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Vores anliggende

• ”Det er dog en almindelig erfaringsbaseret iagttagelse, at 
de mest elementære fænomener, der hører livsførelse 
til, bliver vi sidst og vanskeligst opmærksomme på –
med fare for at den sundhedsprofessionelle ikke 
tillægger det betydning i helbredelses- og 
restitutionsprocesser, hvorved væsentlige forhold - som 
fx livsmodets, håbets og fortvivlelsens betydning, kontrol 
over egen krop, betydningen af at blive inddraget i 
væsentlige beslutninger - kan gå hen og blive oversete 
og overhørte felter for den, der arbejder med sundhed, 
sygdom og lidelse.” 

Citat fra forordet i projektbeskrivelsen
Omsorgsetik i klinisk sygepleje

- Den gode, kloge og rigtige sygepleje , 2007
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Forskningsspørgsmål

Hvordan oplever diabetespatienter med 
fodsår den første konsultation i 
fodcenteret?

Hvordan kan sygeplejen udvikles i denne 
konsultation?



Design og metode

• Feltobservationer

• Åbne narrative interviews





Feltobservationer

• Analyse (Spradley)

• Første fund 

– Fokus på den instrumentelle sygepleje

– Personalet styrer kommunikationen

– Patienten er observerende



Interviewpersoner - baggrundsoplysninger

Person Køn Alder Social-
status 

Bolig Arbejds-
liv

Diabetes
varighed og 
type

Sår
varvighed

1 M 70 Ugift Nedlagt
landbrug

Arbejder/landmand
Pensionist

16 år
Type 2

½ år

2 K 77 Enke Hus Arbejder
Pensionist

20 år
Type 2 

2 mdr.

3 M 74 Enke-
mand

Hus Dyrlæge
Pensionist

3 år
Type 2

Ca. ½ år

4 M 64 Gift Nedlagt 
landbrug

Slagter
Pensionist

Ca. 5 år
Type 2

½ år

5 K 61 Enke Hus Selvstændig 
Sygemeldt

44 år
Type 1

1 år

6 K 39 Bor 
alene

Lejlighed Pensionist 13 år
Type 2

Ca. 2 
mdr.

7 M 91 Gift Lejlighed Embedsmand 
Pensionist

3 mdr.
Type 2

1 mdr.

8 K 71 Gift Hus Pensionist 10 år
Type 1

Ca. 2 
mdr.



Analysemetoder

• Meningskondensering > 13 temaer (Kvale)

• Narrativ analyse (Ricœur)

• Etisk analyse (Vetlesen) 



Meningskondensering - temaer
• Gåden: Hvor kommer fodsåret fra?
• Store forhold, der skaber utryghed
• Kendte forhold, der skaber tryghed 
• At miste et fodfæste, når de gamle vante sko 

bortkastes 
• Involvering af mange sundhedspersoner
• Information, der udelades eller ikke opfattes
• Autoritetstro og den ældre generation
• Smertebehandling og skyld i forbindelse med kronisk 

sygdom
• At føle sig overset
• Støtte fra pårørende
• Livssituationen præget af afvikling eller tilpasning
• Helhedsoplevelsen af omsorg
• Sygepleje som den røde tråd



Narrativ analyse

• Livshistorien

• Sygdomshistorien

• Fortæl om den morgen, hvor du skulle 
møde i Fodcenteret, hvad skete der –
hvad tænkte du?

• Hvad tænker du om fremtiden?  

X                        x         x x x x

”Ordnede hændelser”



Narrativ nr. 5

• Livshistorien: Enke, 61 år, selvstændig og stolt forretningskvinde, 
sygemeldt og ”sidder på sin røv” – føler sig hæmmet i sin 
livsudfoldelse …

• Sygdomshistorien: 44 år med diabetes, komplikationer med fodsår og 
nyrer, tyk journal …)

• Fortæl om den morgen, hvor du skulle møde i Fodcenteret, hvad skete 
der – hvad tænkte du? 
– Begyndelse: Mange 

berøringsflader/behandlingsforløb/problemstillinger/sundhedspers
oner. Håber på en løsning af problemerne og en effektiv vej frem.

– Midte: Konsultationen i FC rummer kun fodsåret – og alle de løse 
tråde bliver ikke knyttet sammen. Patienten udtrykker sig tvetydigt. 
Sygeplejersken fanger ikke helheden, omsorgen kommer ikke til 
udtryk. Vi svigter, uden af opfatte det.

– Afslutning: Patienten afslutter i frustration over at være overset. 
• Hvad tænker du om fremtiden? Patienten opdager måske sin familie 

og sit drivhus. 
• Plot: ”Vil selv, kan ikke …”



Hvordan møder vi 
omsorgsetisk 

plottet:

”Vil selv, kan ikke”?



En omsorgsetisk analyse
Inspireret af Arne Johan Vetlesen

Menneskets grundvilkår

• Afhængighed 

• Sårbarhed 

• Dødelighed 

• Relationers skrøbelighed 

• Eksistentiel ensomhed

Aktualiserer 
omsorgsetik



En omsorgsetisk analyse

:

Grundvilkår i 
tilværelsen

Udtrykt hos patienten Hvordan tolker vi patientens 
situation ved mødet i FC?

