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Prolog 

Min interesse for utskrivningsklare pasienter ble vekket da jeg som tidligere 

avdelingssykepleier i hjemmesykepleien mottok pasienter utskrevet fra 

spesialisthelsetjenesten.  Jeg erfarte at god dialog i forkant av utskrivelse var viktig for 

å kunne yte forsvarlig hjelp i kommunehelsetjenesten. Da jeg senere ble ansatt som 

koordinator for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten, fikk jeg nye 

perspektiv. Fra kommunehelsetjenesten hadde jeg en erfaring med å yte helsetjenester 

på et nivå ulikt fra det intensive diagnostiske og behandlende aspektet som var i fokus 

ved sykehuset. Kort tid etter at jeg ble ansatt i spesialisthelsetjenesten, fikk jeg delta i 

et klinisk utvalg hvor vi utarbeidet rutiner for samhandling mellom de to ulike 

forvaltningsnivåene. I samme periode ble det også vedtatt en samarbeidsavtale 

styrende for beslutninger i forhold til dialog og planlegging av utskrivningsklare 

pasienter. Da jeg skulle starte på masterstudiet, tilrettela min arbeidsgiver et opplegg 

hvor jeg skulle jobbe litt som rådgiver og litt som sykepleier i en medisinsk sengepost. 

Med et overordnet og administrativt erfaringsgrunnlag i ryggsekken ble det direkte 

møtet med utskrivningsklare pasienter tankevekkende. Som sykepleier i en somatisk 

sengepost, erfarte jeg at utskrivningsklare pasienter ofte måtte vente på tilrettelegging 

eller sykehjemsplass i hjemkommunen. Jeg registrerte også at andelen pasienter som 

ventet som regel var over 80 år, og med andre behov enn de yngre utskrivningsklare 

pasientene. Min egen administrative og akademiske forforståelse av begrepet 

utskrivningsklar ble stadig utfordret etter hvert som jeg delte den enkelte pasients 

erfaring med å vente. Jeg har ofte blitt spurt av både pasienter og pårørende om 

hvorfor pasienten ikke bare kunne bli værende på sykehuset istedenfor å måtte skrives 

ut til hjemkommunen. Avstanden mellom samarbeidsavtaler, forvaltningsnivå og ned 

til det enkelte individ, synes derfor stor for den det gjelder. Sykepleiere i sengeposter 

har en viktig rolle med hensyn til planlegging av utskrivelse og ivaretakelse av 

pasientene i denne perioden. Med tanke på at pasientens behov skal være førende for 

struktur og innhold i tjenesten, har det derfor vakt min interesse hvordan sykepleiere 

forstår og ivaretar dette. Denne studien er et resultat av dette. 



 

2 

1. Introduksjon 

1.1 Studiens hensikt og sykepleiefaglig relevans  

Denne studien beskriver faglige og forvaltningsmessige utfordringer som sykepleiere 

identifiserer hos utskrivningsklare pasienter over 80 år. I en oppdragsrapport fra NSF i 

2010: «utskrivningsklare pasienter – hvem er de og hvor hører de hjemme?», 

beskrives organisasjonsmessige utfordringer innenfor teknologisk utvikling, en 

aldrende befolkning og krav om å yte kostnadseffektive tjenester på ulike 

forvaltningsnivå. Dette stiller store krav til sykepleierens yrkesutøvelse. Funn i 

datamateriale og eksisterende litteratur, indikerer at utskrivningsklare pasienter vil 

være et satsningsområde i årene fremover. 

 

Hensikten med denne studien er å belyse og tydeliggjøre sykepleieres erfaring og 

opplevelse med å ivareta utskrivningsklare pasienter over 80 år. Tidligere studier av 

eldre, utskrivningsklare pasienter har vist at de deltar lite i selve utskrivelsesprosessen 

(Efraimsson, Sandman, Hyden, Rasmussen, 2004 b), og at mange sykepleiere 

distanserer seg til dette (Pirani, 2008). I følge Helse Sør – Øst sin handlingsplan for 

samhandling, eksisterer det lite evidensbasert kunnskap om samhandling om denne er 

god eller ikke. I tilgjengelig litteratur er det beskrevet lite vedrørende faglige og 

forvaltningsmessige utfordringer knyttet til beslutningstagning på ulike 

forvaltningsnivå. Med tanke på manglende foreliggende kunnskap samt 

implementering av ny samhandlingsreform, representerer studiens problemstilling et 

meget aktuelt tema.  

 

Etter innsamling av data til denne studien, har det blitt innført ny samhandlingsreform. 

Problemstillingen er således mer aktuell enn noensinne. Jeg opplever det som svært 

nyttig at jeg fikk kartlagt sykepleieerfaringer i forkant av denne reformen, da innføring 

av samhandlingsreformen har vist seg å få store implikasjoner for sykepleiepraksis i 

både helseforetak og kommunehelsetjeneste. Funn i denne studien er derfor 
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interessante sett ut fra de rammebetingelsene som sykepleierne forholdt seg til i 

forkant av reformen. Samtidig beskriver studien funn som er gyldige uansett innføring 

av denne nyordningen. Studien kan slik benyttes som videre grunnlag i et 

sammenlignende perspektiv for å studere hvilken effekt samhandlingsreformen har 

hatt. Det er mitt håp at en økt innsikt vil være anvendbart i en klinisk hverdag, og at 

den kunnskapen jeg formidler vil kunne ha betydning for sykepleiepraksis og således 

for en økt kvalitet i pasientbehandling av de utskrivningsklare pasientene.  

 

1.2 Presentasjon av problemstilling og forskningsspørsmål 

Det å utforske og beskrive sykepleieres erfaringer med utskrivningsklare pasienter kan 

være et viktig bidrag i økt kunnskap om pasientbehandling i et 

samhandlingsperspektiv. Med bakgrunn i dette har jeg formulert følgende 

problemstilling:  

 

”Hvilke faglige problemstillinger fremkommer i sykepleieres vurderinger av 

utskrivningsklare pasienter over 80 år?”   

 

Forskningsspørsmål:  

1. Hva er sykepleieres holdninger til og forståelse av ulike forvaltningsnivå 

generelt og til utskrivelsesprosessen spesielt? 

2. Hvordan beskriver sykepleiere utfordringer knyttet til å ivareta 

utskrivningsklare pasienter? 
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1.3  Begrepsavklaringer og lovbakgrunn 

I denne oppgaven benyttes begrepene «samhandling,» «utskrivningsklar» og 

«forvaltningsnivå». I det følgende vil begrepene bli definert og sett opp mot de 

juridiske føringene som strukturer disse. 

 

Betegnelsen «samhandling» defineres i Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) som: 

«uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å 

nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert 

og rasjonell måte» (Stortingsmelding nr. 47, 2008-2009, s.3). En velfungerende 

samhandling mellom impliserte parter synes avgjørende for at utskrivningsklare 

pasienter skal oppleve å motta gode helsetjenester. Begrepet «utskrivningsklar 

pasient» er regulert i «Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter». Forskriften gir sykehusene avgjørelsesmyndighet til å bestemme når en 

pasient er utskrivningsklar. Uttrykket «ferdigbehandlet» ble tidligere benyttet, men 

måtte i 2002 vike plass for betegnelsen «utskrivningsklar». Endring av betegnelsen 

gav bud om at pasientbehandling skulle foregå på flere nivå med et påfølgende krav 

om samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste. I følge «Forskrift om 

kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter» av 2002, er en pasient 

utskrivningsklar når følgende forhold er oppfylt: 

1. «Problemstillingen(e) ved innleggelsen slik disse var formulert av innleggende 

lege skal være avklart,  

2. øvrige problemstillinger som har framkommet skal som hovedregel være 

avklart,  

3. dersom man avstår fra endelig å avklare enkelte spørsmål skal dette redegjøres 

for,  

4. det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), samt videre plan for 

oppfølging av pasienten,  
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5. pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelse, og 

forventet framtidig utvikling skal være vurdert,  

6. dersom pasienten har behov for spesialisthelsetjenester som er utenfor den 

aktuelle avdelingens ansvarsområde, skal det sørges for at relevant kontakt 

etableres, og plan for denne oppfølgingen beskrives.« 

 

Forskriften hjemler tydelig spesialisthelsetjenestens ansvar i forhold til 

utskrivningsklare pasienter. For å sikre at den medisinske vurderingen er dokumentert, 

pålegger forskriften at behandlende lege journalfører at pasienten er utskrivningsklar. I 

tillegg er sykehusene pålagt å gjøre kommunehelsetjenesten kjent med pasientens 

medisinske tilstand. Dette fordrer implisitt at man har kanaler for kommunikasjon som 

sikrer at pasientens behov for helsetjenester blir ivaretatt.  

 

Begrepet «forvaltningsnivå» benyttes for å skille mellom fordeling av det 

helsepolitiske ansvaret som helseforetak og kommunehelsetjenesten er underlagt. 

Fordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene er hjemlet i norsk lov. Lov om 

spesialisthelsetjeneste av 1999 tillegger helseforetakene i § 3 -1 en plikt til å ta i mot 

pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Når pasienten er medisinsk avklart ut fra 

helseforetakenes ansvarsområde, men fremdeles i behov av helsehjelp, er 

kommunehelsetjenesten tillagt å overta ansvaret for pasienten. Dette er regulert i Lov 

om helsetjenester i kommunene av 1982. For pasientene betyr det at de i løpet av ett 

og samme sykdomsforløp kan bevege seg mellom ulike forvaltningsnivå. Dette kan for 

enkelte pasientgrupper være vanskelig å forholde seg til, og spesielt for de eldre over 

80 år kan dette være utfordrende. Å sikre gode helsetjenester for befolkningen handler 

om et politisk og moralsk ansvar. I tillegg til å inneholde sterke juridiske føringer, er 

betegnelsen «forvaltningsnivå» tett koblet opp mot politiske og administrative 

systemer. Selv om fordeling av ansvar kan se ut til å være juridisk avklart, kan det 

hindre god samhandling når man plasserer utfordringer og kostnader hos «det andre» 
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forvaltningsnivået. Et avklart ansvarsbegrep mellom forvaltningsnivåene er derfor av 

stor betydning. Helse- og omsorgsdepartementet vektlegger i den sammenheng 

nødvendigheten av fungerende samhandlingsstrukturer. Samhandling om 

utskrivningsklare pasienter representerer både faglige og forvaltningsmessige 

utfordringer for sykepleiere i medisinske sengeposter. For å bedre forstå dette, er det 

nødvendig å sette disse utfordringene i et videre perspektiv.  

 

1.4 Oppgavens struktur og innhold 

Oppgaven er inndelt i 6 kapitler. I det første kapittelet er det gjort rede for studiens 

hensikt og sykepleiefaglig relevans. Problemstilling og forskningsspørsmål er 

presentert og begrepsavklaringer og lovbakgrunn er gjort rede for. I de neste 5 

kapittlene beskrives oppgavens empiri, forskningsfront og teori. Hovedhensikten i 

disse kapittlene har vært å  utdype og besvare oppgavens problemstilling og 

forskningsspørsmål. 

 

I kapittel 2 presenteres ulike perspektiv ved utskrivningsklare pasienter. Først gis det 

en oversikt over hoveddiagnoser og omsorgsbehov. Videre presenteres 

alderssammensetning for utskrivningsklare pasientene og hvordan dette påvirker 

døgnforbruket i sykehus. Deretter gjøres det rede for årsak til at utskrivningsklare 

døgn oppstår og aktuell statistikk fremlegges. Studien har foregått i et helseforetak i 

Helse Sør-Øst, og det synes derfor riktig å fremlegge handlingsplan for samhandling 

Helse Sør-Øst. De viktigste prinsippene i samhandlingsreformen legges frem og til 

slutt skisseres utfordringer i et samfunnsmessig perspektiv. 

 

I kapittel 3 redegjøres det for hvordan litteraturgjennomgangen har blitt utført. Her 

presenteres innledningsvis søkeord og aktuelle kilder for søk. Kapittelet er så delt i tre 

underkapittler hvor aktuell forskningslitteratur fremstilles. I første underkapittel 

fremstilles forskningslitteratur knyttet til sykepleieren og den utskrivningsklare 
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pasienten. Deretter beskrives sykepleierens rolle i sykehus, før det fremlegges hva 

litteraturen sier om sykepleierens rolle overfor pårørende. Til slutt presenteres Suzie 

Kims teorier om domenetenkning. 

 

Kapittel 4 er oppgavens metodekapittel. Her presenteres studiens design og 

metodevalg begrunnes. Da jeg har forsket i egen avdeling og på eget fagfelt, følger det 

en kartlegging av egen forforståelse i forhold til studiens problemstilling og egen 

fagbakgrunn. Utfordringer knyttet til å ivareta objektivitet når man forsker på egen 

arbeidsplass blir også behandlet. Videre presenterer jeg hvordan jeg har foretatt utvalg 

av respondenter og hvilken utvalgsstrategi og inklusjonskriterier som ligger til grunn. 

Dette kapittelet har også med en redegjørelse for hvordan jeg fikk tilgang til 

forskningsfeltet og hvordan rekruttering av respondenter ble gjennomført. Sentralt i 

kapittelet er også den praktiske gjennomføringen av intervjuene. Deretter gjør jeg rede 

for hvordan jeg har benyttet systematisk tekstkondensering som analysemetode. Til 

slutt diskuterer jeg studiens begrensninger og metodekritikk. 

 

I kapittel 5 skifter jeg fokus over på mine funn. Hensikten med dette kapittelet er å 

fremlegge sykepleierens utsagn slik jeg tolker dem. Funnkapittelet er delt inn i 4 

underkapittel, ett for hvert funn.  

 

I kapittel 6 diskuteres oppgavens funn ut fra to tematiske hovedområder. Funnene 

diskuteres ut fra tilgjengelig forskningslitteratur, og det dras veksler på Suzie Kims 

domenetenkning.  

 

Kapittel 7 inneholder konklusjon, hvilke implikasjoner studien kan ha for praksis samt 

anbefalinger for videre forskning. 
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2. Ulike perspektiv ved utskrivningsklare pasienter 

Utskrivningsklare pasienter er en pasientgruppe med komplekse behov. Disse kan 

forstås ut fra ulike perspektiv. For bedre å kunne reflektere rundt forskningslitteraturen 

og sette disse i en sammenheng med sykepleiernes utsagn, synes det vesentlig å greie 

ut om ulike utfordringer i et samfunnsmessig perspektiv. I dette kapittelet presenteres 

derfor utskrivningsklare pasienters hoveddiagnoser og omsorgsbehov, 

alderssammensetning og døgnforbruk, årsak til at utskrivningsklare døgn oppstår, 

statistikk, handlingsplan for Helse Sør Øst og samhandlingsreformen.  

 

2.1 Hoveddiagnoser og omsorgsbehov 

Hele 24 % av de utskrivningsklare pasientene i medisinske sengeposter i Norge har 

sykdommer i nervesystemet som hoveddiagnose. Deretter følger sykdommer i 

åndedrettsorganene og sykdommer i sirkulasjonsorganene. Utskrivningsklare pasienter 

har sjelden kun én diagnose, derimot presenterer de ofte et komplisert og omfattende 

sykdomsbilde (NSF, 2010). Utskrivningsklare pasienter er hovedsaklig eldre over 80 

år. Forskningslitteratur viser at eldre har et komplisert sykdomsbilde i tillegg til 

komplekse omsorgsbehov som ikke nødvendigvis er relatert til deres medisinske 

sykdom (Bauer, Fitzgerald, Haesler og Manfrin, 2009). Det hevdes at kognitive, 

funksjonelle og sosiale utfordringer er med på å gjøre det vanskelig å planlegge 

utreise, fordi eldre i all hovedsak har større behov for omsorg enn de som er yngre. 

Videre viser de til at prosessen rundt utskrivningsklare eldre pasienter er komplisert 

fordi pårørende i stor grad må inkluderes i planlegging av deres omsorgsbehov (Bauer, 

et al, 2009). 

 

I Efraimsson et al sin studie (2004b) betegnes sykdom eller skade hos 

utskrivningsklare pasienter som utfordringer som endrer pasientens forutsetning for å 

mestre dagliglivets utfordringer. Studien viser at når pasientene mistet evnen til å 

ivareta sin egenomsorg, tilberede mat eller forflytte seg på egen hånd førte endringene 
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til et økt eller nyoppstått omsorgsbehov. Omsorgsbehovet knyttes således ikke 

nødvendigvis opp mot diagnostiske termer, men kan være en følge av sykdom eller 

skade. Litteratur viser at evnen til å utføre egenomsorg er avgjørende for om pasienten 

kan utskrives direkte til hjemmet eller om vedkommende må vente på et plasstilbud i 

hjemkommunen (Bauer et al, 2009; Huby, Brook, Thompson og Tierney, 2007). 

 

2.2 Alderssammensetning og døgnforbruk i sykehus 

Som nevnt innledningsvis står pasienter over 80 år for ca 15 % av alle innleggelser i 

sykehus. Når mennesker over 80 år kun utgjør ca 5 % av befolkningen, betyr dette at 

denne aldersgruppen er storforbrukere av helsetjenester. Birkestrand og Otterstad 

(2010) viser i sin studie at ca 21 % av alle liggedøgn kan knyttes til mennesker over 80 

år. Ser man derimot på tallmaterialet for utskrivningsklare liggedøgn, er over 50 % 

knyttet til pasienter over 80 år. Birkestrand et al (2010) konkluderer med at det er 

pasientens bostedskommune, og ikke hvilket behov de har, som er av betydning for 

forbruk av sykehustjenester. Det betyr at den enkelte kommunes tjenestetilbud har 

betydning for antall sykehusinnleggelser og døgnforbruk. Selv om eldre pasienter har 

et høyt døgnforbruk i sykehus, er stadig kortere liggetid en utfordring når det kommer 

til å planlegge utreise (Bauer et al, 2009). Kort liggetid gjør at planlegging av 

utskrivelse må foregå raskere. Det kan føre til at man ikke får tilstrekkelig tid til å 

kartlegge pasientens behov med de praktiske og kvalitetsmessige implikasjoner det 

kan innebære for både pasient og kommunehelsetjeneste.  

 

Hurtig planlegging av utreise fører og til misnøye hos pasient og pleiepersonell 

(Cannaby, Parker og Baker, 2003). I tillegg kan kort liggetid fører til at pasienten får 

mindre tid til å komme seg etter en akutt sykehusinnleggelse, noe som viser seg å øke 

pasientens behov for tjenester ved utskrivelse (Bauer et al, 2009). Videre har man sett 

at kort liggetid fører til at eldre pasienter får et økt behov for videreføring av 

behandling på andre omsorgsnivå (Grimmer, Moss og Falco, 2004).  
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2.3 Årsak til at utskrivningsklare døgn oppstår 

Kydd (2008) hevder at hovedårsaken til at det blir økt døgnforbruk for 

utskrivningsklare pasienter, er mangel på gode rehabiliteringstilbud i hjemkommunen. 

Dette er i tråd med NSF sin rapport (2010) som beskriver at utskrivningsklare 

liggedøgn hovedsaklig oppstår fordi pasientens hjemkommune ikke klarer å 

tilrettelegge et faglig forsvarlig tilbud til pasienten etter utskrivelse. Som oftest betyr 

det at pasienten venter på tilrettelegging av døgnkontinuerlig tilsyn, slik som sykehjem 

eller bo - og servicesenter. I enkelte tilfeller oppstår utskrivningsklare liggedøgn fordi 

kommunen ikke klarer å stille til rådighet hjelpemiddel eller personell med 

tilstrekkelig kompetanse til å ivareta pasienten i hjemmet (Kydd, 2008). Pårørendes 

innspill er og av stor betydning. Eksempelvis kan pasienten over lengre tid har vært 

såpass krevende for sine omgivelser at de som er rundt ikke orker å ivareta 

pleieoppgaver, eller mener at det ikke er forsvarlig med utskrivelse til hjemmet. 

Efraimsson et al (2004b) beskriver også utfordringene med at pasient og pårørendes 

ønsker ikke er i tråd med hverandre, eller med de vurderinger som foreligger fra 

sykehuset. I påvente av at kommunehelsetjenesten skal tilrettelegge et tilbud eller at 

andre avklaringer må foretas, blir pasienten værende i sykehus (Kydd, 2008). 

2.4 Statistikk, tidligere og nye tall 

Tall fra statistisk sentralbyrå for 2009 viser at liggetiden ved norske sykehus har et 

gjennomsnitt på 4,6 døgn. Av disse står eldre mennesker over 80 år for nesten ca 15 % 

(Birkestrand et al, 2010). Antall dagopphold har økt med 25000 fra 2008 til 2009, 

mens liggetiden har blitt redusert med 0,2 døgn i samme tidsrom. Fra 1990 til 2009 har 

liggetiden ved norske sykehus blitt redusert fra 7,5 til 4,6 døgn (statistisk sentralbyrå). 

Den stadig kortere liggetiden kan ses i sammenheng med økt fokus på poliklinisk 

dagbehandling i tillegg til utvikling innen det medisinske fagfeltet (Petersen, 2005). 

Med økte krav og forventinger om korte liggetider, er samhandling knyttet til 

utskrivningsklare pasienter et fokusområde i Helse Sør – Øst. Dette har medført at man 

har sett nødvendigheten av å utvikle en handlingsplan for samhandling. Denne 

presenteres i neste avsnitt. 



  

11 

2.5 Handlingsplan for samhandling Helse Sør-Øst 

Helse og omsorgsdepartementet og KS inngikk i juni 2007 en overordnet nasjonal 

rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet. På bakgrunn av dette 

utarbeidet en Helse Sør – Øst en handlingsplan for samtlige helseforetak. 

Handlingsplanen for samhandling i Helse Sør – Øst har undertittelen «en 

sammenhengende helsetjeneste» og har som hensikt å sikre at pasientene skal oppleve 

god samhandling mellom ulike forvaltningsnivå. Planen skal bidra til en 

kvalitetsheving av tjenestetilbudet, samt en bedre samlet ressursutnyttelse. 

Samarbeidsavtaler vurderes å være et viktig dokument for å sikre dialog og forankring 

på alle forvaltningsnivå. Juridisk sett innebærer en slik avtale føringer for fordeling av 

ansvar, og retningslinjer for hvordan disse skal håndheves. For utskrivningsklare 

pasienter er det av praktisk betydning at en slik samhandlingsplan er forankret både i 

spesialist- og kommunehelsetjenesten. På denne måten sikrer man ansvarsavklaring og 

kompetanseoverføring ved overføring mellom nivåene. For eldre mennesker over 80 år 

med behov for koordinerte tjenester vil en godt fungerende samhandlingsplan ha 

betydning. Innføring av ny samhandlingsreform i 2012 har satt økt fokus på dette. 

 

2.6 Samhandlingsreformen 

Med innføring av samhandlingsreformen i januar 2012 ønsket Regjeringen å sikre en 

helsetjeneste som skal møte følgende utfordringer: 

 «Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok» 

 «Tjenestene preges i for liten innsats for å forebygge og begrense sykdom» 

 «Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil 

kunne true samfunnets økonomiske bæreevne» (Stortingsmelding nr. 47 (2008-

2009, s. 13 - 14 ) 

Disse utfordringene er av ulik art og synliggjør en helhetlig tilnærming til de 

problemstillingene som sykepleiere daglig møter. Ved innføring av en ny reform, 
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vektlegges betydning av samhandling og videreutvikling av denne. Det er definert fem 

hovedgrep for hvordan hensynet til samhandling kan understøttes. Disse hovedgrepene 

er som følger (Stortingsmelding nr. 47, 2008-2009, s. 14 - 16 ): 

  «Klarere pasientrolle» 

  «Ny fremtidig kommunerolle» 

  «Etablering av økonomiske insentiver» 

  «Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin 

spesialiserte kompetanse» 

 «Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer» 

Det er forventet at tiltakene vil få stor betydning for fremtidens organisering av 

helsetjenester i Norge. Ved etablering av nye strukturer, ser man for seg at man skal 

kunne unngå prioriteringsbeslutninger som vil være i motsetning til det norske 

velferdsidealet. I tillegg er det ønskelig å snu en utvikling som Regjeringen refererer til 

som «en trussel mot samfunnets bæreevne» (Stortingsmelding nr. 47, 2008-2009, s. 

