kort restlevetid. 

Man skal have behov for lindrende behandling på det specialiserede niveau. Man skal selv 

ønske at komme her. Selv om man opfylder kriterierne, er det ikke givet, der er plads på 

hospice, når behovet opstår. 

Hospice er i to etager og har 12 enestuer, der vender mod syd med udsigt over haven. Haven 

er anlagt, så der er afskærmede pladser til senge. Farverne inden døre er varme, møblerne 

af kirsebærtræ og gulvene af bøge parket. Der er abstrakte billeder på væggene.  

Hospicelederen er uddannet sygeplejerske, og der er ansat en afdelingssygeplejerske og en 

udviklingssygeplejerske. På hospice er der ansat 22 sygeplejersker og 2 social- og sundheds-

assistenter til at varetage plejen at de indlagte. Alle sygeplejersker og social- og sundhedsas-

sistenterne er ansat på deltid (ansat fra 20 til 32 timer om ugen). Nogle er ansat i fast vagt - 

enten aften eller nattevagt. Hospice har eget køkken, og der er ansat en økonoma og 2 køk-

kenassistenter. Der er to medhjælpere i fleksjob og en pedel. Desuden er der ansat en mu-

sikterapeut på hospice. I en fløj af hospice holder Det Palliative Team til. Organisatorisk er de 

ansat på Aalborg Sygehus, og de holder hånd i hanke med et større antal uhelbredeligt syge 

borgere, som bor i eget hjem. Bortset fra sygeplejerskerne i teamet, servicerer de andre fag-

grupper hospice. Der er ansat 5 sygeplejersker, 4 læger, 2 sekretærer, 1 fysioterapeut, 1 psy-

kolog, 1 socialrådgiver og 1 præst i Det Palliative Team. En gang om ugen afholdes der en 

tværfaglig konference, hvor nyindlagte patienter er på dagsordenen. Alle kan bringe pro-

blemstillinger i forhold til patienter og pårørende op på konferencen. 

Plejen på hospice er organiseret efter et kontaktsygeplejerskesystem. Hver patient har to 

kontaktsygeplejersker. Sygeplejersken omtaler ofte de patienter, de er kontaktsygeplejerske 

for som ’mine patienter’. I perioder har sygeplejersken kun en eller ingen patienter, de er 
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kontaktsygeplejerske for, så varetager de plejen hos patienterne, hvor kontaktsygeplejer-

sken har fri eller er i vagt. Der kan være forholdsvis lange perioder, hvor patientens pleje 

varetages af andre end kontaktsygeplejersken, også set i forhold til den gennemsnitlige ind-

læggelsestid, som i 2010 var 17 døgn. 60 % af patienterne var indlagt under 15 døgn.  

Det var i 2010 indlagt 217 patienter på hospice, 168 døde, 38 blev udskrevet til eget hjem og 

1 blev udskrevet til plejehjem. Sandsynligvis har der været flere udskrivelser på tale, som så 

er aflyst igen. Det kan være sket langt henne i planlægningen af udskrivelsen. Af de 217 kom 

103 fra eget hjem, 97 fra sygehus og 17 fra plejehjem. 

Der er omkring 50 frivillige knyttet til hospice. De hjælper som værtinder ved måltiderne, er 

besøgsvenner for patienterne eller følger dem til undersøgelser på sygehuset, hvor der ikke 

er behov for professionelt følge. De kan også sidde som ’vågekoner’ ved døende. Det frivilli-

ge arbejde koordineres af en frivilligkoordinator.  
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10.0 INTERVIEWGUIDE                                                                                 BILAG 2 

 

 

1. Hvilke erfaringer har sygeplejerskerne gjort sig med udskrivelser, 

som umiddelbart var uønskede af patienten eller af de pårørende? 

o Kan du fortælle om en eller flere situationer, hvor en patient skulle 

udskrives til hjemmet eller til plejehjem, og hvor tanken om ud-

skrivelse vakte modvilje hos patienten, de pårørende eller hos per-

sonalet? 

o Hvordan var holdningen, hos de involverede parter? 

o Hvad gjorde indtryk på dig? 

