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Kommunikation i en omsorgsdiskurs 

Resultater  

Ud fra en foucauldiansk diskursanalyse (3) 

finder jeg, at der er flere dominerende 

diskurser blandt patienter og sygeplejersker. 

• en isolationsdiskurs,  

• en effektivitetsdiskurs, 

• en omsorgsdiskurs 

 
Isolationsdiskursen  

Patienterne giver udtryk for at føle sig alene, 

at måtte indordne sig og at være overladt til at 

hjælpe hinanden på sengestuen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patienterne oplever nutidens stuegang, som 

en situation, hvor beslutninger om dem og 

deres behandling bliver taget, uden de får 

mulighed for at deltage.  

 
Effektivitetsdiskursen  

træder frem i materialet, når sygeplejersker 

beskriver, hvordan IT-systemerne er med til 

at fjerne tid og fokus fra patienten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultater (fortsat) 

Omsorgsdiskursen  

Tiden og de sociale relationer er to meget 

vigtige værdier for både patienter og 

sygeplejersker. 

Patienterne fortæller, at de følte sig set og 

hørt før i tiden, da stuegang foregik ude ved 

patienten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Både patienter og sygeplejersker italesætter 

værdier som ‘nærhed’, ‘at blive talt med’ og  

‘at blive set’ som omsorg for den enkelte. Det 

er værdifulde parametre, når patienten skal 

føle sig medinddraget i kommunikationen 

omkring deres sygdom og helbredelse. 
 

Konklusion 

Sygeplejerskerne søger at opnå  dialogen i et 

system, som er baseret på rationalitet og 

effektivitet samtidig med, at de skal efterleve 

en masse normer og værdier, som er socialt-

etisk begrundede.  

Patienterne oplever deres sygdom som 

værende unik og har behov for at blive set og 

hørt som et enkelt individ. 

Sygeplejerskerne opfatter, at de har 

medinddraget patienterne, når de har en 

dialog med patienterne om den information, 

som er vigtig for patienternes forståelse af 

egen indsats og formåen i forhold til 

behandlingsforløbet.  

 

En fremtidig omsorgsdiskurs, hvor 

sygeplejerskerne er bevidste om at tale med 

patienten i et hverdagssprog og vise et 

nærvær, som er afpasset den enkelte patient, 

vil øge patientens  oplevelse af at være 

medinddraget i pleje og behandling. 

 

Perspektivering 

Den opnåede viden vil fremadrettet kunne 

anvendes til at skærpe opmærksomheden på 

de verbale og nonverbale handlinger, som 

inddrager patienten.  

Der er, med opbakning fra afdelingsledelsen, 

nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde 

med at udbrede resultaterne og implementere 

anbefalinger i praksis. 
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Baggrund 

Denne undersøgelse er kommet i stand på 

baggrund af en masteropgave i 

kommunikation ved Roskilde Universitet, 

som blev forsvaret i 2014.  

 

Formål 

Medinddragelse af patienter er et centralt 

politisk begreb i nutidens sundhedsvæsen på 

såvel lokalt, regionalt og nationalt plan.  

Projektets hypotese er, at der hersker 

forskellige sprog hos patienter og 

sygeplejersker, som  har betydning for, om 

patienten føler sig medinddraget(1). 

Det er derfor vigtigt at generere viden om:  

• Hvilke diskurser, der viser sig i mødet 

mellem patient og sundhedsvæsen 

• Hvornår sygeplejersken har en opfattelse 

af at medinddrage patienten, og hvad, der 

fører til den opfattelse 

• Hvilken diskurs bør være tilstede for, at 

patienten oplever at være medinddraget i 

pleje og behandling  

 

Design og metode 

Kvalitativt forskningsdesign med 8 

enkeltinterview af ambulante patienter, som 

har været gennem et akut 

indlæggelsesforløb i Ortopædkirurgisk 

Afdeling. 5 kvinder og 3 mænd i alderen 

30-72 år deltog.  

8 enkelt-interview med sygeplejersker fra 

Ortopædkirurgisk ambulatorium, samt 1 

fokusgruppeinterview med både patienter 

og sygeplejersker.  

Ud fra et billedmateriale bliver deltagerne 

bedt om at fortælle om deres opfattelse af 

sundhedsvæsenet i fortid, nutid og fremtid. 

Billedmaterialet består af 16 billeder, som 

viser hverdagssituationer fra klinisk praksis. 

Metoden er inspireret af Roland Barthes 

billedanalyse (2).  

”Og det syn´s jeg, det her det viser, at man 
virkelig er der for patienten … at man sidder og 
måske har en rigtig god dialog, ikk´?” 

” Ja, jeg kan godt li´ det øverste her. Det er 
noget om effektivitet og hurtig handling og 
den der såd´n professionalisme, som jeg 
oplever…” siger patient. 