14). Samhandlingsreformen blir imidlertid møtt med skepsis fra ulike hold. Professor 

Tor Inge Romøren (2010) ved Senter for omsorgsforskning, stiller seg skeptisk til om 

samhandlingsreformen kan føre til en rasjonering av sykehusopphold for eldre ved at 

kommunehelsetjenesten skal overta oppgaver som har vært tillagt sykehusene. 

Romørens skepsis er i sterk kontrast til hva daværende helse og omsorgsminister, 

Bjarne Håkon Hansen, uttrykte ved presentasjon av reformen. Hansen mente at 

innføring av reformen ville føre til riktigere bruk av ressurser ved at pasientene fikk 

behandling på sitt bosted. I sitt forord til Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009, s.3), 

understreker han dette ved å benytte formuleringen «pasienten er midlertidig utskrevet 

til spesialisthelsetjenesten». Denne formuleringen beskriver i stor grad det ansvaret 

kommunene er tenkt å måtte innta ved innføring av samhandlingsformen, og 

understreker kommunens ansvar som primærleverandør av helsetjenester. Romøren 

(2010) stiller seg imidlertid undrende til gevinsten ved en slik ressursallokering, og går 

så langt som å hevde at “samhandlingsreformen er blitt et faglig svakt begrunnet 

program for å dempe etterspørselen etter sykehustjenester.” Uansett innfallsvinkel, vil 
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samhandlingsreformen føre til utfordringer for både kommune- og 

spesialisthelsetjenester i tiden fremover. For å møte de nye kravene som blir stilt, må 

kommunene ruste opp eksisterende tilbud samt etablere nye kommunale døgntilbud. 

Dette er nødvendig for at kommunene skal kunne ivareta pasientgrupper som tidligere 

har vært spesialisthelsetjenestens ansvar. For helseforetakene vil denne reformen 

medvirke til at man får redusert sine inntekter samtidig som pasientbehandlingen vil 

bli enda mer spesialisert. Skal kommunehelsetjenesten kunne møte føringene i 

samhandlingsreformen, er det nødvendig med kunnskap om hva som kjennetegner 

utskrivningsklare pasienter.  

 

På tross av at samhandlingsreformen har til hensikt å redusere antall utskrivningsklare 

pasienter, vil de neppe forsvinne fra sykehusene før nye tilbud i kommunene er 

tilstrekkelig utbygd. I tillegg vil reformens innhold måtte gjøres kjent blant brukerne 

av helsetjenester. Det vil ta tid å endre pasient og pårørendes forventninger til hva 

kommune- og spesialisthelsetjenesten skal utføre. Forventninger kan sies å være 

kulturelt betinget, og vil i det følgende forklares ut fra et samfunnsmessig perspektiv. 

 

2.7 Utfordringer i et samfunnsmessig perspektiv 

Aktivitetsnivået og etterspørsel av tjenester i helsevesenet er økende. Lian (2007, s. 

33) har identifisert 5 årsaker av samfunnsmessig, kulturell, medisinsk- teknologisk, 

økonomisk og demografisk art. Sett i et samfunnsmessig perspektiv, er befolkningens 

helsetilstand og forventet levealder to faktorer som er nært knyttet til hverandre. Norge 

er blant de land i verden med høyest forventet levealder. Samtidig figurerer Norge på 

listen blant land i verden hvor det er best å leve (Human Development Rapport, 2009). 

Gode helsetjenester, gode boligforhold og god ernæringstilstand bidrar til at vi år etter 

år plasserer oss i toppen blant slike oversikter. Samfunnsmessige endringer har ført til 

at det er flere som har utviklet og lever lengre med livsstilsykdommer eller 

sykdommer forårsaket av miljømessige forandringer (Lian, 2007). En befolkning med 
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høy alder kan således både være tegn på god helse, men også en direkte årsak til 

skrøpelighet og redusert motstandskraft. Dette kan igjen medføre et økt antall 

sykehusinnleggelser.  

 

Med en høy levestandard øker forventninger og krav til hva sykehusene kan og skal 

gjøre. Janbu (2010) mener at befolkningens forventninger til aktivitet og kvalitet i 

sykehusene er utfordrende driftsmessig. Forventninger er ofte kulturelt betinget og 

fører til etterspørsel av tjenester. Etterspørsel kan og knyttes opp mot endring i 

forståelse av sykdom og helse, økende kommersialisering i samfunnet og en aldrende 

befolkning. Diagnostisering og behandling av sykdommer og lidelser foregår i større 

grad i et tverrfaglig samarbeid og på tvers av ulike forvaltningsnivå. Etterspørselen 

medfører derfor økte utfordringer for både kommune- og spesialisthelsetjeneste. 

Innføring av samhandlingsreformen tydeliggjør og beskriver hvordan de økte 

utfordringene skal ivaretas. Det å ivareta tilstander som ikke før var definert som et 

medisinsk anliggende har nå blitt en del av både spesialist- og kommunehelsetjenesten 

sitt anliggende. Det dreier seg om tilstander som har fått en kulturell aksept i forhold 

til å bli diagnostisert, behandlet og fulgt opp. I følge Lian (2007) henger dette sammen 

med en nedadgående toleranse i det vestlige samfunn for de ulike utfordringer som 

livet bringer med seg. Dette synet støttes også av Frich og Fugelli (2006) som stiller 

spørsmål ved om velferdsstaten gjør individene hjelpeløse uten sosial og medisinsk 

assistanse. Frich et al (2006) beskriver et scenario hvor det påstås at 

velstandsutviklingen «... har ført oss inn i en medisinsk grådighetskultur hvor vi 

forlanger null risiko, null smerte, null sykdom og null død». En slik argumentasjon 

hvor behov forstås som samfunnsskapte og ikke som naturgitte, er interessante i lys av 

prioriteringsproblematikken hvor en økende del av befolkningens liv defineres som 

relevant for medisinsk inngripen. Dette eksemplifiseres av Lian (2007) ved å henvise 

til den «internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede 

helseproblemer,» også kalt ICD – 10. Kodene i ICD – 10 omfatter ikke bare rene 

sykdomsdiagnoser, men knytter også livets ulike utfordringer som «problemer med 

tilpasning til overgangsperioder i livssyklus» og «utilstrekkelig støtte fra familie» opp 
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mot en diagnostisk kode. Problemer som har sin opprinnelse i sosiale og økonomiske 

årsaker er ofte årsaker til henvendelser til helsevesenet. Ved at det finnes et kodeverk 

som klassifiserer slike faktorer, kan det også ligge en forventning om at det er 

helsevesenet som skal løse slike utfordringer.  

 

Økonomi og ressursbruk styrer mange av de helsepolitiske målene. Introduksjon av 

stadig mer avansert og kostbar medisinsk teknologi, medisiner og utstyr fører til 

fordelingsmessige implikasjoner i helseforetakene. Krav til strammere prioritering og 

ressursfordeling øker i takt med at nye behandlingsmetoder skal vurderes. Videre skal 

lovfestede krav ivaretas i tråd med aktuelle lover og forskrifter. For helseforetakene 

innebærer dette en inkludering av samhandlingsprosessen i prioriteringsdebatten. 

Helse Sør-Øst har tydeliggjort dette som et eget satsningsområde i «Handlingsplan for 

samhandling 2009 – 2012.» Her understrekes betydningen av å utnytte ressursene på 

best mulig måte, samtidig som brukerne skal sikres gode og samordnede tjenester. For 

de utskrivningsklare pasientene som har legitime behov og forventninger til en 

velfungerende samhandlingsprosess, blir disse kvalitetsmålene viktige incentiver. Sett 

i lys av de samfunnsmessige utfordringene, er det tydelig at behov for samhandling er 

nødvendig for å møte disse. Sykepleiere i medisinske sengeposter må således ha 

kunnskap om de samfunnsmessige forhold som kommer til uttrykk i folks helse 

generelt, og i et samhandlingsperspektiv spesielt.   

 

2.8 Oppsummering 

Utskrivningsklare pasienters har ofte diagnoser som er behandlingskrevende på tvers 

av kommune- og spesialisthelsetjeneste. Gruppen over 80 år har ofte et stort 

omsorgsbehov, noe som gjør at de er storforbrukere av spesialisthelsetjenester. 

Årsakene til at utskrivningsklare døgn oppstår er sammensatte og komplekse. De kan 

føres tilbake til organisatoriske forhold i kommune- og spesialisthelsetjenesten og til 

personlige og sosiale forhold rundt pasienten. Innføring av samhandlingsreformen er 
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forventet å gi pasientene er bedre og mer tilpasset tilbud, men vil samtidig føre til 

utfordringer for samtlige forvaltningsnivå som vil måtte endre sin måte å drifte på. I 

takt med en samfunnsmessig og medisinskfaglig utvikling, øker også pasienters og 

pårørendes forventninger til hva helsetjenesten skal tilby av tjenester. Dette skaper 

utfordringer for sykepleiere i medisinske sengeposter, som er underlagt de føringer 

som blir satt av det enkelte helseforetak. 

 

3. Litteraturgjennomgang 

Kapittel 3 inneholder en beskrivelse av hva som foreligger av forskning innenfor 

oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. Innledningsvis vil det introduseres 

for hvordan litteratursøk er gjennomført, og deretter presenteres forskningsstatus. Til 

slutt vil Suzie Kims teorier om domenetenkning gjøres rede for. De ulike 

perspektivene som presenteres i det følgende synes avgjørende for å kunne reflektere 

over sykepleierens utsagn. Perspektivene er også betydningsfulle for å kunne plassere 

sykepleiernes uttalelser i en sammenheng. Teorigrunnlaget kan brukes i presentasjon 

av funnene og være med på å gi nødvendige perspektiver for forståelse av 

problemstillingen (Malterud (2008). En redegjørelse for ulike sider ved den teoretiske 

referanserammen synes derfor relevant.  

3.1 Litteratursøk 

I det følgende presenteres hva som finnes av tidligere forskning sett ut fra 

problemstiling og forskningsspørsmålenes innhold. Det ble søkt i Cinahl, SveMed og 

Pubmed. Søkeordene varierte noe avhengig av hvilken database som ble benyttet, men 

hovedsøkeordene var: “Aged, 80 and over,” “hospitalized,” “patient discharge 

education,” “transfer,” “discharge,” “early patient discharge,” “discharge planning,” 

“patient discharge,” “professional-patient relations,” “patient-family relations,” 

“professional-family relations,” “nurse-patient relations,” “patient participation,” og 

“consumer participation,” “nursing roles” og “hospitals.”   
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Referanselistene til de ulike artiklene har også blitt benyttet som basis for ytterligere 

søk. Ikke alle utenlandske artikler har funn som kan overføres direkte til norske 

forhold, og det var også nødvendig å kartlegge de juridiske aspektene spesielt for 

Norge. Jeg fant det derfor hensiktsmessig å søke på www.lovdata.no, 

www.regjeringen.no, www.ks.no, www.sykepleien.no, www.dnl.no og 

www.google.com. Norske søkeord som ”samhandlingsreform,” ”utskrivningsklar” og 

”forvaltningsnivå” ble brukt. Da det har vært en stor utvikling innen dette feltet, har 

jeg valgt å kun søke på studier fra år 2000 – 2012. Av hensyn til egne språklige 

begrensninger, er kun studier på skandinaviske språk og engelsk inkludert. 

 

3.2 Sykepleieren og den utskrivningsklare pasienten 

Litteratursøk og gjennomgang av artikler har vist at det er flere nøkkelområder som er 

relevante for studiens tematikk. Dette er: pasientmedvirkning, samhandling, sosiale 

forhold og pårørende. I det følgende vil det gjøres rede for hva som foreligger av 

forskning på dette området. Til slutt vil forskning knyttet til sykepleierens rolle i 

forhold til utskrivningsklare pasienter presenteres. 

3.2.1 Sykepleierens rolle i sykehus  

Sykepleierollen har lange tradisjoner i sykehus. Rollen er omfattende i og med at den 

favner over et vidt spekter av oppgaver og funksjoner (Olsvold, 2010; Vareide, 

Hofseth, Norvoll, Røhme, 2001). Sykepleierrollen inneholder aspekter innenfor 

begrepene kompetanse, yrkesidentitet og arbeid (Vareide et al, 2001). For kunne 

arbeide som sykepleier er det nødvendig med formell kompetanse og autorisasjon. 

Kompetanse opparbeides gjennom utdanning og praksis i utførelse av yrket. I 

rammeplan og forskrift for sykepleierutdanningen av 2008, er det beskrevet hvilke 

oppgaver som er tillagt sykepleierens kompetansenivå. Oppgavene og funksjonene til 

en sykepleier kan sies å være omfattende, og stiller krav til en kompetanse som er: 

teoretisk – analytisk, praktisk, yrkesetisk, sosial og læringsrettet (Vareide et al, 2001).  

http://www.lovdata.no/
http://www.regjeringen.no/
http://www.ks.no/
http://www.sykepleien.no/
http://www.dnl.no/
http://www.google.com/
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Ulike fagfelt er representert i sykepleiefagets kompetanseområde, slik som 

naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap. De ulike vitenskapstradisjonene er 

med på å bidra til at sykepleierrollen og identiteten blir sammensatt og omfattende. 

Med sykepleiefaglig identitet menes de subjektive verdier og faglig – etiske standarder 

som den enkelte sykepleier innehar. Den sykepleiefaglige identiteten er nært knyttet 

opp mot rollebegrepet og betyr at man ser seg som formidler av en fagtradisjon med 

bestemte karakteristika (Vareide et al, 2001). Sykepleiere som arbeider i sykehus kan 

ha en sykepleieidentitet knyttet opp mot både sykepleiefaget og mot det å arbeide i 

sykehus. Sykepleieidentiteten kan også være preget av hvilken avdeling man arbeider 

ved og hvilke oppgaver man skal utføre. Sykehusorganisasjonen vil imidlertid legge 

føringer for hvordan sykepleiefaget skal utføres, og dette kan få innvirkning på 

sykepleiernes rolle (Vareide et al, 2001). I tråd med samfunnsmessige endringer og 

utvikling endrer sykepleierrollen seg. Som beskrevet i forrige kapittel skal reformer 

innføres, lovkrav etterfølges og handlingsplaner gjennomføres. Dette krever system- 

og organisasjonskompetanse hos sykepleierne (Vareide et al, 2001). 

 

Det grunnleggende for all sykepleie er likevel føringene som er nedfelt i NSF’s 

yrkesetiske retningslinjer (2011). Respekt for det enkelte menneskets liv og iboende 

verdighet skal være rettledende for sykepleiepraksis og konkretiseres gjennom 

helsefremmende arbeid, forebygging av sykdom, lindring av lidelse og sikring av en 

verdig død. Sentrale verdier i sykepleierens arbeid er således å ivareta pasientens 

fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Hvordan dette blir ivaretatt er blant annet 

avhengig av sykepleierens kompetanse og identitet, samt hvordan sykehuset er 

organisert. I en sykehusstruktur hvor tempo og kompleksitet øker er det utfordrende å 

sørge for omsorgsetiske hensyn (NSF, 2011). Damsgaard (2010) stiller spørsmål om 

hva som skjer når et styringssystem med krav om effektivisering og økonomisk 

måloppfyllelse innføres i en struktur som ikke har som hovedmål å være lønnsom. 

Videre stiller hun seg spørrende til hvordan sykepleiere skal klare å ivareta pasientens 

verdighet i et system hvor resultatstyring og kostnadseffektivitet er stikkord. 

Sykepleieren som er opplært i en individualistisk tankegang vil kunne streve med å 
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møte de kollektive kravene dersom de ikke er forenlige med en høy kvalitet hvor 

etiske forhold ivaretas (Damsgaard, 2010; Gjengedal og Jakobsen, 2001). Dette kan 

eksemplifiseres med å beskrive hvordan eldre mennesker som kanskje hadde hatt 

behov for noen ekstra liggedøgn, blir utskrevet til hjemmet uten nok hjelp. Pasienten 

kan ende opp med å føle seg mindre trygg, og et etisk dilemma oppstår for 

sykepleieren som styres av krav om kort liggetid og hyppig rullering (Damsgaard, 

2010). Kunnskapssenterets rapport fra 2009 erklærer at færre enn halvparten av 

sykepleierne var sikre på at pasientene klarer seg selv etter utskrivelse. Denne 

oppfattelsen bekreftes i en engelsk studie fra 2002 hvor 37 % av pasientene som ble 

utskrevet, hadde udekkete behov den første uken etter utskrivelse (Atwal, 2002).  

 

Samvær med pasienten er oppgitt å være det som sykepleiere setter mest pris på. 

Mangel på tid til samvær med pasienten hvor kartlegging og tilrettelegging kan 

utføres, blir av sykepleierne opplevd som vanskelig (Vareide et al, 2001). En studie 

gjort av Kunnskapssenteret i 2009 viste likevel at nesten 80 % av sykepleiere var 

ganske eller veldig fornøyde med å jobbe i sykehus. Å ha et godt arbeidsmiljø, høy 

grad av selvstendighet og faglige spennende oppgaver bidro til at rollen som 

sykepleier ble opplevd som positiv. Dette til tross for at stor arbeidsmengde ble oppgitt 

å være en utfordrende faktor. Kartlegging av hvordan sykepleierne prioriterte dersom 

de opplevde tidspress, indikerte at smertebehandling ble prioritert, mens støtte til og 

samtale med pasienter forble ugjort (Kunnskapssenteret, 2009). Gapet mellom 

sykepleiernes ønske om å ivareta psykososial omsorg og deres muligheter til faktisk å 

gjennomføre det, ble beskrevet som et dilemma (Vareide et al, 2001). 

 

I en medisinsk sengepost ble oppgaver som pleie, personlig hygiene, ernæring, 

medisinering, prøvetaking, observasjon, overvåkning, opplæring, samtaler med pasient 

og pårørende, mottakelse av pasient, følge av pasient eller pårørende, personalarbeid, 

sykepleiedokumentasjon, visitt, rådgivning, veiledning, renhold, forefallende arbeid, 

henting og bringing av utstyr kartlagt som en del av sykepleierens oppgaver. 

Oversikten viser at sykepleierens oppgaver er svært varierte og at arbeidsdagen blir 
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oppstykket fordi sykepleierne må kunne håndtere mange oppgaver kontinuerlig 

gjennom arbeidsdagen (Vareide et al, 2001). I en doktoravhandling fra 2010 slår 

sosiolog Nina Olsvold fast at sykepleiere har en tendens til å ta på seg ansvar for at 

alle oppgaver i en sykehusavdeling blir utført, selv om oppgavene ikke egentlig er 

tillagt sykepleierens naturlige ansvarsområde. Olsvold (2010) mener at dette fører til 

stress og uklarheter med hensyn til hva sykepleierne egentlig bidrar med. 

Oppgavemangfoldet kan således sies å være stort, noe som tyder på en vid forståelse 

av sykepleierrollen (Vareide et al, 2001).  

3.2.2 Sykepleierens rolle i forhold til utskrivningsklare pasienter 

Det er en stor overgang for den eldre pasienten å skrives ut fra sykehus, spesielt hvis 

utskrivelsen innebærer en endring i etablerte rutiner (Lishman, 2003). Det å få ulike 

tjenester levert i hjemmet eller bli overført til sykehjem, er en forandring som har 

innvirkning på pasientens hverdagsliv. I følge Pearson, Procter, Wilcockson og Allgar 

(2004) er det å måtte revurdere sin sosiale rolle og forholde seg til en ny hverdag svært 

utfordrende. De fant i sin studie at tap av sosial funksjon førte til en sorgprosess, og at 

mestring av sykdom hang sammen med hvordan pasienten klarte å opprettholde sin 

rolle. Flere studier viser at sykepleieren spiller en avgjørende rolle for hvordan 

pasienten opplever denne overgangen (Efraimsson, Sandman, Hydèn og Rasmussen, 

2004a, Lishman, 2003; Pearson et al, 2004;). Likevel synes forskningslitteraturen å 

understreke at det er den som har mest makt som dominerer beslutning om utskrivelse. 

Litteraturen viser at dette gjerne er behandlende lege og at sykepleierens rolle som 

beslutningstaker er sterkt undervurdert (Atwal og Caldwell, 2005). Funn indikerer at 

kommunikasjonsvanskeligheter mellom nøkkelpersoner som lege og sykepleier, samt 

manglende forståelse rundt utskrivelsesprosessen gjør at planlegging av utreise 

vanskeliggjøres (Morris, Winfield, Young, 2012).  

 

I litteraturen fremkommer det at sykepleierens evne til å kommunisere og ivareta 

pasienten har stor betydning for hvordan pasienten mestrer sin livssituasjon (Huby et 

al, 2007). Det understrekes at sykepleieren må sørge for at pasienten har tilstrekkelig 
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kunnskap om hvordan overføring fra sykehus til hjemkommune skal foregå, og at 

pasienten inkluderes i prosessen. Dette fordrer at sykepleieren har nær kontakt med 

pasienten og kjenner vedkommende godt (Lishman, 2003). Pasientengasjement synes 

å være et viktig stikkord i diskusjon om pasientmedvirkning og litteraturen viser at 

dersom pasienten ikke er engasjert i egen helse, er det utfordrende for sykepleiere å få 

ham til å medvirke. At pasienten har tilstrekkelig mental og kognitiv kapasitet er 

beskrevet som betydningsfullt for at pasienten skal kunne ha forståelse for egen svikt 

(Huby et al, (2007). Efraimsson et al (2004b) mener at sykepleieren kan komme i 

konflikt fordi hun har en dobbeltrolle. På den ene siden skal hun ivareta pasientens 

individuelle behov for helhetlig sykepleie, og på den andre siden må hun handle 

innenfor de rammene som sykehuset har til rådighet. Dette innebærer blant annet å 

benytte ressurssene på best mulig måte og bidra til så kort liggetid som mulig. 

 

Bauer et al (2009) har kartlagt kompleksiteten rundt utskrivningsprosessen, og mener 

prosessen er spesielt utfordrende fordi det er så mange aktører involvert. Disse 

aktørene er i hovedsak pasient, pårørende, lege, sykepleier og kommunehelsetjeneste, 

men også tverrfaglige samarbeidspartnere som ergoterapeut og fysioterapeut kan spille 

en viktig rolle. Pearson et al (2004) finner i deres studie at involvering i 

utskrivelsesprosessen i stor grad er rollebasert. Rollen er avhengig av den enkeltes 

kunnskap og erfaring, basert på pasientens sykdom og hvilke ressurser som er 

tilgjengelig. Studien viser at aktørene hele tiden forsøker å vurdere hva som kan være 

sosialt og faglig akseptabelt, ut fra ressurstilgang og hva som vil være god livskvalitet 

for pasienten (Pearson et al, 2004). Sykepleiere blir stadig vekk utfordret på at de 

utskrivningsklare pasientene har komplekse livssituasjoner. Connolly et al (2009) viser 

at utskrivelse i enkelte tilfeller påvirkes av at pasienten har sosiale utfordringer som 

overgår sykepleiernes kompetanse og ansvarsområde, slik som blant annet mangel på 

tilfredsstillende bolig. Litteraturen viser at også at det ved flere sykehus manglet 

undervisning om prosedyrer knyttet til utskrivningsklare pasienter, og at dette var noe 

sykepleierne måtte tilegne seg selv (Connolly et al 2009). Dette sammenfaller med 

funn fra en annen engelsk studie, utført i 2011 av Morris, Winfield og Young hvor 21 
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% av spurte sykepleiere mente at deres yrkesgruppe har for lite kunnskap om 

utskrivningsklare pasienter. Studien viser samtidig at hele 59 % mente at planlegging 

av utreise var sykepleiers ansvar og 63 % mente at legene ikke gav sykepleierne nok 

informasjon til at de kunne planlegge utreise (Morris et al, 2012). 