 

2. Hvilke organisatoriske tiltag har indvirkning på processen? 

o Hvordan kommer det typisk på tale, når en patient skal udskrives? 

o Hvordan oplever du kriterierne er, for at træffe den slags beslut-

ninger? 

o Oplever du, at den slags udskrivelser er hyppige eller fylder meget 

i hverdagen? 

o Har du oplevet, at der har været uenighed om udskrivelse i perso-

nalegruppen? Hvordan kommer en sådan uenighed til udtryk? 

 

3. Hvilke reaktioner har sygeplejersken oplevet fra patienten og den-

nes familie, når udskrivelse kommer på tale? 

o Hvordan er patientens og familiens reaktion typisk, når udskrivelse 

kommer på tale?  

o Hvordan er stemningen i familien typisk omkring den slags udskri-

velser? Oplever du, at der kommer eventuelt modstridende inte-

resser til udtryk? 

o Hvad oplever du, at patientens eller de pårørendes modvilje mod 

udskrivelse bygge på? 
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4. Hvorledes er sygeplejerskens opgaver i forbindelse med en udskri-

velse og hvilke følelser aktivere det? 

o Hvordan har du det, når du skal være med til at planlægge en ud-

skrivelse, som ikke alle parter ønsker? 

o Hvad er sværest i den situation? 

o Oplever du, at komme i konflikt med hospices mål og værdier - 

hospicefilosofien, når du er involveret i uønskede udskrivelser? 

o Oplever du at skulle håndtere dilemmaer? 

o Er det sket, at du - mere eller mindre bevidst - har forhalet en ud-

skrivelse? 

    8. Hvilken rolle spiller tanker om dødens forløb i beslutningsprocesserne? 

o Spiller overvejer om, hvor tæt patienter er på døden, ind på 

spørgsmålet om eventuel udskrivelse? 

o Gør du dig nogen tanker om, hvad der skal til, for at udskrivelsen 

bliver en succes? F.eks. hvor lang tid patienten skal leve efter ud-

skrivelsen? 

o Har du oplevet, at der er usikkerhed, om en udskrivelse bliver gen-

nemført? 

 

7. Hvilken rolle spiller begrebet ’en god død’ i sygeplejerskernes bevidst-

hed i disse udskrivelsessituationer? 

o Gør du dig nogen tanker om, hvad en god død er og spiller de ind 

på dit syn på uønskede udskrivelser? 

o Hvad tænker du, der skal til for at gøre en død god?  

o Oplever du der er forskel for på, om patienten udskrives til pleje-

hjem eller til eget hjem?  

 

8.  Afslutning 

o Er der andet, du har tænkt på i forbindelse udskrivelser. Noget du 

ikke har fået sagt? 

o TAK FOR DELTAGELSE. 
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11.0 BREV TIL SYGEPLEJERSKERNE                                                     BILAG 3 

          Nørresundby 27. oktober 2011  

Kære kollega. 

Jeg vil bede dig om at deltage i mit masterprojekt, som jeg er i gang med at udarbejde. I pro-

jektet vil jeg gerne undersøge, hvad der sket, når patienterne mod forventning bliver bedre - 

eller mod forventning ikke bliver dårligere - og derfor atter skal udskrives fra hospice mod 

deres og/ eller deres familiers ønsker. Problemstillingen vil blive undersøgt fra personale-

vinklen. 

Deltagelsen indebærer, at du skal stille dig til rådighed for et interview af ½-1 times varighed, 

fokus i interviewet dine overvejelser og oplevelser i forbindelse med udskrivelse af patienter, 

som i udgangspunktet ønsker at blive på hospice. 

Deltagelsen er selvfølgelig frivillig. Interviewene vil blive optaget og siden transskriberet af 

undertegnede. Dine udtalelser vil bliver anonymiseret og blive behandlet fortroligt. Ingen vil, 

når projektet bliver offentliggjort, kunne henføre udtalelser til dig. Du kan på en hvilket som 

helst tidspunkt trække dig ud af undersøgelsen igen. 