Afhængighed Vil gerne være uafhængig, 
selvstændig erhvervskvinde.

Er tvunget til at få hjælp.

Vi anser patienten for at være 
selvhjulpen og handlekraftig

Sårbarhed Vil gerne være usårlig. Har haft 
diabetes i 44 år. Har 
komplikationer (fod og nyre)

Vi ser isoleret på fodsåret og 
tilbyder en behandling i 
nærheden af patienten hjem

Dødelighed Ønsker sig liv: Arbejde, rejser og 
ungdom. Har indset alvoren …

Vi understøtter ønsket om at 
være 25 år og i vigør – selvom 
vi ved, at døden lurer …

Relationers 
skrøbelighed

Lever alene, mangler kontakterne 
fra sit arbejdsliv. 

Føler sig afvist af 
sundhedsvæsenet.

Vi ”overflytter” patienten, og 
satser på nyreafd. – og vi 
forholder os ikke til, at 
patienten kommer alene.

Eksistentiel 
ensomhed

Enke gennem 5 år. Overvejer 
mere kontakt til sine børn og 
barnebarn.

Eksistentielle emner undlades 
– situationen er ikke til det …



Afhængighed

• ”Jeg sad rent ud sagt på min røv. Jeg havde en 
til at hjælpe mig i forretningen, jeg blev 
sygemeldt.”

• ” Så kom der en taxa, der var bestilt gennem 
sygehuset. - Ellers plejer jeg at køre selv, men 
det kunne jeg jo ikke med den tå.”

• ” - Og så startede jeg selvfølgelig med at sige, at 
jeg fejler ikke noget. Det kan jeg se, sagde 
lægen og lagde hånden op på den store stak 
papirer, der er min journal. Det er kun min tå, og 
så er det nyren. Giv mig en ny nyre, og så er jeg 
frisk. Det kan ikke nytte noget at pylre.”



Sårbarhed

• ” Jeg har altid ordnet fødderne selv. Jeg 
har aldrig haft sår på tåen før! Jeg var 
fuldstændig hysterisk, da jeg fik det, for jeg 
var jo godt klar over, hvad det bevirkede.”



Dødelighed

• ”Og så bankede jeg i bordet, og så sagde  jeg: 
Nu hører I lige efter. Mit hoved er som en 25 
åring - men min krop er som en 90 åring. Nu 
gider jeg ikke mere, jeg  er nødt til at skal have 
gjort noget ved det ben.”

• ”Jeg skal bare have en ny nyre og en ny fod!” 
…
• Ja, …. det er sådan jeg tænker [pt. bliver meget 

stille]. Når man har sukkersyge  i  44 år, så er 
der jo en risiko. Jeg er godt klar over, at det er 
vigtigt at passe på fødderne.



Relationers skrøbelighed

• ”Jeg elskede den forretning, at snakke med 
kunderne, men nu har jeg solgt den, næsten.”

• ”- Og så sendte han mig videre til Frederikshavn, 

som ikke vil se mig!”



Eksistentiel ensomhed

• ”Man kender dem [kunderne], ja ikke af navn -
men udseende. Det er som en stor familie. -
Ellers foregår meget over internettet eller over 
telefonen.”

…

• ”Jeg har en have og et drivhus - og så skal jeg 
gå ture. Jeg har også nogle børn, der godt kan 
bruge en hånd. Min datter er selvstændig 
købmand. - Og jeg har fået et barnebarn. Jeg 
kunne forestille mig at køre hen og hjælpe dem.”



En omsorgsetisk analyse

:

Grundvilkår i 
tilværelsen

Udtrykt hos patienten Aktualiserer omsorgsetiske 
handlinger som f.eks.:

Afhængighed Vil gerne være uafhængig, 
selvstændig erhvervskvinde.

Er tvunget til at få hjælp.

At understøtte patientens 
integritet.

At hjælpe uden at krænke.

Sårbarhed Vil gerne være usårlig. Har haft 
diabetes i 44 år. Har 
komplikationer (fod og nyre)

At imødekomme patientens 
behov for effektiv behandling. 
Lade såret hele hurtigt, på 
donationslisten igen.

Dødelighed Ønsker sig liv: Arbejde, rejser og 
ungdom. Har indset alvoren …

At tale med patienten om 
bekymringen/skyldfølelsen for 
komplikationerne og døden.

Relationers 
skrøbelighed

Lever alene, mangler kontakterne 
fra sit arbejdsliv. 

Føler sig afvist af 
sundhedsvæsenet.

At spørge patienten om de 
nære kontakter og hjælpe med 
kontakten til 
sundhedsvæsenet.

Eksistentiel 
ensomhed

Enke gennem 5 år. Overvejer 
mere kontakt til sine børn og 
barnebarn.

At lytte til, hvad patienten 
tænker om muligheden for en 
ny livsudfoldelse.
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