 

Gair og Hartery (2001) fant at reduksjon av legens maktposisjon og rolle i tverrfaglig 

samarbeid oppfordrer til at andre yrkesgrupper bidrar i større grad, og at dette har vist 

seg å være positivt for pasientomsorg. I forskningslitteraturen fremkommer det at 

sykepleieren har en viktig rolle med å igangsette planlegging av utreise, da en 

utskrivelsesprosess i stor grad har med planlegging å gjøre (Pirani, 2008). Bauer et al 

(2009) har sett på hvordan god planlegging av utreise bidrar til en positiv effekt for 

pasienten. Deres studie viser at god planlegging av utreise fører til nedgang i 

reinnleggelse, reduksjon i komplikasjoner, en økning i tilfredshet hos pasient og 

pårørende, samt en reduksjon i angst i etterkant av utskrivelse (Bauer et al, 2009). For 

at sykepleiere skal lykkes i planlegging av utreise har Morris et al (2012) pekt på to 

faktorer som er relevante. Den ene faktoren er sykepleierens personlige egenskaper til 

å organisere, og den andre faktoren er evnen til å kunne mestre ulike forhold rundt 

utskrivelse. Da sykepleierne ble spurt om hva slags rolle de mente at de skulle ha i 

planlegging av utskrivelse, ble følgende element nevnt: henvisning, rådgivning og 

være pasientens advokat (Morris et al, 2012).  

3.2.3 Sykepleierens rolle overfor pårørende 

I studier som beskriver utskrivningsklare pasienter blir pårørendes rolle beskrevet som 

svært avgjørende for hvordan pasientens behov blir fremmet og ivaretatt (Bauer et al, 

2009; Kydd 2008; Pearson et al, 2004). Samtidig viser disse studiene også hvordan 

pasient og pårørendes preferanser ikke alltid samstemmer. Efraimsson et al (2004a) 

fant for eksempel at pasientene ofte hadde ønsker om pleie og hjelp som ikke 

pårørende hadde mulighet til å imøtekomme. Dette kunne ha sammenheng med at 

pårørende ikke hadde tid, følte seg usikre eller følte seg for gamle til å ta på seg et slikt 

ansvar. I en australsk studie fra 2004, har Grimmer et al undersøkt hvordan pårørende 



  

23 

opplevde å bli omsorgsperson for en eldre slektning. De fant at pårørende erfarte å få 

svært lite informasjon fra sykepleierne med hensyn til hvordan de skulle ivareta 

pasientens behov for stell og pleie etter utskrivelse. Etter hvert som tiden gikk kom 

vissheten om at pleieansvaret var tillagt dem, og pårørende fant rollen som 

omsorgsansvarlig svært tyngende. Studien viser også at både pleiepersonell og 

pasienten forventet at pårørende skulle ta mye omsorgsansvar, men at pårørende ikke 

alltid var klare for denne oppgaven (Grimmer et al, 2004). Lignende funn ser man også 

hos Connelly et al (2009) som også beskriver hvordan pårørende motsetter seg 

utskrivelse, og således forsinker prosessen. Mangel på informasjon om den eldres 

sykdom og situasjon er en faktor som fører til frustrasjon hos pårørende (Bull og 

Roberts, 2001; Popejoy, 2007; Pirani, 2008). Det beskrives at pårørende opplever at de 

har en forpliktelse og en forventning om å bidra, og dette erfares som svært 

utfordrende.  

 

Litteratur viser at sykepleiere mener at pårørende i større grad enn tidligere stiller krav 

til pasientbehandling og pleie, og at sykepleiere er delt i hvordan de møter 

forventningene (Vareide et al, 2001). På den ene siden fremhever sykepleierne et sterkt 

ønske om å imøtekomme forventninger og på den andre siden mener sykepleierne at 

pasient og pårørendes krav kunne være urimelige. Krav og forventninger som ble 

oppfattet som urimelige, ble av sykepleierne håndtert gjennom å sette grenser. I følge 

litteraturen var det ikke uvanlig at pårørendes frustrasjoner og sinne gikk ut over 

sykepleierne, selv vedrørende forhold som lå utenfor sykepleiernes kontroll. Denne 

type reaksjoner vurderte sykepleierne var vanskelige å møte (Vareide et al, 2001).  

 

3.3 Suzie Kim – teoretisk rammeverk 

I diskusjonsdelen av denne studien vil det bli dratt veksler på Suzie Kims teoretiske 

rammeverk. Hennes teorier er valgt som bakteppe for å bidra til et sykepleiefokus 

gjennom å konseptualisere funnene ved hjelp av sykepleieteoretiske termer. I det 
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følgende vil det gjøres kort rede for sentrale deler av dette rammeverket knyttet opp 

mot betydning for diskusjonsdelen.  

 

Å ha et teoretisk grunnlag med basis i vitenskaplig tenkning, vurderes som relevant for 

å kunne reflektere over funn og deres betydning. Teori kan defineres som:”… a set of 

theoretical statements that specify the nature of phenomena or relationships between 

two or more classes of phenomena (and therefore, concepts) in order to understand a 

problem or the nature of things” (Kim, 2000, s. 21 – 22). Kim forstår teori som et 

grunnleggende intellektuelt verktøy for å forklare og forstå den verden vi lever i, og 

hevder at: ”theory is a systematic way of designating orderliness between or among 

elements of reality” (Kim, 2000, s. 23). Teori kan derfor sies å være et strukturerende 

element som kan bistå med å forklare den kontekst som påvirker pasienten og dermed 

sykepleiepraksis.  

 

Kim (2000) har utviklet fire domener på metaparadigmenivå. Disse kaller hun 

klientdomenet, pasient – og sykepleierdomenet, praksisdomenet og 

omgivelsesdomenet. Domenene kan benyttes sammen eller hver for seg og kan 

relateres til hverandre på forskjellige måter. I følge Kim (2000) identifiserer de fire 

domenene de kritiske elementene for vitenskapelig og teoretisk granskning innenfor et 

sykepleieperspektiv. Imidlertid ligger deres viktigste funksjon i at de bidrar til en 

avgrensning i begrepsdannelsen og den teoretiske tankegangen spesielt for 

sykepleiefaget (Kim, 2000). Kims domenetenkning har slik sett til hensikt å ikke bare 

beskrive den empiriske verden, men det tilstrebes også å sikre en teoriutvikling som er 

hensiktsmessig for sykepleiefaget hvor begrepsdannelse og tolkning ut fra 

underliggende begreper står sentralt. Domenene kan forklares som følger: 

Klientdomenet omfatter de teoretiske områdene som gjelder pasienten som menneske. 

Sentralt er et helhetlig menneskesyn med fokus på helse og helseatferd. Pasient - 

sykepleierdomenet defineres som det relasjonelle forholdet som oppstår i møte 

mellom pasient og sykepleier. Kontakt, kommunikasjon og samhandling er tre 



  

25 

fundamentale begrep. Praksisdomenet innbefatter de kognitive, atferdsmessige og 

sosiale aspekter ved å være sykepleier. Dette innebærer handlinger som er rettet mot å 

ivareta pasientens behov, samt å overføre kunnskap til handling. Praksisdomenet 

handler med andre ord om hvordan man utfyller rollen som sykepleier (Kim, 2000). 

Omgivelsesdomenet er en essensiell komponent i kunnskapsutvikling innen 

sykepleievitenskapen og er en grunnleggende kilde for å forstå og beskrive 

fenomenene innenfor de andre domenene. Omgivelsesdomenet består av fysiske, 

sosiale og symbolske komponenter som varierer mellom tid og rom (Kim, 2000, s. 46).  

 

Domenene kan bidra til en teoretisering av observasjoner, og til å utlede vitenskaplige 

forklaringer uavhengig av filosofisk eller teoretisk perspektiv (Kim, 2000). Avhengig 

av behov for en vitenskaplig forklaring, bidrar Kims typologi til en abstraksjon av 

teoretisk tankegang innenfor sykepleien. Det synes således relevant å benytte hennes 

tilnærminger til sykepleievitenskapen på et metaparadigmenivå som et verktøy for å 

drøfte mine funn i en teoretisk sammenheng. 

 

3.4 Oppsummering 

Litteraturgjennomgangen viser at sykepleieren spiller en viktig rolle i sykehus. Hennes 

kompetanse og yrkesidentitet er førende for hvordan varierte oppgaver løses i et høyt 

tempo innenfor en organisasjon som setter strenge krav. I følge forskningslitteraturen 

har sykepleierens kommunikative evner i forhold til utskrivningsklare pasienter 

betydning for hvordan de opplever utskrivelsesprosessen. Pasienter med komplekse 

utfordringer fordrer at sykepleierne er gode til å planlegge i samråd med andre 

fagpersoner. I litteraturen understrekes det at pårørende har en betydningsfull rolle 

med hensyn til hvordan pasienten blir ivaretatt. Pårørende kan oppleve omsorgsansvar 

som tyngende, og kan stille urimelige krav. Sykepleierne fant det vanskelig å møte 

forventninger fra pårørende. Suzie Kims domenetenkning er presentert og synes 

relevant som et teoretisk bakteppe i forhold til å kunne reflektere over oppgavens funn.  
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4. Metode 

Studien har en kvalitativ tilnærming. Data er innsamlet gjennom 7 intervjuer med 

sykepleiere, samt gjennom informasjon som er stilt til rådighet fra helseforetaket hvor 

sykepleierne er ansatt. Det har blitt benyttet intervjuguide med semistrukturerte 

spørsmål. Dataene har blitt analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering 

(Malterud, 2003). I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for studiens design og 

metodevalg, samt hvordan studien har blitt utført og analysert. Egen forforståelse 

knyttet til studiens problemstilling vil også bli utdypet og beskrevet. Til sist vil 

studiens begrensninger og kritikk av metode fremlegges. 

 

4.1 Studiens design 

Forskningstilnærming innebærer en grunnleggende antagelse om hva virkelighet og 

kunnskap er (Bengtsson, 2006). Disse antagelsene vil være førende for hva slags 

forskningsmetode en velger. Ulike problemstillinger krever ulike fremgangsmåter, og 

metodevalget avhenger av den problemstillingen som skal besvares (Lorensen, 1998; 

Malterud, 2003; Patton, 2002 og Polit og Beck, 2008). I tillegg til at metodevalg er 

avhengig av problemstillingen, kan også metodevalg knyttes til kjernen innenfor den 

enkelte fagtradisjon og hva slags forhold man har til fagets natur (Fagermoen og Nord, 

1998; Widerberg, 2001). Uavhengig av hvilke fagtradisjon man tilhører, dreier det seg 

om å legitimere valg i besvarelse av problemstillingen. I denne studien har jeg valgt å 

benytte en kvalitativ tilnærming. Dette skyldes at målet med studien er å beskrive 

sykepleiererfaringer på en nyansert og detaljert måte. Jeg har benyttet meg av de 

fremgangsmåter som er beskrevet i ulike metodebøker innen emnet og har referert til 

disse underveis. Som uerfaren forsker har det vært viktig å kunne støtte seg til 

normative beskrivelser av forskningsprosessen og dokumenterte fremgangsmåter for å 

øke studiens troverdighet og gyldighet. 
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Kvalitative metoder egner seg spesielt når man vil utdype spesifikke trekk eller 

egenskaper ved en populasjon. I motsetning til kvantitative metoder hvor numerisk 

data benyttes, består forskningsmaterialet i en kvalitativ metode av data innsamlet 

gjennom samtaler, observasjon eller tekstmateriale (Malterud, 2002; Patton 2002). Ved 

å bruke kvalitative metoder kan man oppnå en helhetlig innsikt i prosesser og nyanser 

innen et avgrenset felt. Kvalitativ metode bygger på teorier om fortolking 

(hermeneutikk) og menneskelig erfaring (fenomenologi) (Malterud, 2003). 

Sykepleieerfaringer, slik de fremtrer gjennom datainnsamlingen, vil danne grunnlag 

for fortolkning og analyse.  

 

4.2 Studiens metodevalg  

I denne studien er det benyttet semistrukturert intervju som metode. Valg av metode 

henger sammen med studiens design, og er valgt for å belyse og besvare 

problemstillingen.  

 

I kvalitativ forskning er det vanlig å benytte seg av observasjon, dokumentanalyse 

eller intervjuer som metode. Polit og Beck (2008, s. 67) refererer til intervjuer som 

«self-report.» Denne metoden fremheves som hensiktsmessig når målet er å få 

informasjon om hva deltagerne i studien tenker, mener eller tror om et bestemt tema. 

Informasjon om hvordan sykepleiere erfarer utfordringer om utskrivningsklare 

pasienter, er derfor best innhentet gjennom å benytte intervju som metode. Gjennom et 

intervju kan man få frem nyanser og mangfold beskrivende for virkeligheten slik som 

respondentene ser den. Målet er ikke å kunne kvantifisere, men å kunne nyansere 

sykepleierens erfaring gjennom dialog. Ved å ha en fleksibel tilnærming, har man 

mulighet til å stille oppfølgende og oppklarende spørsmål underveis. Det er også 

lettere å registrere non-verbale signaler som kan gi nyttig tilleggsinformasjon. 

Luckmann og Berger (2006, s. 46) hevder at «de andres perspektiv på denne verden 

ikke er identisk med mitt.»  Tankegangen om at intervjuformen er et middel for å 
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anerkjenne den enkeltes perspektiv, har vært førende for valg av metode ut fra en 

tankegang om at den enkelte sykepleier har et perspektiv som er meningsfullt og verdt 

å fremheve. Forskerens perspektiv vil innvirke på metodevalg, og det kan derfor være 

nyttig å kartlegge egen forforståelse. Denne vil gjøres rede for i det følgende. 

 

4.3 Beskrivelse av egen forforståelse i forhold til studiens 

problemstilling og egen fagbakgrunn 

Begrepet forforståelse beskrives av Malterud (2003) som den personlige ryggsekken 

man bringer med seg inn i et forskningsprosjekt. Hvordan studien anrettes avhenger av 

de erfaringer, hypoteser, teoretisk referanseramme og faglig perspektiv man har i 

bagasjen (Malterud, 2003). Den forforståelsen jeg hadde ved oppstart av studien, ble 

utfordret underveis gjennom forskningslitteratur og respondentenes innspill. Som 

sykepleier med mange års erfaring fra sykehuspraksis, er min forforståelse preget av 

både praksisbasert erfaring samt den teoretiske plattformen jeg har ervervet meg 

gjennom grunn- og videreutdanning.   

 

En fordel av å forske på et område man allerede kjenner eller har tilgang til, er opplagt. 

Imidlertid kan det være vanskelig å distansere seg til et felt man har god kjennskap til 

og arbeider innenfor, fordi man er en del av miljøet og virksomheten til daglig. 

Malterud refererer til dette som «feltblindhet» (Malterud, 2008, s.150). Hvor vanlig det 

er å ta inn over seg innflytelse fra egen subjektivitet kommer ulikt frem innen 

forskjellige fagfelt, men den profesjonelle feltblindheten sies å være innebygd og kan 

således styre forskningen (Malterud, 2008). Siden sykepleie er et praktisk, pasientnært 

fag, bør sykepleieforskning i følge Nord et al (1998) rette seg mot sykepleiens 

kjerneområde. Når man som sykepleier forsker på fagets kjerneområde blir det 

nødvendig å se utover de vanlige perspektivene. Det har derfor vært viktig for meg å 

kartlegge min egen potensielle feltblindhet slik at jeg ikke skulle gå forutinntatt inn i 

intervjuer på jakt etter sammenhenger som støttet opp om egen forforståelse. I en 
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intervjusituasjon hvor man møter en sykepleier ansatt i sykehus, vil man ikke 

automatisk legge vekk kollega- og sykepleierollen. Min sykepleieridentitet preget meg 

i slik grad at jeg var vært spesielt oppmerksom på dette i min tilnærmingsmåte. Jeg har 

også lagt merke til at min erfaring og kunnskap påvirker det språket jeg bruker. Det 

var derfor nødvendig for meg å avklare hvilke begrep jeg brukte og hvordan de kunne 

forstås. Faren for å bli for sykepleiefaglig involvert i de prosessene og respondentene 

som det forskes på kunne være tilstede. Når man forsker innenfor eget fagfelt, og i 

tillegg har en sterk yrkesidentitet er det utfordrende å ivareta en distansert og objektiv 

tilnærming til forskningsfeltet. Ved å kartlegge egen forforståelse og anerkjenne 

dennes betydning i en forskningsprosess, følte jeg meg bedre forberedt på hvordan 

empirien kunne utfordre eget ståsted. Dette er i tråd med Gadamers (1997) tankegang 

om at alle tolkninger skjer innenfor en sammenheng, og at forskeren må nærme seg 

forskningsmaterialet med utgangspunkt i egen samtid.  

 

4.4  Å ivareta objektivitet når man forsker på egen 

arbeidsplass 

Prinsippet om at forskning skal være objektiv, anses å være vitenskapens styrke 

(Patton, 2002). Å skulle være objektiv når man skal forske i egen kultur beskrives som 

meget utfordrende (Wadel, 1991). Dette fordi en forsker aldri bare vil oppleves som en 

forsker, men fordi respondentene umiddelbart vil koble forskeren til den rollen han har 

til hverdags. Det vil derfor kunne bli stilt spørsmål ved forskerens objektivitet. For å 

ivareta en større grad av objektivitet, kan datainnsamlingsmetoder som ikke innebærer 

direkte kontakt med informanten benyttes. Slik vil kvaliteten på data hverken være 

avhengig av forskerens kunnskap, oppfatninger eller tilstedeværelse (Patton, 2002; 

Wadel, 1991). Idealet om objektivitet i forskning er likevel ikke bestandig mulig å 

etterleve i praksis (Patton, 2002). Det vil alltid være slik at forskerens synspunkter og 

forforståelse vil påvirke datainnsamlingsmetoder som i utgangspunktet er regnet for å 

være objektive. Patton (2002) drøfter objektivitetens plass i forskningen, og stiller 

spørsmål om den faktisk er ønskelig siden den kan sies å ignorere forskningens indre 
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natur og de menneskelige sider ved denne. Innenfor en slik postpositivistisk 

paradigmetenkning som Patton (2002) beskriver, ser man imidlertid objektivitet som et 

mål hvor forskeren tilstreber å være så nøytral som mulig. Dette omtales også av Polit 

og Beck (2008) som et paradigme som har dominert sykepleieforskning i de siste tiår 

og som et mål i forhold til å være nøytral. Å ivareta objektivitet når det forskes på egen 

organisasjon er beskrevet av blant annet Nielsen og Repstad (2006), Malterud (2002) 

og Wadel (1991). I følge Wadel (1991) er «den rene forskerrollen» i 

samfunnsvitenskapen en utopi. Patton (2002) mener at dette kan løses ved at forskeren 

stiller seg nøytral til det fenomenet som skal studeres. Når man skal forske på egen 

arbeidsplass blir det derfor nødvendig å tenke igjennom hva målet med forskningen 

skal være og hvordan man skal forholde seg for å nå dette målet.  

 

En klar fordel ved å forske på egen arbeidsplass var at jeg hadde kunnskap om 

organisasjonen som en helhet. Det var derfor enkelt for meg å intervjue sykepleiere, da 

jeg har førstehånds kjennskap til deres hverdag og snakket samme språk som dem. Jeg 

hadde også et nettverk som ble benyttet til å fremskaffe tallmateriale, og som kunne 

bistå praktisk ved rekruttering. Som masterstudent har man begrensede ressurser i 

forhold til tid og økonomi, og det å forske på egen arbeidsplass bidro derfor til rent 

praktiske fordeler ved gjennomføringen. 

 

Ulemper ved å studere egen organisasjon kan være å skulle ivareta objektivitet. Det 

kan være slik at man får data som man ikke ønsker å publisere fordi de vil være 

uheldige for ens egen arbeidssituasjon i ettertid. Når man forsker på egen arbeidsplass 

kan man også stå i fare for å grave seg ned i problemstillinger som kanskje ikke er av 

betydning for andre enn seg selv. Malterud (2003, s. 152) advarer mot en slik 

fordypning da dette kan «redusere kunnskapens gyldighet og overførbarhet.» Det var 

derfor svært viktig for meg å unngå utvalgsbias. Samtidig har jeg opplevd det som 

nyttig å forske på eget arbeidsfelt. Ved å la mine sykepleiekollegaer komme til orde og 

gi dem mulighet til å beskrive egne erfaringer, har jeg vært med på systematisere og 

tydeliggjøre deres kunnskap og viten i et nytt perspektiv. 
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4.5 Utvalg 

I det følgende vil jeg gjøre rede for hvilke inklusjonskriterier som ble lagt til grunn for 

deltagelse i studien. Videre beskrives hvordan jeg fikk tilgang til forskningsfeltet, 

hvordan informantene ble rekruttert og hvordan intervjuene ble praktisk gjennomført. 

Intervjuene vil deretter bli oppsummert, før respondentene til sist blir kort presentert.  

4.5.1 Utvalgsstrategi og inklusjonskriterier 

Utvalgsstrategi er avhengig av studiens design, metode og ønske om type data og 

handler mye om hvordan man velger ut respondenter. I kvalitative studier er det mest 

vanlig å benytte seg av et mindre antall intervjupersoner (Polit et al, 2008). Ut fra 

denne studiens problemstilling, eksisterende kunnskap fra andre studier og 

foreliggende teori er det valgt å bruke “strategisk utvalg” som metodeverktøy. Dette 

refereres i litteraturen til som “purposeful sampling” (Patton, 2002). Bruk av 

”purposeful sampling” innebærer at forskeren bestemmer seg for hva slags kunnskap 

hun er ute etter, og velger respondenter som kan bidra ut fra dette. Ved å benytte et 

strategisk utvalg oppnår man derfor å få respondenter med kunnskap til å belyse 

problemstillingen. Dette styrker kunnskapens gyldighet og forebygger systematiske 

feil i datainnsamlingsgrunnlaget.  

 

Ulike strategier kan tas i bruk ved utvelgelse av kunnskapskilder. I denne studien er 

det valgt å benytte “maximum variation” (Patton, 2002). Dette er en strategi som er 

velegnet ved små utvalg. I utgangspunktet kan små utvalg være et problem fordi 

respondentene kan avgi så forskjellige svar at det er vanskelig å finne noe mønster. 

Ved å bruke “maximum variation” er ikke målet hverken å randomisere, generalisere 

eller å oppnå overførbarhet til en hel populasjon. Styrken ved denne metoden er 

variasjonen som oppstår ved at respondentenes svar kan benyttes på to måter. For det 

første kan man oppnå en høy kvalitet gjennom detaljerte unike utsagn og for det andre 

kan man få frem felles mønstre på tvers av utvalget (Patton, 2002; Polit og Beck, 

2008). Rike og utfyllende data gir nyanseringer til problemstillingen og reduserer 
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sjansen for feilaktige tolkninger. Å benytte et strategisk utvalg ble derfor valgt for å 

øke påliteligheten i de foreliggende resultatene (Malterud, 2008).   

 

I en kvalitativ studie er det en forutsetning at respondentene er «information rich» 

(Patton, 2002). Det betyr at respondentene må ha kunnskap om problemstillingen man 

ønsker å belyse. I arbeidet med å utvikle inklusjonskriterier ble det ikke vektlagt at 

utvalget nødvendigvis skulle være representativt eller veldig stort. Å ha 

informasjonsrike sykepleiere ble vurdert som viktigere enn et utvalg som var 

representativt. Dette er i tråd med Malterud (2008, s. 58,) som hevder at 

“representativitet i klassisk forstand blir lite relevant for et utvalg av kvalitative data”. 