Hvis du ønsker at deltage i undersøgelsen, vil jeg bede dig om at give mig besked ved at læg-

ge seddel i min skuffe, sende mail eller sms helst inden 7. november. Jeg vil så kontakte dig 

med henblik på at aftale tid og sted for interviewet. 

Interviewene kan blive gennemført på hospice i forbindelse med din arbejdstid og vil blive 

honoreret som ekstratime. Interviewet kan også finde sted udenfor hospice. Interviewene vil 

blive gennemført de sidste 3 uger i november. 

Mange hilsner  

Lisbeth Halager 

Uldalsvej 12 E  

9400 Nørresundby 

Tlf. nr. 40 38 49 06 

E-mail hjemme: L-halager@stofanet.dk  

mailto:L-halager@stofanet.dk
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12.0 OVERSIGT OVER INFORMANTER                                                    BILAG 4 

 

 

 

Navn: Alder: Anciennitet som 
sygeplejerske: 

Anciennitet på hos-
pice: 

 
Ann 
 

 
41 år 

 
2½ år 

 
2½ år 

 
Britt 
 

 
57 år 

 
38 år 

 
7½ år 

 
Clara 
 

 
36 år 

 
11 år 

 
9 mdr. 

 
Dorte 
 

 
58 år 

 
33 år 

 
12½ år 

 
Ea 
 

 
36 år 

 
12 år 

 
3 år 

 
Frida 
 

 
59 år 

 
35 år 

 
7½ år 

 
Grete 
 

 
58 år 

 
33 år 

 
2 år 

 
Hanne 
 

 
56 år 

 
32 år 

 
5 år 

 
Ida 
 

 
46 år 

 
23 år 

 
12½ år 

 
Jane 
 

 
53 år 

 
27 år 

 
7½ år 

 

 



55 ”Det går altid ud over mine patienter”                                     Lisbeth Halager  

 

13.0 TRANSSKRIPTIONSVEJLEDNING                                                  BILAG 5   

 

 

 

 

 

       

Interviewene er optaget på diktafon og forsøgt transskriberet ordret, hvad angår hele sæt-

ninger. Talesprog er konverteret til skriftsprog, mens dialektrelaterede ord som ”træls” og 

”øffe” er bevaret 

Ord som ”æh” og ”øh” er udeladt, i både interviewerens og informantens udtalelser. 

Interviewerens små lyde og ord, som tegn på aktiv lytning er også udeladt. 

Betoninger og følelsesudbrud som latter er udeladt i transskriptionen. 

Små pauser under et sekund er markeret med - 

Længere pauser er markeret med - - 

Intervieweren er markeret med L: 

Interviewpersonerne er i vilkårlig rækkefølge benævnt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. I analysen er 

bogstaverne konverteret til kvindenavnene, Ann, Britt, Clara, Dorte, Ea, Frida, Grete, Hanne, 

Ida og Jane. 
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14.0 HOSPICEFILOSOFIEN                                                                          BILAG 6 

 

Den moderne hospicefilosofi er grundlagt af den engelske sygeplejerske, læge og socialråd-
giver Dame Cicely Saunders i 1967 i England. Hospicefilosofien er i dag verdensomspænden-
de og holdt sit indtog i Danmark i starten af 1990erne.  

Hospicefilosofien 

 At skabe rammer, der giver de bedst mulige forudsætninger for livskvalitet og selv-
værd og en værdig død. 

 At yde en palliativ indsats som omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for uhel-
bredeligt syge mennesker med en fremadskridende, dødelig sygdom, hvor kurativ 
behandling er opgivet. 

 At omsorg og pleje kan bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af 
livsforløbet, så den døende og dennes pårørende oplever en helhedsorienteret ind-
sats, præget af åbenhed, betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdi 
som menneske. 

 At yde støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende før og efter tabet. 

 At hele indsatsen tilrettelægges under hensyntagen til individuelle behov og ønsker, 
idet alle opgaver løses i et tæt samarbejde med den syge og dennes pårørende. 

 

 