Kriterier for utvelgelse av respondenter var følgende: 

 Autorisert sykepleier 

 Vilje og evne til å formulere seg 

 Informasjonsrik 

 Erfaring med utskrivningsklare pasienter 

 Ansatt i en medisinsk sengepost 

Jeg valgte å rekruttere sykepleiere fra forskjellige seksjoner og fra forskjellige byer for 

å sikre variasjonsbredde. Dersom forsker ikke har tilstrekkelig kunnskap til hvor man 

kan finne adekvate kunnskapsbilder, kan det være nødvendig å foreta en feltstudie med 

fokus på “feltets og materialets karakter” (Malterud, 2008, s. 59). 

Litteraturgjennomgang, min kjennskap til helseforetaket og informasjon oversendt fra 

analyseavdelingen, var førende for hvor sykepleierne ble rekruttert fra. Det var derfor 

ikke nødvendig for meg å gjennomføre noen forstudie for å kartlegge hvor jeg kunne 

samle inn data.  
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I kvalitativ forskning er det ingen regler som sier hvor stort utvalget skal være (Rice, 

Ezzy, 1999; Patton, 2002; Polit, Beck, 2008). Et førende prinsipp er i stedet 

innsamling av tilstrekkelig data. Patton (2002, s. 246) refererer til dette som “sampling 

to the point of redundancy” og Polit og Beck (2008, s. 357) understreker at 

datainnsamling må foregå frem til ”data is saturated.” I planlegging av studien var det 

vanskelig å angi nøyaktig størrelsen på utvalget. Basert på andre tilsvarende studier, 

antok jeg at jeg måtte ha 6 – 8 informanter. Malteruds (2008) råd om å analysere 

underveis ble fulgt. På den måten kunne jeg se hva slags opplysninger jeg hadde fått 

og etter 7 intervjuer fant jeg at jeg hadde tilstrekkelig data til å belyse 

problemstillingen.  

 

4.6 Tilgang til forskningsfeltet, rekruttering av sykepleiere og 

forskningsetiske hensyn 

Studien er gjennomført ved et helseforetak i Helse Sør- Øst. Dette helseforetaket ble 

valgt av praktiske grunner. For å få tilgang til forskningsfeltet var det nødvendig å 

henvende seg skriftlig til klinikkdirektør for medisinsk avdeling (se vedlegg III), samt 

muntlig til forskningssjefen ved helseforetaket. I tillegg til at jeg hadde godkjenning 

for å gjennomføre studien fra Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD), var 

det nødvendig å fylle ut flere søknadsskjemaer spesielt for helseforetaket. 

Klinikkdirektør ved klinikk for medisin kom med mange nyttige innspill til studien, og 

stilte seg meget positiv til gjennomføring. Fra analyseavdelingen ved helseforetaket 

fikk jeg tilgang til materiale med en oversikt over hvilke seksjoner som hadde størst 

andel av utskrivningsklare pasienter over 80 år. På bakgrunn av denne informasjonen, 

tok jeg skriftlig kontakt med 4 seksjonsledere ved sykehus i 2 ulike byer og presenterte 

studien. Samtlige seksjonsledere bekreftet at de ønsket studien velkommen og de ble 

oppnevnt som kontaktpersoner. Alle sengepostene fikk oversendt samme 

informasjonsskriv som var oversendt klinikkdirektør. Dette beskrev studiens hensikt 

og problemstilling, inklusjonskriterier og fremgangsmåte vedrørende rekruttering av 
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informanter. Dette ble gjort for å sikre lik og nødvendig informasjon til alle involverte. 

Seksjonslederne fikk også utdelt et skriv som de kunne dele ut til aktuelle respondenter 

(se vedlegg IV).  

 

Som ansatt ved helseforetaket jeg skulle foreta studien i og med en stor kontaktflate 

blant aktuelle sykepleiere, tenkte jeg umiddelbart om enkelte kollegaer at “hun eller 

han skulle jeg gjerne likt å intervjue.” Dette var kunnskapsrike sykepleiere med mye 

erfaring fra arbeid med utskrivningsklare pasienter. Som tidligere leder og med et 

nåværende ansettelsesforhold i avdelingsledelsen, var jeg imidlertid redd for at jeg ved 

å skulle spørre noen direkte kunne risikere å plukke ut en bestemt type sykepleiere 

som ikke i tilstrekkelig grad ville utfordre min egen forforståelse. Kvale (2009) 

betoner at man lett kan la seg påvirke av respondentene dersom man har nære 

interpersonlige samspill. Jeg var også klar over at noen kunne ha synes at det hadde 

vært vanskelig å takke nei ved en direkte henvendelse, og at intervjuene i så fall kunne 

ha båret preg av det Malterud (2008, s.66) kaller “skjulte forutsetninger.” Da 

informantene skulle rekrutteres var jeg derfor oppmerksom på at reliabilitet, så vel 

som min kunnskapsoppnåelse, var avhengige av at informantene ble rekruttert på riktig 

måte. Malterud (2008, s. 66) refererer til dette som å “... redusere forhold som bidrar 

til å forstyrre kunnskapsutviklingen.” For å unngå utvalgsbias, overlot jeg derfor til 

seksjonslederne ved de enkelte sengepostene og velge ut aktuelle respondenter. 

Seksjonslederne ble bedt om å forespørre aktuelle respondenter og de som ønsket å 

medvirke kontaktet meg via e – post eller telefon. Ved at aktuelle respondenter tok 

direkte kontakt med meg, ble det vurdert som samtykke til å delta. Å ivareta 

konfidensialitet i forskning betyr å behandle data slik at respondentenes identitet ikke 

blir avslørt (Kvale, 2006). For å ivareta konfidensialitet, ble det ikke opprettet 

navnelister eller andre lister som kunne identifisere respondentene på noen måte. 

Transkriberingen ble utført på bokmål for å sikre respondentenes anonymitet. Det ble 

således ikke gjengitt spesielle dialekter eller uttrykk som kunne knytte respondentene 

til deres steds- eller landstilhørighet. I presentasjonen har det blitt vektlagt at sitatene 

ikke skal kunne spores tilbake til den enkelte sykepleier eller sykehus på noen måte.  
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Polit og Beck (2008) hevder at et av de mest grunnleggende etiske prinsipper ved 

forskning er at den skal være nyttig. Når det gjelder forskning hvor mennesker er 

involvert, skal deltagelsen være av en slik art at den er til fordel enten for deltagerne 

selv eller for samfunnet for øvrig (Polit og Beck, 2008). Jeg fikk tillatelse til å 

intervjue sykepleierne i deres arbeidstid, og slik sett var det ingen økonomisk ulempe 

for sykepleierne å være med. Spørsmålene og emnet for studien var heller ikke av en 

slik karakter at det kunne forventes noen etisk belastning for sykepleierne ved å delta. 

Tidspunkt for intervju ble avklart med seksjonsleder slik at deltagelse ikke skulle gå 

utover ivaretakelse av pasientene. En av respondentene tok imidlertid direkte kontakt 

med meg uten å gå via seksjonsleder, og fortalte at hun hadde hørt om studien min 

gjennom andre sykepleiere som var blitt intervjuet. Sykepleieren opplevde selv at hun 

hadde informasjon som var viktig og ba om å bli inkludert. Hun begrunnet dette med 

stor interesse for temaet og ønske om å bidra til å belyse problemstillingen. Det ble 

nøye vurdert om hun kunne inngå i studien, siden hun ikke ble rekruttert på samme 

måte som de andre. Da hun møtte alle inklusjonskrav, og også var ansatt i en av de 

seksjonene som var plukket ut til å delta, besluttet jeg likevel å inkludere henne. Siden 

jeg på forhånd hadde bestemt meg for en fleksibel design, var det å kunne åpne for nye 

kilder til kunnskap underveis mulig (Malterud, 2008). Sykepleierens engasjement, 

spørsmål og kommentarer til forskningsfeltet visste seg forøvrig å bli svært verdifullt. 

Hennes ønske om å bidra til studien, bekreftet også egen forforståelse om at 

utskrivningsklare pasienter er en pasientgruppe som opptar sykepleiere i medisinske 

sengeposter. 

 

Ved oppstarten av intervjuene ble samtlige respondenter informert om studiens 

formalia. For å skape trygghet og tillit, var jeg bevisst på hvordan jeg fremsto (Kvale, 

2009). Sykepleierne ble videre forsikret om at opplysningene de gav skulle behandles 

med konfidensialitet, og at jeg ikke ville opprette navnelister eller annet som kunne 

identifisere dem. Respondentene ble informert om at de i løpet av både intervjuet og i 

tiden etterpå hadde mulighet til å trekke seg. Ingen av sykepleierne gjorde dette. Under 

intervjuene ble det benyttet opptaksutstyr, og en av sykepleierne uttrykte misnøye med 
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dette. Hun ble gitt muligheten til å trekke seg, men valgte likevel å gjennomføre 

intervjuet etter forsikring om at det var kun jeg og eventuelt veileder som skulle høre 

intervjuet. Samtlige respondenter fikk informasjon om at lydfilene ble lagret på 

innelåst pc uten nettilgang, og at lydfilene skulle slettes når studien var ferdig. Alle 

intervjuene ble avsluttet ved at jeg spurte om det var mer de ønsket å tilføre. Noen av 

sykepleierne utdypet da sine svar, mens andre bekreftet nektende på dette. Flere kom 

med historier eller innspill som det ville ha vært naturlig å inkludere i det opprinnelige 

intervjuet etter at opptaksutstyret ble slått av. Ut fra en etisk vurdering har jeg valgt 

kun å analysere det som er tatt opp på bånd, og ikke de uformelle samtalenes innhold.  

 

4.7 Presentasjon av respondentene 

Sykepleierne som deltok i denne studien ble rekruttert fra fire forskjellige sengeposter 

ved to sykehus i to byer. Det er tilfeldig at alle var kvinner. En av sykepleierne var 

ikke av norsk opprinnelse, men fra et annet nordisk land. Jeg vurderte derfor at det 

ikke var behov for spesiell tilrettelegging i forhold til kulturelle eller språklige 

forskjeller (Patton, 2002). Sykepleierne befant seg i alderssegmentet 20 – 60 år, med 

en hovedvekt på aldersgruppen 30 – 40 år. De fleste hadde liten, eller ingen erfaring 

med å arbeide i kommunehelsetjenesten som sykepleiere. Imidlertid var det flere av 

sykepleierne som hadde jobbet i kommunehelsetjenesten før de var ferdig utdannede 

sykepleiere, enten som hjelpepleiere eller som ufaglærte. Det var bare en av 

sykepleierne som hadde formell videreutdanning. Flere av sykepleierne oppgav at de 

var involvert i ulike prosjekt på arbeidsplassen. Samtlige respondenter hadde lang 

erfaring med utskrivningsklare pasienter, og hadde jobbet i helseforetaket i 

gjennomsnittlig 10 år. Jeg opplevde derfor at sykepleierne hadde en god faglig 

forforståelse av problemstillingen, og at de var godt kvalifiserte til å besvare 

spørsmålene som ble stilt. 
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4.8 Intervju  

Forskningsspørsmålene ble benyttet som utgangspunkt for å utarbeide intervjuguiden. 

Intervjuguiden besto av både faktaspørsmål og meningsspørsmål (Kvale, 2009). 

Faktaspørsmålene utarbeidet jeg for å få tak i deskriptive aspekter, mens 

meningsspørsmålene hadde til hensikt å få sykepleierne til å beskrive egne holdninger. 

Intervjuspørsmålene ble forfattet med tanke på å utfordre respondentene til å komme 

med rikholdige beskrivelser fra egen hverdag. Jeg tilstrebet å benytte spørreformer 

som “hvorfor,” “hva” og “hvordan” (Kvale, 2009). Likeledes benyttet jeg dagligtale og 

vektla mest mulig åpne spørsmål. Noen av spørsmålene hadde en kort innledning for å 

introdusere respondentene til temaet.  

4.8.1 Pilotintervju 

Polit og Beck (2008) anbefaler bruk av pilotintervju før man skal gjennomføre en reell 

studie. Fordelen med å gjennomføre et pilotintervju, er at man får prøvd ut teknisk 

utstyr, intervjuguide og hvordan man selv fungerer i en intervjusituasjon. Jeg ønsket 

spesielt å teste om jeg klarte å komme med adekvate oppfølgingsspørsmål, og spurte 

en kollega om hun var villig til å delta. Vedkommende som ble intervjuet, møtte 

inklusjonskriteriene som jeg hadde satt for de øvrige respondentene og var en svært 

erfaren sykepleier. I etterkant av intervjuet kom hun med gode tilbakemeldinger på 

hva hun mente jeg kunne gjøre annerledes. Dette inkluderte å stille flere oppfølgende 

spørsmål og løsrive meg fra intervjuguiden i større grad. Etter å ha gjennomført 

pilotintervjuet og gjort en analyse av dette, fant jeg at det inneholdt flere aspekter jeg 

ønsket å arbeide videre med. Selv om intervjuet ikke var optimalt i form av at jeg 

kunne ha stilt flere oppfølgingsspørsmål, valgte jeg likevel å inkludere pilotintervjuet 

som en del av datainnsamlingen. Gjennom å foreta et pilotintervju gjorde jeg meg 

nyttige erfaringer som jeg tok med meg videre i de andre intervjuene. Refleksjon rundt 

disse erfaringene kan være en måte å øke validiteten i studien på. Ved at jeg ble 

oppmerksom på at jeg måtte stille flere oppfølgingsspørsmål kunne jeg i større grad 

sikre bedre datakvalitet. Erfaringer fra pilotintervjuet opplevde jeg derfor som 

styrkende i forhold til kvaliteten på data jeg senere samlet inn. 
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4.8.2 Praktisk gjennomføring av intervjuene 

Datainnsamlingen ble påbegynt i mars 2011 og ble avsluttet i november samme år. I 

forkant av intervjuene ble de ulike sengepostene forespurt om de kunne stille til 

informasjon et eget rom hvor intervjuene kunne foregå. På grunn av andre pågående 

møter i sengepostene, legevisitt, stor pasientpågang eller andre praktiske forhold var 

det ikke alltid mulighet til å benytte rom i sengeposten som planlagt. For å få foretatt 

intervjuene ble derfor mitt kontor i helseforetaket benyttet ved 4 av intervjuene. Jeg 

var i utgangspunktet skeptisk til å benytte eget kontor. Som ansatt i avdelingsledelsen 

var jeg redd for at respondentene skulle føle ubehag ved å gjennomføre intervjuene på 

et sted som ikke var nøytralt. Jeg vurderte nøye om intervjusituasjonen eller 

spørsmålene kunne oppfattes som vanskelig i forhold til egen rolle, og kom frem til at 

problemstillingen var av såpass nøytral karakter at dette var i orden. Det visste seg at 

vi fikk minst forstyrrelser ved å gjennomføre intervjuene på mitt kontor. Under 

intervjuene som ble foretatt i sengepostene opplevde vi ved noen anledninger å bli 

forstyrret av andre ansatte med nødvendige ærend. Ingen av respondentene som ble 

intervjuet på mitt kontor, uttrykte ubehag i den forbindelse. 

 

 

Det ble benyttet opptaksutstyr med ekstern mikrofon under samtlige intervju. For å 

ikke forstyrre flyten i samtalen, valgte jeg å avstå fra å notere underveis. I stedet satte 

jeg meg ned umiddelbart etter hvert intervju og noterte stikkord. Disse stikkordene var 

min umiddelbare tolkning og ikke en gjengivelse av hva som hadde blitt sagt. 

Analyseprosessen begynte for meg allerede ved føring av disse notatene. Notatene 

skulle senere vise seg å bli viktige, og hjalp meg å huske de erfaringer jeg gjorde under 

intervjuene. En slik fremgangsmåte anbefales blant annet av Kvale (2009) og Patton 

(2002), og bidro til å sette dataene inn i en sammenheng. 
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4.8.3 Oppsummering av intervjuenes form 

Intervjuenes lengde varierte fra 18 til 37 minutter. Generelt opplevde jeg at det var 

samsvar mellom kvalitet og lengde på intervjuene. I de lengste intervjuene gav 

respondentene mer utdypende svar og reflekterte grundigere rundt spørsmålene som 

ble stilt. Underveis i intervjuene benyttet jeg oppfølgingsspørsmål som: “kan du 

fortelle mer om dette?“ og “hva skjedde da?” Jeg hadde hele tiden i bakhodet at 

informasjonen jeg fikk skulle analyseres og benyttet meg derfor i stor grad av 

fortolkende spørsmål (Kvale, 2009) som: “betyr det du sier nå at...?” Jeg erfarte at etter 

hvert som jeg ble tryggere i intervjusituasjonen var det enklere å benytte fortolkende 

spørsmål. I det følgende viser jeg hvordan jeg ved å stille fortolkende spørsmål 

forsøkte å utdype og verifisere sykepleierens utsagn i ett av intervjuene: 

 

Sykepleier:” Jeg er vel ikke så opptatt av å tilfredsstille ledelsen som jeg er av å gjøre 

jobben min. Jeg mener selv at jeg snakker på vegne av pasientene fordi hvis de ikke 

har noen som kan forklare behovet for pasienten fra oss så vil de heller ikke få lagt 

frem saken for kommunen. Så vil det skure og gå frem til neste innleggelse igjen, og 

det er helt opplagt, så jeg mener at jeg har et dobbeltansvar for å sørge for at 

pasienten kan være hjemme så lenge som mulig. Men hvis alt faller sammen rundt dem 

ja så må de opp et omsorgsnivå.” 

Forsker: ”Pasientengasjement er et ord som dukker opp i hodet mitt, når du snakker 

nå” 

Sykepleier:” Ja, det kan det godt være. Men det er flere ting her altså. Det er liksom 

den biten med å være der hele veien.” 

 

I etterkant og for analyseprosessens skyld, ser jeg at det var en stor fordel å få mine 

umiddelbare fortolkninger bekreftet eller avkreftet i samtale med sykepleieren.  
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4.9 Analyse 

Alle syv intervjuene ble analysert fortløpende. Malterud (2008) sine metoder har blitt 

fulgt systematisk for å sikre at datamaterialet skulle bli sammenfattet, fortolket og 

presentert på en strukturert måte. I det følgende vil analyseprosessen bli beskrevet. 

4.9.1 Transkribering 

Transkribering innebærer å overføre tekst fra muntlig til skriftlig form. Selv om 

analyseprosessen i praksis begynner allerede under intervjuet, er det nødvendig at 

lydfilene omformes til tekst. På den måten gjøres det innsamlede materialet håndfast, 

oversiktlig og klart for videre analyse. En av utfordringene med å transkribere er å 

omsette muntlig tale til tekst. Muntlig tale er ofte mer oppstykket, og det er sjelden 

respondentene snakker i hele setninger. Dette gjør det utfordrende å transkribere 

materialet. Samtidig kan det endelig resultat virke mindre meningsfullt enn hva det 

gjorde når man gjennomførte intervjuet. Dette er en av grunnene til at det anbefales at 

transkripsjon skjer så raskt som mulig etter intervjuet (Malterud, 2008; Kvale, 2009).  

Når man skal transkribere er det nødvendig at man på forhånd har bestemt seg for 

hvordan man ønsker å gjennomføre det, i forhold til om man skal skrive ned alt ordrett 

og om man skal skrive dialektiske utsagn. Malterud (2008) advarer mot at benytte 

ordrette gjengivelser, da de ikke nødvendigvis fører til den beste rekonstruksjonen av 

intervjuet. Det har sammenheng med hva slags intervju man gjennomfører og hva som 

er hensikten med intervjuet. Datagrunnlaget for denne oppgaven er transkribert ordrett. 

Årsak til at jeg valgte å gjøre dette, er for å ikke gjøre respondentene urett og for å 

sikre at jeg skulle få med meg alt som ble sagt. Respondentene holdt heller ikke lange 

monologer, og det gjorde det mulig å gjengi det som ble sagt helt nøyaktig. Erfarne 

forskere utvikler og benytter gjerne egne transkripsjonsverktøy (Malterud, 2008), men 

det har ikke blitt gjort i denne studien. 

 

Å transkribere egne intervjuer er god læringsprosess (Kvale, 2009; Malterud, 2008; 

Patton, 2002). Jeg transkriberte derfor 3 av intervjuene selv. Det var nyttig å høre 
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hvordan jeg hørtes ut i en intervjusituasjon og jeg ble blant annet oppmerksom på egen 

intonasjon. Jeg observerte også, som Kvale (2009) påpeker, viktigheten av å bruke 

taushet under et intervju som et middel til å komme videre i samtalen. Det å følge opp 

sykepleiernes utsagn ved å stille flere oppfølgende spørsmål ble også tydelig for meg. 

Denne erfaringen tok jeg med meg videre i de påfølgende intervjuene. Etter å ha 

gjennomført transkribering av 3 intervju gjennomførte jeg en foreløpig analyse for å 

sikre at jeg var på rett spor, og at intervjuspørsmålene gav meg svar på det jeg ønsket 

(Malterud, 2008). Jeg kom frem til at det ikke var nødvendig å endre på noe i forhold 

til intervjuguiden, men justerte noe i forhold til intervjuteknikk basert på de 

erfaringene jeg hadde tatt med meg så langt i prosessen. 

 

Transkripsjonsprosessen med overføring av lyddata til tekstmateriale viste seg å være 

svært omfattende og tidkrevende. For å sikre raskere fremgang i transkriberingen fikk 

jeg en erfaren sekretær til å transkribere de siste 4 intervjuene. Sekretæren undertegnet 

taushetserklæring og transkriberte intervjuene fortløpende. God kvalitet på 

transkripsjon er svært viktig (Malterud, 2008), og sekretæren derfor instruert nøye. 

Dersom det var ord eller meninger hun ikke forsto, avmerket hun dette i notatet. Ved 

gjennomhøring påførte jeg det som manglet. Som tidligere beskrevet i kapittel 4.8.2 

tok jeg notater rett etter hvert intervju. Disse notatene inneholdt en beskrivelse av den 

sosiale settingen og av respondentenes gestikulering og mimikk. Når tale skal 

oversettes til skriftspråk, mister man en del av den samhandlingen man har hatt i 

virkeligheten. Notatene som ble tatt i etterkant av intervjuene, viste seg å være nyttige 

for å fange stemningen og således få frem betydningen av hva som egentlig ble sagt. 

4.9.2 Analyse av tekstmaterialet 

Hensikten med å analysere er å organisere, strukturere og få frem mening fra 

datamaterialet. Å analysere kvalitative data er spesielt utfordrende fordi det ikke finnes 

noen standardiserte regler (Polit og Beck, 2008). Man kan følge ulike prosedyrer, og 

det er ingen egentlig fasit for hva som er rett eller galt (Malterud, 2008). Likevel 

foreligger det ulike fremgangsmåter som kan benyttes for at analysen skal bli 
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vitenskaplig fundert. Kvalitative forskere har ofte et betydelig tekstmateriale og i følge 

Polit og Beck (2008) kan det være utfordrende å redusere store tekstmengder til 

konsise funn. I denne oppgaven benyttes systematisk tekstkondensering for å kunne 

organisere og systematisere datamaterialet. Som metode har den en klar fordel i og 

med at den ikke krever lang opplæring for å kunne benyttes (Malterud, 2008). 

Imidlertid har det vært en omstendelig og tidkrevende prosedyre. For å styrke 

oppgavens validitet vil jeg i det følgende gjøre rede for hvordan jeg har kommet frem 

til mine funn ved bruk av systematisk tekstkondensering. Analysen ble utført i fire 

trinn (Malterud, 2008): 

 Å tilegne seg et helhetsinntrykk 

 Å identifisere meningsbærende enheter 

 Å gå fra kode til mening  

 Å sammenfatte og rekontekstualisere  

4.9.3 Å tilegne seg et helhetsinntrykk 

Det første trinnet i systematisk tekstkondensering dreier seg om å få oversikt over 

datamaterialet. Malterud (2008) understreker viktigheten av å ikke bli for 

detaljfokusert i denne fasen, da hensikten er å få et helhetlig inntrykk. For å oppnå 

dette, leste jeg nøye det transkriberte datamaterialet flere ganger. Jeg noterte stikkord i 

margen ut fra hvilke temaer jeg mente gjorde seg gjeldende, og endte opp med totalt 

24 tema innledningsvis. 

4.9.4 Å identifisere meningsbærende enheter 

I andre trinn av analysen, utarbeidet jeg et enkelt analyseprogram i Microsoft Excel. 

Dette gjorde jeg for å kunne sortere og organisere tekst ut fra hver enkelt kode og 

respondent. Jeg la deretter inn tekststykker som var knyttet til de 24 temaene jeg hadde 

identifisert innledningsvis. Disse var av varierende lengde og representerte en 

foreløpig antagelse av ulike sider av problemstillingen (Malterud, 2008). Etter hvert 

som jeg arbeidet med å identifisere meningsbærende enheter, begynte jeg å se på hva 
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temaene jeg hadde klarlagt i første trinn egentlig representerte. Flere av temaene viste 

seg å dreie seg om flere sider av samme sak, og jeg kunne derfor finne nye betegnelser 

på dem og gjøre dem om til koder. I tabell 1 vises et eksempel på denne prosessen: 

 

Tabell 1  

Fra stikkord til koder 

Stikkord fra trinn 1 Kode 

 Planlegging 

 Prosessflyt 

 Utskrivelsesprosess 

 Pasientflyt 

 Organisering 

 Pasientforløp 

 

 

Koden ”pasientforløp” ble slik utviklet fra de opprinnelige stikkord fra trinn 1 i 

analysen. I trinn to gikk jeg på denne måten fra 24 stikkord til 11 koder. 

Tekstmaterialet ble deretter organisert inn i analyseprogrammet inspirert av Malterud 

(2008, s.105). All tekst ble ikke tatt med, kun det som inneholdt meningsbærende 

enheter. Jeg gav deretter hver enkelt meningsbærende enhet en kode, slik at det var 

mulig ved bruk av funksjonen ”autofilter” i Microsoft Excel å filtrere på hver enkelt 

kode. På den måten var det mulig å bruke kodene til å organisere de totalt 217 

meningsbærende enhetene.   

4.9.5 Å gå fra kode til mening 

I trinn 3 av analysen gikk jeg fra abstraksjon av innhold i meningsbærende enheter til å 

arbeide med subgrupper under hver meningsbærende enhet. Hver enkelt kodegruppe 

ble gjennomgått og materialet ble ytterligere systematisert (Malterud, 2008). Deretter 
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kondenserte og sammenfattet jeg stoffet i hver subgruppe gjennom å lage et kunstig 

sitat. Dette sitatet hadde til hensikt å omsette innholdet fra de enkelte meningsbærende 

enhetene til en mer allmenn form. Det kunstige sitatet skulle deretter tjene som 

arbeidsnotat for resultatpresentasjonen i trinn 4 (Malterud, s.108, 2008). 

4.9.6 Å sammenfatte og rekontekstualisere 

I fjerde trinn av analysen skulle jeg rekontekstualisere det jeg hadde funnet. Gjennom 

å lese gjennom alt tekstmaterialet på nytt, vurderte jeg om det jeg hadde kommet frem 

til kunne sammenholdes med den opprinnelige teksten. Deretter ble opplysningene fra 

hver enkelt kodegruppe og subgruppe sammenfattet, og jeg utarbeidet det som 

Malterud (2008, s. 109) referer til som en ”innholdsbeskrivelse” for hver av de 11 

kodegruppene. Innholdsbeskrivelsene inneholdt en sammenfatning av hva 

datamaterialet kunne berette om en del av problemstillingen. I tabell 2 vises et 

eksempel på hvordan dette ble gjort med tre av de meningsbærende enheter under 

koden ”beslutning”. 
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Tabell 2 

Fra meningsbærende enhet, via subgruppe, kunstig sitat og til innholdsbeskrivelse 

Meningsbærende 

enhet 

Subgruppe Kunstig sitat Innholdsbeskrivelse 

At pårørende 

legger frem saken 

om sine syke mor 

og kommer med 

både bønner og 

trusler, gjør at jeg 

tar de med til 

neste dags 

visittrunde og 

kontakt med 

kommunen 

Sykepleier 

revurderer og 

handler på 

bakgrunn av nye 

opplysninger fra 

pårørende 

”Det er legen som 

bestemmer når en 

pasient er 

utskrivningsklar, 

men det at det er 

dårlig kontinuitet 

på legesiden gjør 

at hjemreise kan 

bli utsatt. Jeg føler 

at legene hører 

veldig mye på meg 

som sykepleier når 

beslutning om 

utskrivningsklar 

dato skal fattes. 

Det er vi som 

kjenner 

funksjonsnivået og 

snakker med 

hjemmesykepleien. 

Fordi jeg har lang 

erfaring med 

utskrivningsklare 

pasienter og vet 

hvilken 

Alle sykepleierne 

identifiserte legen som 

beslutningstaker i 

forhold til når en 

pasient er 

utskrivningsklar. Flere 

nevnte at mangel på 

kontinuitet på legesiden 

fører til økt liggetid. 

Sykepleierne opplever 

at legen lytter og tar 

mye hensyn til deres 

vurderinger. Det at 

sykepleier kartlegger 

pasientens 

funksjonsnivå og hva 

slags oppfølging som 

kan gis i 

kommunehelsetjenesten 

synes å være en viktig 

del av legens 

beslutningsgrunnlag. 

Sykepleierne forteller 

at med økt erfaring 

kommer også økt 

Fordi jeg har god 

erfaring med 

utskrivningsklare 

pasienter, går jeg 

sjeldnere tilbake 

på beslutninger i 

dag enn hva jeg 

gjorde for 4-5 år 

siden. Lang 

erfaring har 

betydning for at 

jeg klarer å stille 

de riktige 

spørsmålene til 

Lang erfaring 

trygger sykepleier 

i en helhetlig 

vurdering og 

beslutning 
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pårørende ut fra 

hvilke ønsker 

pasienten har. 

informasjon som 

skal vektlegges, 

føler jeg trygghet i 

å stå i de 

beslutningene som 

fattes” 

 

trygghet i det å stille de 

riktige spørsmålene og 

stå i beslutninger 

 

 

 

 

Før var det 

sykepleiere som 

dikterte 

utskrivningsklar 

dato, men nå er 

det legene som 

beslutter dette 

Endring av 

praksis har ført til 

at legene 

fastsetter 

utskrivningsklar 

dato 

 

Etter å ha gjennomført denne prosessen, fant jeg at kodene igjen kunne fortolkes og 

jeg satt da igjen med fire hovedkategorier. Disse ble rekontekstualisert opp mot den 

matrisen jeg hadde utarbeidet i Excel arket, og jeg gjorde deretter en systematisk 

krysslesning av matrisen (Malterud, 2008). Videre tok jeg frem det opprinnelige 

tekstmaterialet og gjennomgikk det på nytt for å sikre at de fire hovedkategoriene var i 

tråd med dette. I tabell 3 presenteres hvordan jeg gikk fra å fortolke 

innholdsbeskrivelsen i kodene ”forventninger” og ”kommunikasjon” frem til ett av 

funnene. 
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Tabell 3 

Fra innholdsbeskrivelse til funn 

Kode Innholdsbeskrivelse Funn 

Kommunikasjon Sykepleierne mener at god kommunikasjon med 

pasient, pårørende og kommunehelsetjeneste er 

avgjørende for at man skal kunne ivareta 

pasienten på en god måte og sørge for en god 

utskrivningsprosess. Kommunehelsetjenesten 

oppleves som lite tilgjengelig og lite flinke til å 

informere om hvordan pasienten fungerer 

hjemme. Dette gjør at det er vanskelig og 

tidkrevende for sykepleierne å planlegge utreise. 

God 

kommunikasjon 

synes 

grunnleggende i 

samhandling 

med kommune- 

helsetjenesten 

og i møte med 

forventninger 

fra pasient og 

pårørende 
Forventninger Samtlige sykepleiere formidlet at pasienter og 

særlig pårørende har forventninger om hva 

sykehuset skal bidra med. Ofte er dette 

forventninger som ligger utenfor sykehusets 

ansvarsområde, eller som av driftsmessige årsaker 

ikke kan imøtekommes. Pasientene forventer ofte 

ikke at de må skrives ut så raskt, og vil gjerne bli 

på sykehuset til de har kommet seg helt. 

 

For å sikre funnenes validitet og relevans, lette jeg også i det originale tekstmaterialet 

etter eventuelle utsagn som kunne motsi mine funn.  
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4.10 Studiens styrke og begrensninger  

I kvalitativ forskning avhenger dataenes kvalitet i stor grad av forskerens kompetanse.   

Som forsker kommer man svært tett inn på respondenten i en intervjusituasjon og dette 

kan være en ulempe metodisk sett. Kvale og Brinkmann (2009) mener det er vanskelig 

å utføre et intervju da «forskningsintervjuet innebærer en kultivering av 

samtaleferdigheter» (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 21). Dette bekreftes også av 

Patton (2002) som hevder at intervjuets kvalitet langt på vei avhenger av intervjueren. 

Min manglende erfaring i å gjennomføre et forskningsintervju kan derfor være en 

begrensning i denne studien. I et intervju stilles det store krav til at forskeren klarer å 

få respondentene til å føle seg trygge nok til å dele sine virkelige synspunkter. 

Imidlertid opplevde jeg sykepleierne som en gruppe som var svært trygge på seg selv 

og som hadde gode evner til kommunikasjon. Dette er i tråd med hva den norske 

sosiologen Nina Olsvold fant i sin doktoravhandling fra 2010, hvor hun påpeker at 

sykepleiere gjennom sitt yrke er vant med å være i ulike samtalesituasjoner. Et intervju 

er likevel en profesjonell samtale hvor kunnskap produseres i interaksjonen mellom 

deltagerne (Kvale, 2006). Å kunne utføre et intervju på en måte som ivaretar kravene 

innenfor kvalitativ forskning er således utfordrende, og krever at intervjueren har 

nødvendig metodekompetanse. Som uerfaren forsker opplevdes intervjuformen i de to 

første intervjuene som uvant, og de kunne sikkert vært bedre gjennomført hadde jeg 

hatt mer erfaring i metoden. 

 

Polit og Beck (2008) hevder at troverdighet er et av de viktigste perspektivene i 

kvalitativ forskning. De referer til Lincoln og Gubas rammeverk med tilhørende fem 

kriterier, som en strategi for hvordan kvalitet i forskning kan opprettholdes. Disse 

kriteriene er tillit, pålitelighet, bekreftbarhet, overførbarhet og ekthet. Tillit knyttes opp 

mot datakvalitet og forskerens tolkning av disse (Polit og Beck, 2008). I denne 

oppgaven er datas kvalitet med tilhørende tolkning forsøkt demonstrert gjennom 

detaljerte beskrivelser både av hvordan innsamling har foregått og hvordan disse har 

blitt analysert. Det har også blitt gjort en grundig teoretisk gjennomgang, og en 

validering av funn knyttet til forskningslitteratur.  Når det gjelder pålitelighet i 
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kvalitativ forskning, henger det sammen med muligheten for å replikere studien og 

oppnå samme funn (Polit og Beck, 2008). Innhenting av data til denne studien ble 

foretatt før samhandlingsreformen ble innført. Samhandlingsreformen er forventet å ha 

stor effekt på hvordan utskrivningsklare pasienter blir ivaretatt. Det er derfor grunn til 

å tro at en replikering av studien ville ført til andre svar fra sykepleierne fordi rutiner 

knyttet til studiens problemstilling nå er endret. Noen av funnene ville i så fall kunne 

ha blitt annerledes, og dette kan sies å være både en styrke og en svakhet ved studien. 

Styrken ligger i at jeg har fått beskrevet sykepleiernes erfaringer før innføring av 

reformen, svakheten beror på at studien ikke kan repliseres med forventning om 

samme funn. Pålitelighet er nært knyttet opp mot et annet kriterium, nemlig 

bekreftbarhet (Polit og Beck, 2008). Bekreftbarhet har å gjøre med om funnene er 

objektive og ikke preget av forskerens bias. Siden det er vanskelig med en eksakt 

replikering av studien, vil bekreftbarheten vanskeliggjøres. For å sikre objektive funn 

har jeg ved flere anledninger drøftet mine tolkninger med noen av respondentene, slik 

at jeg har fått verifisert at det er sykepleierens stemme, og ikke min, som reflekteres i 

funnene. Egen forforståelse av problemstillingen er og gjort rede for (Malterud, 2003).  

 

Et kriterium som vektlegges er om funn er overførbare til andre situasjoner eller 

grupper (Polit og Beck, 2008). I denne studien har data blitt innhentet fra fire 

medisinske sengeposter ved to sykehus. Hadde man spurt sykepleiere i kirurgiske 

sengeposter, er det mulig at svarene hadde vært annerledes. Dette kan begrunnes med 

at kirurgiske sengeposter har et annet type pasientbelegg, og at samarbeid mellom 

ulike yrkesgruppe fungerer ulikt (Olsvold, 2010). Funn i denne studien kan således 

sies kun å være overførbare til det utvalget som studien har bestått av, og er slik sett 

ikke allmenngyldig. Det siste kriteriet er om det forskeren viser er ekte, og om funnene 

kan relateres til det virkelige liv (Polit og Beck, 2008). I denne studien har jeg forsøkt 

å ivareta dette ved å presentere ulike samfunnsmessige perspektiv og utfordringer som 

respondentene står overfor i deres arbeid som sykepleiere. Dette er gjort for å kunne 

forklare funnenes betydning. Videre har jeg tilstrebet å benytte ”thick descriptions” 

(Polit og Beck, 2008, s. 550) i arbeidet med å fremlegge respondentenes erfaringer på 
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en klar og strukturert måte. Når det gjelder analyse av funn, har jeg forholdt meg 

inngående til Malteruds (2003) beskrivelser av tekstkondensering som beskrevet i 

kapittel 4.9. Gjennomføring av studien er således beskrevet i detalj for å bidra til tillit, 

pålitelighet, bekreftbarhet, overførbarhet og ekthet i forhold til mine funn og tolkning 

av disse. 

 

5. Funn 

I dette kapittelet blir funnene presentert ut fra fire hovedkategorier. Kategoriene har 

blitt til gjennom en analyseprosess som beskrevet i kapittel 4 og søker å besvare 

forskningsspørsmålene. Sitat fra respondentene fremheves i kursivert skrift, og 

benyttes for å begrunne funn ytterligere. Sitatene er ikke omskrevet til skriftlig 

talespråk, men fremstilles muntlig slik de er uttalt. 

 

Følgende kategorier utpekte seg i arbeidet med å beskrive hvordan utskrivningsklare 

pasienter over 80 år kan ivaretas på en optimal måte: 

 Kompetente og tydelige sykepleiere har stor påvirkningskraft og innflytelse på 

legens beslutninger om utskrivning.  

 God kommunikasjon synes grunnleggende i samhandling med 

kommunehelsetjenesten og i møte med forventninger fra pasient og pårørende.  

 Involvering og aksept fra pårørende synes vesentlig for at pasienter over 80 år 

kan utskrives til hjemmet. 

 Samhandlingskunnskap hos sykepleiere synes å ha betydning i vurdering av rett 

behandlingsnivå for pasientene 
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5.1 Kompetente og tydelige sykepleiere har stor 

påvirkningskraft og innflytelse på legens beslutning om 

utskrivning 

Det mest sentrale funnet var hvilken påvirkningskraft kompetente og tydelige 

sykepleiere har på legens beslutning om utskrivning. Sykepleierne fortalte at de hadde 

stor mulighet til å påvirke legene, både når det gjaldt å sette utskrivningsklar dato og 

for å få dem til å skrive ut pasienter. Ansiennitet og trygghet i sykepleierrollen ble 

oppgitt som avgjørende for om sykepleier etterspurte legen etter utskrivningsklar dato 

eller foreslo at det var på tide med utskrivelse: 

”Sykepleierne fører veldig an i planlegging av utskrivning. Vi sykepleiere på legevisitt 

sier: ”når tror du denne pasienten er ferdig, for vi må sende meldeskjema og vi må 

planlegge videre?” Jeg føler det er vi som presser på legene, men det er legene som 

må sette datoen og det er ikke alltid like lett å få de til å bestemme seg.” 

Samtlige respondenter bekreftet at det bestandig er legene som formelt setter 

utskrivningsklar dato. I følge sykepleierne vektlegger legene at pasientens 

blodprøvesvar er innenfor normalområdet og at pasienten er avklart medisinsk, før 

utskrivningsklar dato fastslås. Sykepleierne oppgir at de var opptatte av å kartlegge 

pasientens funksjonsnivå før de begynte å etterspørre utskrivningsklar dato. Fordi 

legene tilbringer lite tid med pasientene, mente respondentene at de er helt avhengige 

av sykepleierens vurderinger. Sykepleierne opplevde at det å være tydelig i sine 

vurderinger og kartlegginger, gjorde at de ble hørt:  

”Jeg tror det blir tatt veldig mye hensyn til hva jeg sier fordi jeg er tydelig på mine 

holdninger og vurderinger, og fordi jeg kartlegger nøye sosiale forhold og hva slags 

oppfølging pasienten kan få i kommunehelsetjenesten.” 

Sykepleierne fortalte at med økende erfaring kom også tryggheten med å tørre å stå i 

avgjørelser. Å kunne beherske vanskelige samhandlingssituasjoner hang sammen med 

erfaring, noe som kommer til uttrykk i følgende sitat: 
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”Fordi jeg har god erfaring med utskrivningsklare pasienter, går jeg sjeldnere tilbake 

på beslutninger i dag enn hva jeg gjorde for fire – fem år siden.” 

Sykepleierne var opptatte av å holde liggetiden nede, men fortalte at pasientene kunne 

få økt liggetid i sykehuset fordi legene tvilte på om kommunehelsetjenesten kunne 

ivareta dem godt nok. Sykepleierne forsøkte å imøtekomme deres bekymring ved å 

kartlegge hva slags tilbud som kommunehelsetjenesten kunne stille opp med og 

informerte legene om dette. Erfarne sykepleiere oppgav at deres kunnskap gjorde dem 

sikrere i å fremme sine vurderinger, særlig overfor yngre leger: 

”Jeg blir tryggere etter hvert som jeg har jobbet lengre. Jeg har mer erfaring med 

pleie av pasienter og mange av legene er uerfarne og har ikke vært borte i dette før. 

De tenker at hun er så trøtt og sliten den damen, så hun får bli noen dager til. Men vi, 

vi pusher mer på og sier at vi behandler jo henne ikke mer og at hun er her på en 

måte, ja, unødvendig. Man ser jo at man blir tryggere etter noen år og har litt 

lenger… ja, vi vet hva vi pleier å gjøre!” 

Sykepleierne oppfattet seg selv som styrende i planlegging av utreiser, og uttrykte 

frustrasjon over at manglende kontinuitet i vaktplanen for visittgående leger forstyrret 

deres planlegging: 

”Det er stadig legen som bestemmer. Så er det dårlig kontinuitet på legene, det 

kommer stadig nye leger som ikke ser det samme som den forrige legen og så blir 

hjemreise utsatt. Det er faktisk noe vi har påpekt det med kontinuitet. Så kommer det 

nye leger da, som har en annen oppfatning og må sette seg inn i alt skjønner du… 

dette forsinker prosessen veldig.” 

Rotasjon og uenighet innad legegruppen gjorde at sykepleierne opplevde å være et 

stabiliserende element når det gjaldt å formidle kunnskap om pasienten. Sykepleierne 

fortalte at de hadde mye makt når det gjaldt å kunne initiere hjemreise, noe følgende 

sitat illustrerer på en tydelig måte: 

”Jeg synes sykepleierne har mye makt og innflytelse på de fleste leger, men det er klart 

at det er forskjell på hvem som har visitten. Men vi har stor innflytelse, og det er jo i 

forhold til pasienten da. Jeg synes jeg har mye makt og blir respektert av legene.” 
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Sykepleierne opplevde at legene lyttet til dem og at de hadde god kommunikasjon om 

pasientforløp og behandling. Sykepleierne opplevde å få stor respekt fra legene, fordi 

det var de som hadde viktig informasjon om pasientens funksjonsnivå og 

hjemmeforhold. Dette var faktorer som var viktig for at utskrivelse kunne planlegges, 

og således faktorer som var nødvendig for legen å kjenne til. Sykepleierne var svært 

inneforståtte med hvilken makt de hadde til å påvirke legen, noe følgende sitat 

illustrerer godt: 

”Jeg ser at veldig mye av det jeg sier på legevisitten blir hørt på. Hvis jeg sier at nei, 

denne pasienten er litt dårlig… hvis jeg sier sånn, så kan nok legen være enig. Eller 

om jeg sier omvendt, så blir han nok fort enig i det og. Så hvis man har lyst til å 

påvirke der, har man muligheten til det.”  

Sykepleierne oppgav at de ofte utarbeidet en plan for videre behandling av pasienten i 

kommunen, og denne planen diskuterte de med legene på previsitten. Det å ha fokus 

på utskrivelse helt fra pasienten ble innlagt, ble vurdert som viktig. Sykepleierne sa at 

de i planlegging av utskrivelse ble påvirket av pasientens funksjonsnivå, i hvilken grad 

pårørende var involvert og hva kommunehelsetjenesten kunne tilby. Bare pasientene 

fikk nødvendige premisser levert, var sykepleierne av oppfatning av at svært syke 

pasienter kunne skrives ut og fungere godt i en hjemmesituasjon. Sykepleierne berettet 

imidlertid om mange pasienter med vanskelige hjemmesituasjoner, og var frustrerte 

over innleggelser som var betinget av mer sosial art. Innleggelser av pasienter med 

diagnoser som kunne ha vært ivaretatt i kommunehelsetjenesten, ble av sykepleierne 

oppfattet å gå utover behandlingstilbudet til de pasientene med et reelt behov for 

spesialisthelsetjenester. Det at kommunehelsetjenesten ikke ivaretok denne 

pasientgruppen, ble oppgitt av sykepleierne som en medvirkende årsak til 

korridorpasienter. Sykepleierne fremhevet at kommunehelsetjenesten måtte ta sitt 

ansvar ved ivareta pasienter med behov for primærhelsetjenester for at de som ansatte i 

spesialisthelsetjenesten skulle kunne ta i mot de sykeste. Det var svært frustrerende for 

sykepleierne når pasienten ble liggende og vente på tilbud i hjemkommunen, fordi 

sykepleierne opplevde at de tok opp plasser. Sykepleierne mente at legene burde være 

flinkere til å vurdere hvem som ble lagt inn og var frustrerte over det de oppfattet som 
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unødvendige innleggelser: 

”Jeg vet at akuttmottaket har hatt tilfeldige leger. Hvis de hadde hatt mer erfarne 

leger så tror jeg at det hadde vært mange færre innleggelser. Da tror jeg det hadde 

vært 30 % mindre, i hvert fall 20 %. Det tror jeg, hvis det hadde vært erfarne leger i 

akuttmottaket.”.  

Sykepleierne fortalte at de var svært raske til å påvirke legene til å skrive ut pasienter 

som de oppfattet ble lagt inn ubegrunnet. Dette var ofte eldre mennesker med diffuse 

aldersrelaterte problemer, som sykepleier sikret at ble ivaretatt i sin hjemkommune 

etter utreise. 

 

5.2 God kommunikasjon synes grunnleggende i samhandling 

med kommunehelsetjenesten og i møte med forventninger 

fra pasient og pårørende  

Sykepleierne fortalte om en rekke hendelser hvor god kommunikasjon var 

grunnleggende i samhandlingssituasjoner og i møte med forventninger fra pasient og 

pårørende. Det å ha god kommunikasjon med kommunehelsetjenesten ble vurdert som 

avgjørende for god pasientflyt. Kommunikasjonen foregikk både skriftlig og muntlig; 

skriftlig i form av meldeskjema og muntlig i form av telefonsamtaler og noen ganger 

møter. Dersom ikke meldeskjema ble sendt med en gang pasienten ble lagt inn, 

opplevde sykepleierne at prosessen kunne forsinkes. Dette ble begrunnet med at 

kommunen fikk kortere tid på seg til å forberede et tilbud til pasienten. Sykepleierne 

erfarte at kommunikasjon med kommunehelsetjenesten ofte var ensrettet fra 

sykehusets side. Det var sjelden at kommunehelsetjenesten tok kontakt med ansvarlig 

sykepleier for å høre hvordan pasienten hadde det: 

”Det har vært en gang på tre år at noen fra kommunen har ringt meg og spurt om en 

pasient. Det burde jo gå an at sykehjem hvor pasienten har fått plass ringer og hører 

hvordan det går med pasienten? Det må være litt gjensidig kontakt selv om vi har 

status her og nå, så går det an å etterspørre opplysninger også. Dialogen må være litt 
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gjensidig, for ofte så føler jeg at den er ensidig. Så jeg etterlyser kommunikasjon rett 

og slett.” 

Sykepleierne trodde at det å få innført elektroniske meldinger ville kunne hjulpet dem 

å kommunisere bedre med kommunehelsetjenesten. Det å få mer informasjon fra 

kommunen mente sykepleierne kunne bidratt til en enda bedre planlegging av 

hjemreise fra sykehusets side. Sykepleierne fortalte at pasienter med omfattende 

bistandsbehov og stort omfang av tjenester ofte ble innlagt uten medfølgende 

informasjon fra hjemkommunen. Om pasienten ikke var i stand til å meddele seg, 

forsinket dette arbeidet med å forberede utreise:  

”Det som vi savner veldig er et papir fra kommunen, et skjema, for når pasienten 

kommer inn så er det veldig lite vi vet om hvordan pasienten har det hjemme og hvor 

mye hjemmesykepleien er inne… når vi ikke vet er det veldig vanskelig å planlegge 

hjemreise også.” 

 En annen faktor som vanskeliggjorde kommunikasjon med kommunen var at 

sykepleierne opplevde det som tidkrevende og komplisert å få tak i rette 

vedkommende: 

”Det som ofte skjer er at vi venter i telefonen og får ikke tak i kommunene, og hvis 

pasientene kommer inn på fredag kveld så får vi jo ikke ringt før på mandag morgen 

da. Det blir en del trenering av tid fordi vi ikke får tak i dem, og det tar mye tid også.” 

Sykepleierne synes det var frustrerende at de ofte måtte vente lenge på svar om 

pasientene kunne få en sykehjemsplass. Respondentene fortalte også at de ofte var 

bekymret for om pasientene fikk et godt nok tilbud i etterkant av utskrivelse 

Sykepleierne opplevde det som vanskelig og stressende for pasientene å vente, og 

ivaretok pasientens sak ved å legge den frem for kommunen: 

”Det at vi må vente så lenge på svar om sykehjemsplass gjør noe med meg, fordi jeg 

snakker på vegne av pasienten! Jeg er nødt til å snakke på vegne av pasienten for de 

trenger noen som kan legge frem saken deres. Hvis ikke vil det skure og gå frem til 

neste innleggelse.” 
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Når det gjaldt kommunikasjon med pasient og pårørende var sykepleierne opptatte av 

å sørge for god informasjon til pasienten. Sykepleierne sa at mange oppgaver og stort 

tidspress ikke alltid gjorde at de fikk gitt pasienten så mye informasjon som han 

ønsket. Dette ble oppgitt å være et etisk dilemma i deres hverdag. God kommunikasjon 

var for sykepleierne et redskap for å få pasientene til å føle seg trygge på at 

utskrivelsen var planlagt og håndtert. Betydningen av å kjenne til ulike redskaper for å 

kommunisere ble vurdert som viktig. Sykepleierne fortalte om hvordan de 

omformulerte setninger, brukte humor, nærhet og positive tilbakemeldinger for 

kartlegge pasientens funksjonsnivå, noe følgende fortelling illustrerer: 

”I går fikk jeg en pasient overført fra en annen avdeling. Han kom til oss fordi de 

ønsket en tverrfaglig vurdering. Så da kom han til oss og han har vært lenge 

sengeliggende og ikke mobilisert eller kartlagt. Det første jeg gjorde da jeg kom inn på 

morgenen var å si ”du får sette deg på sengekanten og stelle deg selv litt.” Da 

begynner han å småhulke litte grann og sier ”det er hjemmesykepleien som vasker 

meg hjemme.” Men så fikk jeg overtalt ham da til å gjøre det selv og så fikk jeg 

overtalt ham til å stå, og det tok tid men jeg fikk mannen opp i stående. Han hadde gått 

med rullator frem til innleggelse og så hadde han vært på en annen avdeling i fem 

dager og ikke beveget seg i det hele tatt. Det var mye overtalelse og mye humor 

innimellom, men etterpå da jeg kom inn og han hadde spist frokosten sin var det en 

mann som stråler! Han er så fornøyd! Han har det så bra i stolen, og selv om det er 

tøft mens det står på, så er det klart de har egne ressurser og jeg ser hvor viktig det er 

at de bruker dem. Så ser jeg at de blir fornøyd, veldig fornøyd. Og det er litt 

morsomt.” 

Når det gjaldt å få pasienten til å ivareta egenomsorg og aktivitet i forbindelse med 

stell, sa sykepleierne at de måtte motivere mye. De fleste pasientene forventet å være 

sengeliggende og slappe av når de var innlagt på sykehus. Krav om mobilisering fra 

første dag var en stor overraskelse for mange, og sykepleierne mente at det hadde 

sammenheng med kortere liggetid og hurtig rullering. Sykepleierne uttrykte at 

pasientene ble forbauset over at de skal skrives ut så raskt. Mange hadde forventinger 

om at de skulle få være innlagt til de hadde kommet seg helt. I forhold til 
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forventninger sa sykepleierne at pasienten ofte formodet å få hjelp med alle sine plager 

og problemer, også det som ikke var årsak til innleggelse. En av sykepleierne utbrøt 

spontant under intervjuet: 

”… er du lagt inn for et magesår så skal du helst få skylt ørene og få tatt 

laseroperasjon på øynene samtidig som du får stelt håret!” 

Flere av sykepleierne fortalte at både pasienter og pårørende hadde forventninger om 

at andre timeavtaler de hadde ved sykehuset lengre frem i tid, ble utført mens 

pasienten var inneliggende. Det var ikke nødvendigvis for at denne timeavtalen hadde 

noen relevans til inneliggende diagnose, men som en sykepleier uttalte: 

 ”… de vil få tatt hele seg på en gang når de først er inne.” 

Sykepleierne sa at de forsøkte å lytte til de forventninger som ble presentert og litt 

avhengig av forespørsel, ble det konferert med lege om det var hensiktsmessig å 

påskynde andre timeavtaler. Dersom legen vurderte at det ikke var nyttig i forhold til 

innliggende diagnose å fremskynde polikliniske timeavtaler, var det ofte sykepleier 

som kommuniserte beslutningen til pasientene og pårørende og forklarte hvorfor. 

Vanskelig tilgjengelighet på fastlege ble opplyst av sykepleierne som en årsak til at 

innlagte pasienter ofte etterspør vurdering av andre helseproblemer når de er innlagt. 

Sykepleierne opplevde at særlig pårørende hadde urealistiske forventinger til hva 

spesialisthelsetjenesten skulle kunne utføre, og at forventningene steg i takt med 

økende alder hos pasienten. Sykepleier fortalte at de møtte slike forventninger med 

informasjon om hva man realistisk kan forvente, og forsøkte etter beste evne å 

kommunisere på en støttende og rådgivende måte. Sykepleierne opplevde det som 

svært krevende menneskelig sett å ikke kunne imøtekomme forventingene. Samtidig 

som de ivaretok og respekterte spesialisthelsetjenestens ansvarsområde, demonstrerte 

de empati med den hjelpetrengende, eldre pasienten gjennom god kommunikasjon og 

omsorg.  
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5.3 Involvering og aksept fra pårørende synes vesentlig for at 

pasienter over 80 år kan utskrives til hjemmet  

Sykepleierne hadde rike og utfyllende beskrivelser og fortellinger om hvilken rolle 

pårørende spilte for den utskrivningsklare pasienten over 80 år. Sykepleierne sa at 

mange pasienter over 80 år hadde sammensatte problemer og var avhengig av mye 

hjelp. Å involvere pårørende i planlegging av hjemreise ble derfor vurdert som 

nødvendig. Grad av involvering av pårørende hang sammen med hva pasienten ønsket 

selv, i hvilken grad pasienten var klar og orientert og i hvilken grad pasienten trengte 

hjelp. Det å inkludere pårørende ble av sykepleierne oppgitt å være viktig for at 

pasientens skulle være komfortabel med å bli skrevet ut:  

”Å planlegge utskrivelse av pasienter over 80 år innebærer at vi ofte må involvere 

pårørende. Det er vanlig å involvere pårørende når pasientene ønsker det, fordi det 

gir dem trygghet i forhold til egen helse.” 

Sykepleierne kalte sjelden pårørende inn til formelle møter for å drøfte utreise. Selv 

om kontakten med pårørende var mer preget av tilfeldige møter i visittiden og 

gjennom telefonhenvendelser, ble den vektlagt som svært betydningsfull av 

sykepleierne. Avtaler med pårørende, og at de hadde blitt informert om utreise ble 

bestandig dokumentert i dokumentasjonssystemet. Følgende sitat illustrerer hvordan 

pårørende involveres og informeres: 

”Vi har god oversikt over pårørende. Vi ringer alltid til pårørende og prøver å holde 

dem informert underveis, så vi er flinke til å ringe. De er på en måte inkluderte hele 

veien. Vi prøver å høre hvordan det er hjemme, for det kan jo være en forskjell på det 

pasienten sier og det hjemmesykepleien sier. Så det blir på en måte sånn at vi 

kommuniserer med alle. Man prøver å finne en balansegang på hvordan ting egentlig 

er. Så da… pårørende blir informert hele tiden og vi dokumenterer innspill fra 

pårørende. Vi sender aldri en pasient hjem uten at pårørende er kontaktet.” 

Sosiale forhold og hjemmesituasjon ble oppgitt å ha innvirkning på liggetid, og 

samtlige av sykepleierne hadde erfaring med at utreise kunne bli utsatt dersom 

pårørende motsatte seg dette. En av sykepleierne fortalte om en episode hvor 
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pårørende nektet hjemreise og fratok pasienten nøkkel til egen bopel. Dette medførte 

at pasienten fikk ekstra liggedøgn, mens kommunen måtte tilkalle politi for å få låst 

opp døren. En annen berettet om pårørende som reiste på ferie når den eldre ble lagt 

inn på sykehus, og således gjorde seg selv utilgjengelige for kontakt og bistand. 

Mange av sykepleierne fortalte om pårørende som var slitne og tynget av et stort 

omsorgsansvar for den eldre, og at det gav seg utslag i episoder som beskrevet over. 

Pårørende som er så slitne at de faller sammen i gråt på grunn av fortvilelse og 

utmattelse var ikke uvanlig. Dette kunne medføre at sykepleierne revurderte 

beslutningen om utskrivelse av pasienten til hjemmet og kommuniserte dette til legene. 

At menneskelige hensyn ble vektlagt, gjorde at pasientene kunne få ekstra liggedøgn i 

påvente av at hjemkommunen skulle tilrettelegge ytterligere. En av sykepleierne 

uttalte følgende: 

”Det dreier seg mye om planlegging og vi må ta tak i det når pasienten kommer inn. 

Det kan skje at pårørende har påbegynt arbeid i huset som gjør at pasienten ikke kan 

komme hjem, fordi de trodde han kunne bli lenge på sykehuset. Av og til så tenker jeg 

at pårørende bruker sånne knep fordi de er fortvilet og at det er den eneste måten å få 

en plass på ved å si at her er det ikke tilfredsstillende hjemmeforhold. Men jeg tenker 

at hvis det er så galt hjemme hos en pasient og pasienten har hatt hjemmesykepleie, så 

er det jo merkelig da at de ikke har hjulpet pasienten før? Det er så rart at det blir 

akutt med en gang pasienten kommer inn på sykehus. Det virker som om det er veldig 

lettvint, de kan bli værende her til kommunen kan skaffe en plass. Det er grundig rart 

at dette blir tatt tak i når pasienten blir innlagt på sykehus. Plutselig er det ikke bra 

nok hjemme lenger!” 

Sykepleierne fortalte også om pårørende som trodde at sykehuset hadde makt og 

myndighet overfor kommunen til å si at de skulle ordne en sykehjemsplass. Det var 

heller ikke uvanlig at pårørende truet med å kontakte media dersom pasienten ble 

utskrevet. Det at spesialisthelsetjenesten ikke hadde instruksjonsmyndighet overfor 

kommunehelsetjenesten ble brakt på banen av alle respondentene. Sykepleierne 

opplevde at de hadde et slags moralsk ansvar for pasienten også etter utreise og var 

opptatte av at pasienten skulle få forsvarlig pleie og behandling.  
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”Jeg mener at jeg har et dobbeltansvar for å sørge for at pasientene kan være hjemme 

så lenge som mulig, men hvis alt faller sammen rundt dem, må de opp et omsorgsnivå. 

Det er jo liksom den biten med å være der hele veien da.” 

Sykepleierne oppgav å være svært nøye med å dokumentere forventet behov og sine 

sykepleiefaglige vurderinger overfor kommunen. Når pasientene hadde lite sosialt 

nettverk, og ble skrevet ut til et for dårlig tilbud fra kommunehelsetjenesten, ble det 

opplevd som belastende. Sykepleierne sa at de ofte tok seg i å tenke på hvordan det 

gikk med de pasientene etter at de hadde reist. De pasientene som ble vurdert som 

vanskeligst å ”slippe” var de med tidlig demens eller psykisk sykdom. Så fremt ikke 

pasienten var umyndiggjort og hadde samtykkekompetanse, skapte det vanskelige 

situasjoner for pårørende når pasientens vurdering var på tvers av deres egen. En av 

sykepleierne berettet følgende:  

”Jeg hadde en pasient som bodde i 2. etasje hos svigersønnen. Datter var død. 

Pasienten slet med psykiske lidelser, hun var deprimert og begynnende dement. Hun 

var ikke umyndiggjort, men hvordan hun klarte seg var et mysterium. Svigersønn var 

selv syk og skulle legges inn for en operasjon i samme tidsrommet så han kunne ikke 

følge henne opp. Hun ble lagt inn hos oss da, og da hun skulle skrives ut ville hun bare 

hjem. Svigersønn ville jo at hun skulle få en plass et sted. Men så blir hun sendt hjem 

med hjemmesykepleie og det går en dag, og så ble hun lagt inn igjen.” 

Sykepleierne sa at selv om kommunehelsetjenesten satte inn mye tjenester i hjemmet 

var den eldre også avhengig av sine pårørende til å gjøre ting som kommunen ikke 

gjorde. Dersom pårørende ikke var i stand til å bistå den eldre, erfarte sykepleierne at 

pasientene i mindre grad fungerte godt i hjemmet. 
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5.4 Samhandlingskunnskap hos sykepleiere synes å ha 

betydning i vurdering av rett behandlingsnivå for 

pasientene  

Ingen av sykepleierne kjente til at det eksisterte en forskrift om utskrivningsklare 

pasienter, men alle kjente til deler av innholdet i forskriften. En av sykepleierne sa 

følgende: 

”Jeg visste ikke om at det var noe forskrift. Dette har jeg virkelig ingen aning om, det 

har aldri vært noe tema at dette er beskrevet i noen forskrift.”  

Sykepleierne fortalte derimot at de var godt kjente med sykehusets interne rutiner for 

samhandling, og at de visste hvordan meldeskjema skulle fylles ut. I situasjoner hvor 

det var nødvendig å kontakte kommunen, visste alle hvordan kontakten skulle 

dokumenteres og viktigheten av å notere ned avtaler. Sykepleierne mente at de fleste 

pasientene ikke hadde noen særlig kjennskap til at det var ulike ansvarsnivå på tvers av 

kommune- og spesialisthelsetjenesten. De pasientene som var hyppig innlagt kjente i 

større grad til hvilket ansvar som var knyttet til hvilket forvaltningsnivå enn de som 

var innlagt for første gang. En av sykepleierne uttalte: 

”Forvaltningsnivå som begrep er ukjent for de over 80 år, men hvis du beskriver hva 

pasientene faktisk trenger og hvem som skal gi dem hjelpen så er det annerledes.”  

Sykepleierne omtalte seg selv som kunnskapsformidlere når det gjaldt å informere 

pasientene om hvordan helsetjenesten var organisert. En sa: 

”Jeg føler ikke at pasientene har noe veldig god innsikt i at det er forskjellige nivåer 

innenfor helsetjenesten. Det er vi som må veilede dem i forhold til hva som er plan 

videre fordi de ikke vet hva de har krav på eller hva som er der ute i kommunen. Det er 

mange gode tilbud, både hjemmesykepleie og annet og det føler jeg at de ikke får vite 

før de kommer inn på sykehus”  

Sykepleierne brukte mye tid på å sette seg inn i ulike kommuners tilbud, og synes det 

var utfordrende å skulle være den som kommuniserte de ulike tilbudene til den eldre. 

Det var sjelden at representanter fra kommunen kom og besøkte pasientene på 
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sykehuset, men en av sykepleierne fortalte at hun faktisk krevde at de kom:  

”Jeg innkaller ofte kommunehelsetjenesten til sengeposten før pasienten skal reise. 

For jeg kan jo ikke markedsføre 18 kommuners helsetilbud!” 

Å avsette ressurser til å avholde samarbeidsmøter mellom kommunehelsetjeneste og 

sykehus hevdet sykepleierne førte til økt trygghet for pasienten. For at et slikt møte 

skulle være hensiktsmessig, mente sykepleierne at både beslutningstakere og ansatte 

fra hjemmesykepleien burde delta. På den måten kunne beslutninger i forhold til rett 

omsorgsnivå fattes og pasienten få møte den som skulle ivareta ham etter utskrivelse. 

Ved å gjennomføre et slikt samarbeidsmøte før utreise, mente også sykepleier at man i 

mye større grad ville kunne ivareta pasienten på rett behandlingsnivå i kommunen.  

 

Sykepleierne syntes at det til tider var uklarheter i ansvarsfordelingen mellom 

forvaltningsnivåene. Dette gjorde seg spesielt gjeldende i de tilfellene hvor pasientene 

ble innlagt i sykehus fordi kommunehelsetjenesten ikke klarte å ivareta pasienten i 

hjemmet. Tilfeller hvor spesialisthelsetjenesten måtte overta en pasient som i 

utgangspunktet var et kommunalt ansvar, ble oppfattet av sykepleierne som 

unødvendig bruk av spesialisthelsetjenestens ressurser. En sykepleier mente at 

kommunehelsetjenesten ikke var seg sitt ansvar bevisst og uttalte følgende: 

”Det er veldig vanskelig fordi pasienten blir en kasteball i kommunen. Det er ingen 

som tar ansvar for å planlegge korttidsopphold eller hva pasienten kan få eller ikke få. 

Det blir jo et politisk problem at vi ivaretar pasientene i sykehus når de er 

utskrivningsklare. Det skjuler behovet for de som har behov for døgnkontinuerlig 

oppfølging.” 

Sykepleierne mente at det var viktig å inneha kunnskap om hva de ulike 

forvaltningsnivåene kunne tilby. Dette innebar å kjenne til hvordan kommune- og 

spesialisthelsetjenesten var organisert og styrt, og hvordan beslutninger ble fattet. 

Denne kunnskapen benyttet de som støtte for sine henvendelser til 

kommunehelsetjenesten for at pasientene skulle bli ivaretatt på rett nivå og med rett 

type ressurser.  
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6. Diskusjon 

Ut fra funnene som er presentert i forrige kapittel, fremkommer to sentrale hovedtema. 

Disse temaene er ”sykepleieren og makt” og ”sykepleierens relasjonelle kompetanse”. 

I det følgende vil jeg utdype hvert tema med hensikt å belyse og besvare oppgavens 

forskningsspørsmål. Jeg har gjennomført nye litteratursøk i forhold til begrepet makt 

og relasjonell kompetanse for å kunne utdype temaene nærmere, og for å kunne 

teoretisere ytterligere rundt funnenes betydning. 

 

6.1 Sykepleieren og maktbegrepet – en innledning 

Det mest sentrale funnet i min studie var at sykepleierne uttrykte at de hadde og 

utøvde makt. Avhengig av innfallsvinkel kan makt som begrep defineres og angripes 

ulikt. For å forstå hvordan sykepleierne utøver makt vil det i det følgende gjøres rede 

for hvordan begrepet kan oppfattes og hvilken betydning det har i forhold til leger, 

sykehusstruktur og utskrivningsklare pasienter.  

Max Weber, tysk økonom og sosiolog, definerte makt som: ”et eller flere menneskers 

sjanse til å sette igjennom sin vilje i det sosiale samkvem, og det selv om deltagerne i 

det kollektive liv skulle gjøre motstand” (Weber, 1971, s.53). Dette må sies å være en 

relativt vid definisjon som omhandler kompliserte saksforhold som relasjoner, 

intensjoner og årsakssammenhenger. Sett opp mot funn i min studie er den derfor 

relevant og dekkende. Dette kan begrunnes med at mine funn indikerer en tydelig 

bevissthet hos sykepleierne om hvordan de posisjonerte seg mot legetjenesten for å få 

gjennom sin vilje med utskrivningsklare pasienter. Makt kan imidlertid være et 

tvetydig begrep. På den ene siden er samfunnets (og således sykehusets) eksistens 

avhengig av en viss maktstruktur. På den andre siden kan diskusjonen om fordeling og 

utøvelse av makt være vanskelig fordi maktbegrepet oppfattes som negativt ladet 

(Engelstad, 2007; Lupton, 2003). Årsaken til at maktbegrepet har en negativ klang 

mener Kanter (1994) kan relateres til forestillinger om at makt er et begrep beslektet 

med frykt, terror, overgrep og tyranni. Dette er i sterk motsats til den mer positive 
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bestanddelen av begrepet som omfatter tanker om effektivitet og evnen til å mobilisere 

ressurser for å få gjennomført ting (Kanter, 1994; Sandmo, 1999). Den franske kultur- 

og idéhistorikeren Michel Foucault formulerer det slik: ”vi må holde opp med å 

beskrive makt i negative ordelag bestandig – makt er ekskluderende, makt er 

undertrykkende. I virkeligheten er makten produktiv – den produserer virkelighet” 

(Foucault, 1975, s. 12). Foucault sitt syn på makt som en produktiv faktor er i 

overensstemmelse med hva sykepleierne i min studie uttrykte om muligheten til å 

utøve makt i sengepost. Det å ha makt ble opplevd som en positiv faktor, og 

sykepleierne benyttet seg av den for å få å fortgang i utskrivelse av pasientene. I følge 

Sandmo (1999) er Foucault lite opptatt av hvordan makten utøves og virker, fordi 

fokus er på maktens produktivitet og hvordan den brukes for å få gjennomført ting i 

praksis. Selv om makten sett ut fra Foucaults perspektiv er produktiv, hevder Lupton 

(1995) at det som blir produsert ikke alltid er til gagn for alle parter. Sykepleierne 

uttalte at når de utøvde makt overfor legene, var det med bakgrunn i pasientens og 

seksjonens beste. Om man tenker at sykepleierne anvender makten på en ikke - 

undertrykkende måte, åpner det opp for muligheter for at det som blir produsert i 

stedet tar en skapende vending i forhold til ny innsikt og nye forestillinger om 

utskrivningsklare pasienters plass i sykehusstrukturen. Således synes det relevant å 

henvise til Foucaults teorier for å forklare mine funn ut fra både historiske og sosiale 

relasjoner.  

 

Professor ved Harvard Business School, Rosabeth Moss Kanter hevder at makt er 

vanskelig å snakke om fordi begrepet har en del underliggende assosiasjoner de som 

har eller ønsker makt ikke vil vedkjenne seg. Hun sier: 

Power is America’s last dirty word. It is easier to talk about money, and much 

easier to talk about sex than it is to talk about power. People who have it deny it; 

people who want it do not want to appear to hunger for it; and people who 

engage in its machinations do so secretly (Kanter, 1994, s.322). 

Det ligger i det overstående at makt ikke kan ses på som en ”ting,” men at makt er en 

egenskap ved sosiale relasjoner som kommer til forskjellige uttrykk. Sandmo (1999) 
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mener at det er et sentralt argument hos Foucault at makt befinner seg overalt, og at 

makten gjør mennesket til subjekt. I likhet med Foucault, knytter Kanter (1994) 

menneskelige og moralske aspekter til maktbegrepet. Sett i lys av Foucaults tanker om 

subjektivering og makt (Foucault, 2001) kan funn i min studie forklares ut fra hans 

beskrivelse om moral. I følge Foucault (2001) kan moral forstås ut fra regel- og 

verdisystemer i et samfunn og hvordan de blir håndhevet. At sykepleiere utøver makt i 

visse situasjoner kan skje nettopp fordi regel- og verdisystemene i sykehuset tillater 

denne praksisen. Ut fra Foucaults tankegang kan handlingene således sies å 

samstemme med hva som er moralsk akseptert i sykehusene. Kanter (1994) assosierer 

derimot makt med tabu og relaterer maktens funksjon til et negativt handlingsmønster. 

Således står Kanters (1994) oppfattelse av makt i sterk kontrast til mine funn hvor 

sykepleierne reflekterer positivt rundt egen maktutøvelse og kommuniserer sine 

holdninger om dette temaet helt åpent. Kanter sitt utsagn om makt i en sosial setting 

kan imidlertid forstås bedre ved å benytte Foucaults teorier til å utforske hvordan makt 

praktiseres og virker i sin kontekst. Mine funn indikerer at sykepleierne har og utøver 

makt i de sengepostene hvor de arbeider. Maktutøvelsen foregår altså i en sosial 

setting som de befinner seg innenfor og som en del av et dynamisk sosialt forhold med 

blant annet legetjenesten. For å se hvordan sykepleierne utøver makt i sosiale 

relasjoner med legene, synes det nødvendig med et kort historisk tilbakeblikk for å se 

hvordan sykepleie- og legetjenesten tradisjonelt sett har forhold seg til hverandre. 

6.1.1 Sykepleiere og makt i et historisk og sosialt perspektiv 

Forskningslitteratur viser at sykepleierne tradisjonelt sett har vært underordnet legene i 

sykehushierarkiet (Fagin og Garelick, 2007; Krogfoss, Hofoss og Hjortdahl, 2004; 

Olsvold, 2010; Sweet og Norman, 1995). For å forstå maktens betydning i et 

sykehushierarki synes det relevant å henvise til professor i sosiologi Fredrik 

Engelstads fremstilling av hvilke sosiale forhold makten virker under. Engelstad 

(2003, s.2) hevder at makt først blir forståelig når den ses i forbindelse med 

grunnleggende sosiale forhold. Sosiale forhold sammenfatter han slik: 
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 ”Hovedtrekkene i menneskelig samhandling og måtene aktører kan påvirke 

hverandre på” 

 ”Aktørenes selvforståelse, identitet og kommunikasjonsformer” 

 ”Forventninger og normer” 

 ”Prosesser knyttet til organisering og bygging av sosiale institusjoner, altså 

overgangen fra mikro til makro forhold.  

Engelstad sine teorier kan således gi et perspektiv for å forstå hvordan sykepleiere og 

leger ser på egen rolle i samarbeid med andre. Engelstad påpeker at makt ikke er et 

løsrevet begrep, men må forstås ut fra gitte kontekster. Sykepleie er et profesjonsfag 

med lange historiske tradisjoner, og hvor praktisk og teoretisk kunnskap overføres 

mellom stadig nye kull. Fagets spesielle karakter, historie og samfunnsmessige verdi 

er en integrert del av hvordan sykepleieren utøver faget (Kristoffersen, Nortvedt og 

Skaug, 2011) og stiller krav til sykepleiernes kompetanse (Vareide et al, 2001). Når 

sykepleie utøves i en kontekst, er det nødvendig å se hvordan konteksten former 

verdier og fagkunnskap spesifikt for faget. Selv om sykepleierens grunnleggende 

funksjoner kan synes uendret gjennom generasjoner, vil konteksten de utøves under 

være gjenstand for endring. For å forstå betydningen av at sykepleierne i min studie 

oppgav at de hadde makt, er det således hensiktsmessig å se dette funnet i et historisk 

perspektiv.  

 

Norsk sykepleie bygger i stor grad på tradisjonen fra Florence Nightingale og hennes 

klassiske teorier (Kristoffersen et al, 2011). Det synes derfor relevant å vise til 

følgende sitat fra Florence Nightingale i ”Notater om sykepleie ” først publisert i 1859:  

… likevel har ingen mann, selv ikke en lege, noen annen definisjon av en 

sykepleierske enn at hun skal være hengiven og lydig. Denne definisjonen kunne 

passet like godt på en portør. Ja, den kan passe på en hest også (Nightingale, 

2007, s.183).   
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Lydighet overfor legen var således absolutt grunnleggende for Nightingale. Likevel 

stilte hun seg undrende til at datidens menn ikke klarte å definere sykepleieren og 

hennes funksjon bortsett fra å vektlegge dydige egenskaper. Nightingale vektla likevel 

at legens krav om lydighet ikke måtte gå på bekostning av at sykepleieren kunne 

reflektere rundt de oppdrag hun ble gitt. Dette fremkommer i følgende sitat:  

… tenk så mange kvinner det er som ikke har noe å gi – verken intelligens, øyne, 

ører eller hender. De sitter riktignok hos pasienten hele natten, men for 

pasienten har det ingen verdi, og det har ikke deres observasjon for legen heller 

(Nightingale, 2007, s.183). 

Sykepleiere som ikke hadde tilstrekkelig kunnskap til å foreta gode observasjoner var i 

Florence Nightingale sine øyne således ikke egnet til å utøve faget. Kunnskap, 

forståelse og lydighet overfor legen var derfor viktige egenskaper for en sykepleier. 

Følgende anekdote skrevet av McGregor - Robertson fra 1902 belyser ytterligere 

datidens syn på sykepleiere:  

A nurse must begin her work with the idea firmly implanted in her mind that she 

is only the instrument by whom the doctor gets his instructions carried out; she 

occupies no independent position in the treatment of the sick person (Fagin og 

Garelick, 2004, s. 277).   

Fra dette sitatet kan man utlede at datidens sykepleiere befant seg i en situasjon hvor 

de ble betraktet som et instrument for å utføre legens ordre. At sykepleieren skulle 

utøve selvstendig makt i en slik setting som beskrevet, ble nok ansett som nærmest 

utenkelig. Legen var en medisinsk autoritet, og man kan derfor slutte at sykepleieren 

på den tiden befant seg i et asymmetrisk maktforhold i forhold til legen. For å benytte 

Engelstads (2003) termer om maktutøvelse knyttet opp mot sosiale forhold, kan det se 

ut som at den enkelte sykepleiers selvforståelse og identitet var preget av de 

forventninger og normer som da var førende. I følge Engelstad (2003) er alle samfunn 

avhengige av maktforhold. Jo mer komplekst et samfunn er jo mer komplekse vil også 

maktforholdene være (Engelstad, 2003). På bakgrunn av diskusjonen over og med 

utgangspunkt i mine funn om at sykepleiere har makt, kan det antyde at 
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maktforholdene mellom sykepleie- og legetjenesten har blitt omfordelt og 

omstrukturert. Dette har tatt mange år, men i følge Olsvold (2010) er fremdeles ikke 

sykepleiere og leger likeverdige. Å kjenne til den historiske bakgrunnen hvor 

sykepleier var totalt underordnet legen er imidlertid viktig, fordi perspektivene som lå 

til grunn mellom profesjonene til en viss grad også påvirker forholdet den dag i dag 

(Fagin og Garelick, 2004; Olsvold, 2010).  

6.1.2 Sykepleieren og profesjonsmakt i et kjønnet perspektiv 

Sykepleierrollen som beskrevet i forrige kapittel av Nightingale og McGregor-

Robertson har endret seg, men i følge Lupton (2003) og Olsvold (2010) er legenes 

profesjon, kjønn og status medvirkende til at sykepleieren fremdeles befinner seg i en 

underlegen posisjon. Den typiske helsearbeider er kvinne, slik som sykepleierne jeg 

intervjuet. I følge rapporten ”Tall og fakta om norske sykepleiere” utgitt av Norsk 

Sykepleierforbund i 2011 er kun 13 % av sykepleiestudentene menn. Dette tallet har 

holdt seg relativt uendret det siste tiåret (Norsk Sykepleierforbund, 2011). Sykepleiere 

kan således sies å tilhøre en profesjon med høy kvinnemajoritet. I det følgende vil 

mine funn ses opp mot profesjonsmakt, forvaltningskunnskap, kjønn og sosial status.  

6.1.3 Sykepleieren og profesjonsmakt  

Molander og Terum (2008) definerer betegnelsen profesjon som en yrkesgruppe med 

intern og ekstern kontroll over sine arbeidsoppgaver. Den eksterne kontrollen 

innebærer at man gjennom utdanning får adgang til visse arbeidsoppgaver. Den interne 

kontrollen omhandler hvordan arbeidsoppgavene utføres. Denne type kontroll er i stor 

grad regulert av profesjonen selv på bakgrunn kunnskap den enkelte profesjon besitter 

(Molander og Terum, 2008). I en publikasjon fra 2008 hevder Norsk 

sykepleierforbund (2008, s.13) at: ”profesjonsbetegnelsen kan knyttes til en selvstendig 

yrkesutøvelse som bygger på en høyere utdanning med en spesiell kompetanse og som 

gir krav på å vite mest innenfor et område.”  Funnene i min studie peker mot hvordan 

sykepleierne benyttet makt i den interne kontrollen av arbeidsoppgaver. I tråd med at 

sykepleierne fikk økende kunnskap og erfaring, utvidet de sin forvaltning av den 
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interne kontrollen overfor legetjenesten. Om det er slik at sykepleierne er 

organisatorisk uavgrenset (Olsvold, 2010), utelukker dette sykepleierne fra Molander 

og Terums (2008) definisjoner om profesjonsbegrepet. Olsvolds (2010) funn om at 

sykepleiere tar ansvar for at alt er i orden rundt dem, samsvarer således bedre med 

Norsk Sykepleierforbund (2008) sine beskrivelser om sykepleie som et allsidig 

profesjonsområde. Funn i min studie indikerer at kontroll over arbeidsoppgaver er en 

del av og nært knyttet opp mot maktutøvelse. Mens leger i stor grad definerer sitt 

formelle ansvar innenfor avgrensede rammer (Olsvold, 2010) viser derimot mine funn 

at sykepleierne definerte sitt ansvar til å omfatte alle aspekt ved pasienten.  

 

Sykepleierne presiserte at deres maktutøvelse foregikk innenfor de rammer som de 

opplevde var tillagt deres profesjon. Maktutøvelsen har jeg derfor identifisert til å 

finne sted innenfor deres interne kontrollspenn. Sykepleierne kommuniserte imidlertid 

ikke hvilke rammer de var underlagt. At de hadde problemer med å artikulere dette er i 

samsvar med funn fra Olsvold (2010). Karoliussen (2002, s. 245) mener at 

sykepleierprofesjonens ramme inkluderer: ”organisering av arbeidet, kunnskapsfeltet 

og sykepleieren selv.” Dette samstemmer med mine funn hvor sykepleierne 

identifiserte viktigheten av å ha god kunnskap om utskrivningsklare pasienter, om 

rutiner for samhandling og om organisering av kommunehelsetjenesten. Hvordan 

sykepleierne organiserte sitt arbeid med utskrivningsklare pasienter, opplevde jeg som 

ulikt avhengig av erfaring og trygghet i rollen som sykepleier. At sykepleierne hadde 

ulik forståelsesramme for gjøremålene ga seg utslag i hvilke arbeidsformer som ble 

benyttet og hvordan de balanserte maktutøvelse opp mot legetjenesten. En av 

sykepleierne mente at dette gav seg utslag som et spill mellom partene. Dette er 

identifisert i litteraturen som ”the doctor - nurse game” (Stein, 1967). Steins artikkel 

beskriver et spill hvor rolleforventning basert på makt, innflytelse og territorium 

mellom sykepleiere og leger står sentralt. Dynamikken mellom de to profesjonene i 

Steins fremstillinger oppfatter jeg at baserer seg på Florence Nightingales (2007) 

beskrivelser av den lydige og underdanige sykepleieren. Stein (1967) beskriver at det i 

et suksessfullt spill dannes en allianse hvor sykepleieren viser respekt, inntar en passiv 
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rolle og aldri motsier legen. Spillet dreier seg også om hvordan teamarbeid kommer 

begge profesjoner til gode. Gjennom teamarbeid beskrives mulighet for sykepleieren 

til å øke sitt rykte som dyktig, og legen til å opparbeide seg respekt og beundring. 

Steins teorier var framtredende i mange år, helt til han selv gjennomgikk sine teorier i 

1990 og bekreftet at spillet var over. Dette begrunnet han at med økende 

kunnskapsnivå hos sykepleierne, oppsto en uvillighet til å delta i spillet (Holyoake, 

2011). At Stein identifiserer økt kompetanse hos sykepleietjenesten som en årsak til at 

samhandlingen mellom profesjonene har endret seg, er i tråd med Foucaults tanker om 

framvekst av makt gjennom kunnskap. Engelstad (2003, s. 8) henviser til Foucault når 

han sier: ”makt er en forutsetning for å innhente kunnskap, mens utvikling av makt i 

neste omgang skaper grunnlag for økt makt”. Således kan maktforskyvning være en 

årsak til endrede roller. Med bakgrunn i Steins artikkel (1967) og Foucaults tanker om 

maktutvikling (Engelstad, 2003), blir det tydelig hvordan økt kunnskap gir endrede 

betingelser. Det er derfor bemerkelsesverdig at mine respondenter hevder at det 

fremdeles pågår et slags spill mellom profesjonene, hvor sykepleierne benytter seg av 

ulike strategier for å oppnå ønsket effekt. Dette fremkommer tydelig når sykepleierne 

gav eksempler på hvordan de kommuniserte med legetjenesten under visittgang. 

Måten de fremla sine holdninger for ble opplyst å være avgjørende for om de eldre 

pasientene ble holdt tilbake eller skrevet ut. Samtlige av sykepleierne oppgav at den 

type beslutninger ble fattet av legen, men at deres påvirkning var avgjørende for legens 

endelige avgjørelser. Mitt funn er således i tråd med Holyoake (2011). Han erklærer at 

spillet fremdeles pågår, om enn i en noe mer sofistikert utgave. I følge Holyoake 

(2011) forsøker sykepleierstanden å tilnærme seg legene gjennom å adoptere og 

tilpasse seg deres interesser på bekostning av mer tradisjonelle sykepleieverdier. Ved 

at sykepleierne beveger seg inn på legenes arena, kan det slik se ut til at det kan være 

en av årsakene til forskyving av maktbalansen.  
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6.1.4 Sykepleieren og maktforskyvning 

Gjennom analyse av mine funn er det interessant å observere hvordan sykepleierne så 

tydelig har kommunisert sine muligheter for å utøve makt. Med tanke på det historiske 

perspektivet som det ble gjort rede for i kapittel 6.1.1, synes det nærliggende å se 

nærmere på hvorfor en maktforskyvning har oppstått mellom profesjonene. 

 

I følge Lian (2007) innebærer maktforskyvning at man tar til seg makt på noen 

områder og gir fra seg makt på andre. Om denne tankegangen legges til grunn, virker 

det som en sannsynlig forklaring på hvorfor sykepleierne opplever at de har fått mer 

makt i forhold til de utskrivningsklare pasientene. Som beskrevet i kapittel 2 er 

utskrivningsklare pasienter som oftest eldre mennesker med sammensatte 

problemstillinger. Mange av problemstillingene består av sosiale utfordringer som er 

underlagt sykepleierens kompetanseområde. Det kan derfor undres om legene har gitt 

fra seg den tradisjonelle makten i sengepostene til fordel for et engasjement i mer 

kompliserte problemstillinger og teknologiske nyvinninger. Jeg stiller meg også 

spørsmål hvorvidt legene gir bort makten fordi utskrivningsklare pasienter hovedsaklig 

er eldre og skrøpelige uten samme status som yngre, men har intet belegg for å hevde 

dette. Spørsmålet om legitimitetens begrunnelse i det å avgi makt, kan forstås ved at 

all makt ”… har behov for å rettferdiggjøre seg selv” (Weber, 1971, s. 87). I en presset 

hverdag med mange oppgaver, kan det å gi sykepleierne beslutningsmyndighet være 

en respons på en prioriteringsdebatt legene står overfor. Organiseringen av sykehus har 

innvirkning på hvordan makt kommer til syne i organisasjonen. Sykepleierne tilhører 

en fast seksjon og legene går visitt på flere. I tillegg har legene ofte poliklinikk, 

vaktansvar og en forventning om tilstedeværelse i akuttmottak. Kontinuiteten og 

stabiliteten i sykepleierens tilstedeværelse gir dem derved en maktposisjon. I kraft av å 

være tilstede, er det sykepleieren som kjenner pasienten best og som forestår den 

daglige kontakt med pårørende og kommunehelsetjeneste. Inngående kunnskap om 

pasientene og deres hjemmeforhold, ble da også oppgitt av sykepleierne å være en 

maktfaktor som de benyttet til å påvirke legens beslutninger. Dette er i tråd med hva 
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Lupton (2003) beskriver. Hun mener at kjennskapen sykepleierne har til pasientens 

tanker og følelser, i tillegg til et klinisk blikk for pasientens symptomer, er en 

potensiell kilde til makt. Det å ha en potensiell kilde til makt handler, i denne 

sammenhengen, om å kunne benytte egne erfaringer i pasientnære situasjoner. 

Sykepleierne benyttet sin kunnskap i takt med økende erfaring, og det kan av dette 

utledes at sykepleierne gradvis utviklet en forståelse for anvendelse av makt i møte 

med legene. Ved å anvende erfaring og fagkunnskap i planlegging av utskrivelse, ble 

de også tryggere på egne vurderinger i nye sammenhenger. Funn indikerer at 

sykepleiernes maktområde er knyttet til et begrenset område, og innenfor deres 

kunnskaps- og ansvarsområde. Det kan bety at det ikke er mengden av makt, men 

hvordan sykepleierne benytter den, som er vesentlig i et samhandlingsperspektiv. 

6.1.5 Sykepleierens sosiale status og maktbalanse 

Olsvold (2010) hevder at maktforholdet mellom sykepleiere og leger bygger på 

historikk, samt kjønn og sosial status. I sin doktorgradsavhandling fant hun at sosial 

avstand og hierarkiske relasjoner mellom sykepleiere og leger var med på å lage 

stereotype forestillinger og ujevn maktbalanse. Dette er ikke i tråd med mine funn. En 

av årsakene til dette tror jeg kan ligge i erfaringsbakgrunnen til de sykepleierne jeg 

intervjuet. Som beskrevet tidligere i kapittel 4.7, hadde mine respondenter relativt lang 

erfaring med å arbeide med utskrivningsklare pasienter. De var sikre på sine 

vurderinger, og med en solid faglig forankring kom også tryggheten i å fronte egne 

vurderinger og ta makten i situasjoner hvor de mente det var nødvendig. Ved å gjøre 

dette, benyttet sykepleierne seg av det Foucault beskriver som ”maktens skapende 

kraft” (Sandmo, 1999). For sykepleierne i min studie gav dette seg uttrykk i at de ble 

kreative i forhold til pasientflyt i seksjonen. Det at legene til en viss grad stolte blindt 

på sykepleierne med hensyn til om pasienten var klar til å reise hjem, gjorde at 

sykepleiernes utsagn ble vektleggende i den endelige bestemmelsen om pasienten 

skulle skrives ut eller ikke. Sett i lys av Foucaults teorier, er det grunn til å spørre seg 

om den makten sykepleierne er tildelt produserer sannhet. Hvis vurderingen av de 

utskrivningsklare pasientene ikke er riktig, får dette en negativ innvirkning på 
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pasientbehandlingen. Omfordelingen av makt kan i slike tilfeller ikke lenger sies å 

være velbegrunnet (Engelstad, 2003).  

 

Sykepleierens profesjon er hierarkisk plassert under legene (Lupton, 2003). En lavere 

hierarkisk plassering har også betydning for maktforhold, og tradisjonelt sett er derfor 

sykepleierne vant til å ha mindre makt enn legene. En forståelsen av sykehusenes 

hierarkiske oppbygging er viktig å ha med seg i vurdering av sykepleiernes utsagn, da 

deres svar reflekterer de betingelsene de arbeider under. Gjennom å ha inngående 

kjennskap til pasienten og god samhandlingskunnskap, fant jeg at sykepleieren kan ha 

myndighet over når en pasient er utskrivningsklar eller ikke. Det dannes således en 

sannhet som sykepleierne kontroller, og i siste instans blir dette en effekt av makten 

(Sandmo, 1999). Der hvor sykepleieren tidligere var underordnet, viser mine funn at 

hun nå utfører selvstendige vurderinger og blir respektert av legetjenesten for disse. 

Sykepleierne i min studie hadde en oppfatning av at de var den i teamet rundt den 

utskrivningsklare pasienten med mest påvirkningskraft. Med stor påvirkningskraft 

åpenbarte det seg også at de hadde en tilhørende makt til å diktere legens beslutninger.  

6.1.6 Sykepleierens kjønn og maktdemonstrasjon gjennom 

samhandlingskunnskap  

Manojlovich (2007) hevder at sykepleiere er motvillige til å diskutere maktbegrepet. 

Årsaken til hevdes å være at profesjonen hovedsakelig består av kvinner, og at kvinner  

ikke er sosialisert til å anvende makt (Manojlovich, 2007). At kjønn skal være 

synonymt med maktanvendelse er ikke et funn i min studie. Kjønn som betydning for 

maktutøvelse er imidlertid utdypende beskrevet i litteraturen (Olsvold, 2010, 

Manojlovich, 2007; Rafael, 1996). I følge Rafael (1996) kan kvinnelige sykepleiere 

være motvillige til å benytte makt fordi maktbegrepet assosieres med maskuline 

egenskaper. Slike egenskaper er ikke forenelig med sykepleierens oppfattelse av seg 

selv som kvinne eller profesjonsutøver, da sykepleierens rolle tradisjonelt sett 

assosieres med feminine verdier som omsorg, empati og mildhet (Lupton, 2003).  
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Sykepleierne i denne studien fremhevet at makt ikke handlet om kjønn, men derimot 

om å ta aktivt del i en prosess til beste for pasientene og drift av sengeposten. Det var 

først gjennom konstruktiv deltagelse i legevisitter at sykepleierne opplevde at de 

kunne utøve produktiv makt. Det synes således å være en gjensidig tilknytning mellom 

makt og deltagelse. I stedet for å være opptatt av de kjønnsbegrensninger som Rafael 

(1996) beskriver som hemmende for profesjonen, har sykepleierne i min studie fokus 

på at de skal medvirke i tilgjengelige fora. Spørsmålet blir derfor hvordan sykepleierne 

skal sikre deltagelse i pasientens favør. Som tidligere antydet kan det se ut til at det 

foregår et spill mellom sykepleierne og legene, hvor pasienten er en brikke. Da skjev 

kjønnsdeling har vist seg å være forklaring på hvorfor mannlige leger i sykehus har 

større makt, kan det stilles spørsmål om sykepleieres kjønn har betydning for 

spillereglene (Manoljovich, 2007). Kjønnsperspektivet sto imidlertid ikke sentralt 

blant de sykepleierne jeg intervjuet. I stedet for kjønn fremhevet sykepleierne sin 

dyktighet som profesjonsutøvere, gjennom å understreke at deres maktmiddel var 

helhetlig kjennskap til pasienten og kommunehelsetjenesten. Det synes således som at 

evnen til å kommunisere samhandlingskunnskap er en nøkkelkompetanse, og at kjønn 

ikke har betydning for spillets utfall.  

 

Ut fra diskusjonen over, kan kunnskap sies å være en maktfaktor som sykepleierne 

benytter og vektlegger som betydningsfull. Det er derfor svært interessant at ikke noen 

av sykepleierne demonstrerte tilstrekkelig kunnskap om forskrift om utskrivningsklare 

pasienter når de ble spurt om dette. Av den grunn kan man reflektere over hvor 

sykepleierens makt kommer fra og hvordan den er legitimert. Utsagnene tyder på at 

det ikke er den rene, konkrete forvaltningskunnskapen som har betydning, men 

derimot hvordan sykepleierne mestrer samhandling knyttet til pasientens helhetlige 

tilstand. Det kan virke som sykepleierne legitimerer egen makt gjennom å demonstrere 

samhandlingskompetanse og kjennskap til sykehusets interne rutiner, i stedet for å 

vektlegge og sette seg inn i overordnede forskrifter for samhandlingen.  
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I henhold til rammeplan for sykepleierutdanning av 2008 skal sykepleiere etter endt 

utdanning ha kjennskap til lover og regler som styrer helsetjenestevirksomheter på 

ulike nivå. Mangel på reell forvaltningskunnskap er derfor noe overraskende. En 

gjennomgang av studieplan med emnebeskrivelse for bachelorstudiet i sykepleie ved 

Høgskolen i Østfold, viser imidlertid at forskrift om utskrivningsklare pasienter ikke er 

konkretisert på studieplanen. Dette er betenkelig med tanke på at samhandling mellom 

spesialist- og primærhelsetjenestenivå beskrives i denne, og at samhandling er et 

prioritert område i blant annet Helse SørØst. Samhandlingskompetanse synes ikke å 

være en del av den formelle utdanningen eller opplæringen. Dette er i tråd med 

Connolly et al (2009), som beskriver samhandlingskompetanse som en tilfeldig 

kunnskap man gradvis tilegner seg på jobb. Med bakgrunn i funn og litteratur kan det 

således se ut til å være et forbedringsområde for høyskolene og sykehusene i forhold 

til utdanning og opplæring av sykepleiere.  

 

6.2 Sykepleierens relasjonelle kompetanse 

Funn i min studie viser at sykepleierens relasjonelle kompetanse synes grunnleggende 

i samhandling med kommunehelsetjenesten og i møte med forventninger fra pasienter 

og pårørende. Med bakgrunn i funn, og inspirert av Kim (2000), vil jeg i det følgende 

se nærmere på relasjonell kompetanse i forhold til hvilke rammer som guider 

sykepleierne, hvordan de beskriver utfordringer knyttet til utskrivningsklare pasienter 

og hvordan sykepleierne adresserer pasientenes behov og forventninger. Da funnene i 

stor grad handler om hvordan sykepleierne forholder seg til pasienter og pårørende, vil 

Kims (2000) teorier om pasient- og sykepleierdomenet samt omgivelsesdomenet bli 

dratt veksler på. I det følgende vil funnene relatert til sykepleierens forbindelse med 

henholdsvis pasient og pårørende, drøftes ut fra de respektive tilhørende domener.  
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6.2.1 Pasient- og sykepleierdomenet og konseptualisering av 

sykepleierens relasjonelle kompetanse  

Pasient- og sykepleierdomenet blir av Kim (2000, s. 101) definert som et område i 

sykepleieforskningen relatert til de fenomenene som oppstår i møte mellom pasient og 

sykepleier. Jeg har valgt å drøfte deler av mine funn i lys av dette domenet da det 

relasjonelle aspektet mellom sykepleieren og den utskrivningsklare pasienten er 

fenomener som er situasjons- og rollebestemt. Videre kan funnenes mening knyttes 

opp mot fenomener som har betydning for den utskrivningsklare pasientens helse og 

helserelaterte erfaringer (Kim, 2000, s. 103). Det synes derfor relevant å 

konseptualisere og drøfte funnene innenfor pasient- og sykepleierdomenet. Innenfor 

Kims (2000) beskrivelse av pasient og sykepleier domenet, vektlegges det relasjonelle 

forholdet mellom partene. Dette forholdet forklares som et kontaktfenomen, et 

interaksjonsfenomen og et kommunikasjonsfenomen. I et relasjonsperspektiv, kan 

fenomenene benyttes med hensikt å oppnå en helhetlig og teoretisk forståelse av møte 

mellom pasient og sykepleier (Kim, 2000, s. 104).  

6.2.2 Kontaktfenomenet 

Kontaktfenomenet assosieres med fysisk og psykisk tilstedeværelse og deltagelse hos 

sykepleierne i relasjon med pasientene. Fenomenet forbindes med at sykepleierne 

anerkjenner pasientenes eksistens gjennom deres menneskelighet, og at sykepleieren 

gjennom sine handlinger kommer pasientene i møte (Kim, 2000). Funn i min studie 

indikerer at sykepleierne av og til opplever møte med pasientene som vanskelig og 

utfordrende. Dette gjorde seg spesielt gjeldende når sykepleieren og pasientene 

oppfattet situasjon og bistandsbehov forskjellig. Hvordan sykepleieren oppnådde å få 

kontakt varierte mellom bruk av ulike tilnærminger som motivasjon, informasjon og 

tilstedeværelse. Gjennom historier fra praksis, vektla nesten samtlige sykepleiere at 

deres evne til å skape kontakt med pasienten var avgjørende når pasientene ønsket 

bistand til ivareta egenomsorg. I utgangspunktet er det å skulle ha hjelp til å ivareta 

egenomsorg en handling som medfører kontakt på flere nivå og som fordrer at 

sykepleieren er tilstede med både kropp og sjel (Kim, 2000). Gjennom nærhet 



  

77 

etableres roller og kontakt. Det er derfor tankevekkende hvordan sykepleierne forteller 

om pasientenes ønske om hjelp til å utføre de mest intime gjøremål som man i 

utgangspunktet skulle tro de ville foreta selv. Ut fra sykepleiernes beretninger kan det 

tolkes at pasientene har tillit nok til sykepleierne at de betror dem egen kropp. Denne 

tilliten tenker jeg kan forklares på to måter. For det første har de fleste pasienter en 

forståelse av at sykepleierens rolle innebærer å mestre slike gjøremål. For det andre 

har det betydning, slik Kim (2000) vektlegger, at en etablering av kontakt mellom 

pasient og sykepleier oppstår gjennom at de er mennesker som kommer i kontakt med 

hverandre. Gjennom etablering av kontakt anerkjenner de hverandre og det kan således 

utledes at pasientene ønsker tilstedeværelse av sykepleierne både som fagperson og 

menneske. I denne studien blir slik etablering av kontakt et fenomen som 

konseptualiserer seg i pasientens ønske om hjelp til å ivareta egenomsorg. 

6.2.3 Interaksjonsfenomenet 

Interaksjonsfenomenet referer til den samhandlingen som foregår mellom pasient og 

sykepleier ut fra deres respektive roller (Kim, 2000). Rolleperspektivet er styrende for 

hvordan pasient og sykepleier forholder seg til hverandre og sies å være unikt i slike 

henseender (Kim, 2000, s. 105). I min studie fortalte respondentene at deres rolle som 

sykepleiere ble utfordret i ulike etiske dilemma relatert til de utskrivningsklare 

pasientene. Dette var spesielt knyttet til de pasientene som ville hjem, selv om de 

egentlig hadde behov for et tilpasset tilbud i institusjon. Sykepleierne oppgav at de 

syntes det var komplisert å samhandle med pasientene i disse tilfellene, da pasientene 

ofte ga til kjenne en sårbarhet som var vanskelig å takle. Det at pasientenes ønsker var 

på tvers av hva som var forsvarlig eller mulig å gjennomføre, gjorde at sykepleierne i 

sin rolle ble utfordret på aspekter som innbefattes i interaksjonsfenomenet. Grad av 

etablert kontakt med pasienten kan synes som avgjørende for hvor godt interaksjonen 

mellom pasient og sykepleiere ble opplevd. Gjennom å være seg sin rolle bevisst og få 

innsikt i hvorfor pasienten føler slik han gjør, oppgav sykepleierne at de bidro med 

bevisstgjøring rundt de fornuftsmessige sidene av utskrivningsprosessen. Dette fordret 

at sykepleieren nærmer seg denne type etiske dilemma ved å ivareta pasientens 
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integritet og selvbestemmelse. Gjennom interaksjon med pasienten, oppgav 

sykepleierne at de tilstrebet å finne frem til gode løsninger. 

 

Samtlige respondenter stilte spørsmål ved de reelle mulighetene til å vise gode 

ferdigheter i en sykepleiepraksis preget av tidspress. Det å sette seg ned og lytte til den 

eldre pasienten, ble oppgitt å være noe det ofte ikke ble tid til og interaksjonen mellom 

pasient og sykepleier ble slik sett påvirket av dette. Dette finner man også beskrevet av 

Damsgaard (2010) og Vareide et al (2001). Sett i lys av hvordan Kim (2000) betoner 

interaksjon som et viktig element i etablering av sosiale roller, kan dette tolkes som 

uheldig for relasjonsutvikling mellom pasient og sykepleier. I tillegg til mangel på tid, 

viser funn i min studie at interaksjon ble komplisert av pasientens sykdom og 

livssituasjon. Å være utskrivningsklar og vente på at et omsorgstilbud skal bli 

opprettet, identifiserte sykepleierne som en stressfaktor for pasienten. Dette fikk igjen 

betydning for hvordan respondentene måtte tilpasse sykepleie mot den enkelte som 

opplevde å vente. 

 

Interaksjonsfenomenet omfatter fenomener tilknyttet sosiologisk tankegang. Det synes 

derfor relevant å henvise til de klassiske sosiologiske fremstillinger i Berger og 

Luckman (2006) av menneskelig mangfold. Deres beskrivelser av hvordan venting 

påvirker mennesker, kan være et strukturerende element i å forklare opplevelsen av 

stress hos utskrivningsklare pasienter. Å vente er nært relatert til tid, og betegnelsene 

”venting” og ”tid” kan derfor sies å ha en naturlig tilknytning. Når det fremholdes at 

”opplevelse av tid er en av bevissthetens iboende egenskaper” (Berger og Luckman, 

2006, s. 46), er det grunn til å utlede at den tiden pasienten venter påvirker hans 

bevissthet. At sykehusoppholdet blir forlenget, gjør at den inneliggende pasienten må 

justere sitt hverdagsliv i venting på at kommunehelsetjenesten skal fremskaffe et 

tilbud. Pasientenes hendelsesforløp og virkelighet blir derfor påvirket, og i en viss grad 

styrt, av den tid det tar å bli utskrevet. Ved å legge til grunn Berger og Luckmans 

(2006, s. 47) utsagn om at: ”min kunnskap om en uunngåelig død gjør tiden absolutt 

for meg,” er det slik mulig å forstå sykepleiernes beskrivelser om at det å vente er en 
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stressfaktor for pasientene. De utskrivningsklare pasientene er som beskrevet i kapittel 

2 i et alderssegment hvor tanken om egen dødelighet er uunngåelig. Når det som er gitt 

blir utålelig, kan det utledes at de eksistensielle tankene gjør vissheten om ventingen 

vanskeligere. Ut fra et sosiologisk perspektiv, kan det å vente således knyttes opp mot 

eksistensielle spørsmål. Sykepleierne i min studie refererte imidlertid til opplevelsen 

av å vente som stress, og knyttet det ikke intuitivt til eksistensielle utfordringer hos 

pasientene. 

 

Litteraturen viser at en slik type negativt stress som beskrevet har innvirkning på 

helsetilstand (Pressman og Cohen, 2005). Dette er også i samsvar med Kydd (2008) 

som beskriver at det er ugunstig for pasientens helsetilstand å befinne seg i en 

utskrivningsklar prosess hvor det er usikkerhet knyttet opp mot tilbud etter 

sykehusopphold. I min studie redegjorde for øvrig respondentene for hvordan de 

gjennom god informasjon prøvde å gjøre opp for usikkerhet og stress knyttet til 

venting. Sett i lys av Berger og Luckmans (2006, s. 47) beskrivelse om at ”ventetiden 

blir angstfylt i den grad tidens absolutthet påvirker mine planer” kan det konkluderes 

med at sykepleieren interaksjon med den utskrivningsklare pasienten må være slik at 

pasienten opplever å bli ivaretatt mens han venter på et tilbud. 

6.2.4 Kommunikasjonsfenomenet 

I følge Kim (2000, s. 105) er kommunikasjon et svært relevant fenomen i sykepleie, da 

det relasjonelle forholdet mellom pasient og sykepleier i stor grad bygger på 

utveksling av informasjon og symbolbruk. Symbolbruk innebærer hvordan 

meningsutveksling skjer gjennom etablerte sosiologiske og kulturelle uttrykk (Kim, 

2000). Sykepleierne i min studie var mest opptatt av den språklige delen i 

kommunikasjon med utskrivningsklare pasienter. Respondentene fortalte at sviktende 

språkferdigheter kunne forstyrre god kommunikasjon med pasientgruppen og at dette 

kunne være utfordrende i planlegging i forbindelse med utreise. Dette funnet er i tråd 

med Bråten (2004) som beskriver hvordan den eldre pasientens 

kommunikasjonsproblemer fører til feiltolkning hos sykepleieren. Kim (2000) 
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vektlegger imidlertid at kommunikasjon som fenomen i sykepleien, er grunnleggende 

og må tilpasses pasientens behov. At eldre pasienter kan ha 

kommunikasjonsproblemer får derfor betydning for hvordan sykepleieren tilnærmer 

seg pasienten. Dette har å gjøre med hvilken omsorgsfilosofi den enkelte legger til 

grunn, og hvordan sykepleieren gjennom kommunikasjon sikrer ivaretakelse av det 

enkelte menneskets verdighet og autonomi (Kim, 2000). Sykepleierne i min studie 

konkluderte med at deres kommunikative ferdigheter var relatert til personlige 

egenskaper og hvordan de samhandlet med pasienten i praktiske settinger.  

 

Å skulle planlegge utreise med en pasient som hadde vanskelig for å kommunisere, sa 

sykepleierne at var vanskelig. Utfordringer knyttet til planlegging av utreise beskrives 

i litteraturen av Efraimsson et al (2004a, 2004b) og Efraimsson et al (2006). Funn 

indikerer en asymmetrisk maktbalanse i planlegging av utreise, og denne asymmetrien 

beskrives som hemmende. Annen litteratur (Christensen et al, 2011; Eide og Eide, 

2004) viser at profesjonelle samtaler nødvendigvis må være asymmetriske. Årsaken 

begrunnes med at asymmetrien ligger i forskjell i partenes kompetanse, rolle, 

rettigheter og forpliktelser. Det har altså ikke noe med menneskeverd å gjøre, da 

viktigheten av at forholdet mellom deltagere i samtalen skal være likeverdig 

vektlegges (Christensen et al, 2011). Så mens Eide og Eide (2004) og Christensen et al 

(2011) beskriver asymmetri som nødvendig, forstår Efraimson et al (2004a, 2006) 

asymmetri som en negativ kraft som hemmer den utskrivningsklare pasienten i å 

kommunisere sine behov og ønsker. Dette begrunnes med at det i profesjonelle 

samtaler benyttes medisinske faguttrykk og termer som kan være vanskelig å forstå. 

Det, i tillegg til reduserte fysiske og psykiske ferdigheter, fører til at pasienten 

opplever at de ikke er skikket til å uttale seg og medvirke i kommunikative situasjoner 

(Efraimsson et al, 2006). At pasienten har tilstrekkelig kognitive evner vektlegges også 

som en faktor for suksessfull kommunikasjon av Huby et al (2007). Dette er i tråd med 

mine funn, hvor sykepleierne fortalte at det var vanskelig å involvere pasientene i 

beslutninger der hvor pasientene hadde nedsatt kognitiv evne. Mangel på syn, hørsel 

og språk ble også angitt som mulige årsaker for vanskelig interaksjon.  
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Mine funn ses også i Kaakinen, Shapiro og Gayle sin studie fra 2001 hvor det 

beskrives at involvering av eldre pasienter krever tilpassning hos sykepleieren med 

hensyn til kommunikasjon. Bruk av aktiv lytting blir identifisert å være en nyttig 

innfallsvinkel, og det er derfor bekymringsfullt at respondentene i min studie oppgir at 

det er lite tid til dette. Lignende beskrivelser av mangel på tid er også beskrevet av 

Vareide et al (2001). Kaakinen et al (2001) hevder at det å ha en helhetlig tilnærming 

til pasientens ulike utfordringer er grunnleggende. Dette samstemmer med mine funn, 

hvor sykepleierne uttrykte viktigheten av å ha forståelse for pasientens helse og 

familiesituasjon sett i lys av aldringens utfordringer. Litteraturen beskriver at dersom 

denne forståelsen mangler eller ikke anerkjennes fra hjelperens side, kan det oppstå en 

paternalistisk tilnærming til den eldre (Bull og Roberts, 2001; Mabeck, 1999). Dette 

kan gi seg utslag i at den eldre ikke blir tatt med på beslutninger, og at sykepleieren 

handler uten å kommunisere med den utskrivningsklare pasienten. En paternalistisk 

tankegang syntes forøvrig ikke å fremkomme blant sykepleierne jeg intervjuet, og det 

antas derfor at dette ikke hadde betydning i kommunikasjon med pasientene.  

6.2.5 Sykepleierens relasjonelle kompetanse og ”meaning 

orientations”    

Kontaktfenomenet, interaksjonsfenomenet og kommunikasjonsfenomenet er som vist i 

underkapitlene over, tre fenomener innenfor pasient- og sykepleierdomenet. Kim 

(2000, s. 107 - 109) har delt disse ytterligere opp i hva hun kaller ”meaning 

orientations.” Disse består av tre undergrupper som synes relevante for en ytterligere 

teoretisering av mine funn. Det første er ”client – nurse phenomena as nursing 

therapeutics” hvor man ser på de terapeutiske sidene ved sykepleierrollen. Den andre 

er ”client- nurse phenomena as medium for nursing actions” hvor selve settingen for 

møtet mellom pasient og sykepleier vektlegges. Den tredje og siste, er ”client- nurse 

phenomena in the philosophy of care tradition” hvor fokus er omsorgsfilosofi 

gjennom ivaretakelse av pasientens autonomi og verdighet. Disse tre undergruppene 

gir et teoretisk grunnlag for ytterligere vitenskaplig tenkning, og en mer grundig 

bevisstgjøring av hvordan Kims teorier kan anvendes for å forklare sykepleiernes 
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refleksjoner over praksis. I det følgende vil disse ”meaning orientations” gi ytterligere 

perspektiv når sykepleierens relasjonelle kompetanse knyttet til utskrivingsklare 

pasienter skal oppsummeres. 

6.2.6 Sykepleierens relasjonelle kompetanse – en oppsummering  

For å oppsummere funnene knyttet til relasjonell kompetanse innenfor pasient- og 

sykepleierdomenet, har jeg benyttet undergruppene som nevnt over for å plassere dem 

i en teoretisk ramme. Min hensikt med å gjøre dette, er å synliggjøre mangfoldet i 

sykepleierens relasjonelle kompetanse ut fra forskjellig typer ”meaning orientations” 

på en oversiktlig måte. Kims teorier om domenetenkning med tilhørende undergrupper 

kan og synes kompliserte, og ved å oppsummere funnene i en tabell konkretiseres 

disse i henhold til Kims begrepsverden. Utkastet til tabellen under er hentet fra Kim 

(2000, s.110 ). For å ikke miste betydningen av Kims benevnelser, har jeg valgt å 

beholde originalbetegnelsene i tabellen. 
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Tabell 4  

Sykepleierens relasjonelle kompetanse i pasient- og sykepleierdomenet, i henhold til 

klassifisering av ulike ”meaning orientations” 

Types of phenomena Types of meaning - orientation 

Therapy 

orientation 

Medium 

orientation 

Philosophy of care 

orientation 

Contact phenomena Hjelp til å 

ivareta 

egenomsorg 

Oppmuntring 

og 

tilrettelegging  

Tilstedeværelse 

Interaction phenomena Tilrettelegging 

av utreise 

Asymmetrisk 

maktforhold 

Bevisstgjøring av roller, 

og ivaretakelse av 

pasientens integritet og 

rett til selvbestemmelse 

Communication 

phenomena 

Informasjon 

om pågående 

prosess 

Utveksling av 

informasjon 

Tilpasse 

kommunikasjon etter 

pasientens behov 

 

Slik tabellen viser, er funnene plassert ut for de respektive kontakt-, interaksjons- og 

kommunikasjonsfenomenene og systematisert ut fra de forskjellige ”meaning 

orientations.” Ved å sette mine funn inn i dette skjemaet ønsker jeg å peke på hvordan 

det kan fokuseres på spesifikke ontologiske aspekter av menneskelige relasjoner i 

pasient- og sykepleierdomenet. I tabellen oppsummeres hvordan fenomen knyttet til 

den utskrivningsklare pasienten og sykepleieren oppstår, og hvordan fenomenene 

involverer partene i kraft av deres forhold som pasient og sykepleier. Skjemaet 

avgrenser aspekter av pasient- sykepleier domenet, og viser muligheten for teoretisk 

tenkning ut fra et helhetlig perspektiv (Kim, 2000). Sykepleierens relasjonelle 

kompetanse knyttet til utskrivningsklare pasienter, synes således å være en del av et 

domene som kan konseptualiseres på mange måter. Dette er verdifull kunnskap for å 

kunne forstå de ulike fenomen som oppstår i møte mellom pasient og sykepleier. 
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6.2.7 Omgivelsesdomenet og konseptualisering av sykepleierens 

relasjonelle kompetanse i møte med pårørende  

Omgivelsesdomenet defineres av Kim (2000, s. 197) til å være den eksterne kilden av 

krefter som utøver innflytelse på en person og dennes eksistens. Videre er 

omgivelsesdomenet sentralt som en kontekst for menneskets liv, og derfor en 

grunnleggende del av den teoretiske tankegangen innen sykepleievitenskap. Jeg har 

valgt å drøfte funn knyttet til sykepleierens relasjonelle kompetanse og pårørende i lys 

av dette domenet. Dette domenet inneholder flere underkomponenter i form av fysisk, 

sosial og symbolsk natur i kombinasjon med dimensjonene sted og tid. 

Omgivelsesdomenet kan bli sett som en helhet basert på de tre underkomponentene, 

eller som separate sfærer i et miljø bestående av størrelse, kontinuitet og bestanddeler 

(Kim, 2000, s. 169). Ut fra et sykepleieperspektiv hevder Kim (2000) at 

områdedomenet er sentralt i konseptualisering av pasienten som et individ innenfor et 

kjerneområde. Videre er områdedomenet viktig for utøvelse av sykepleie i et miljø og 

som en symbolsk betydning for helse og sykepleie. Mine funn vil bli drøftet innenfor 

den sosiale komponenten, og det er således denne som vil bli utdypet i det følgende. 

 

6.2.8 Sykepleieren i møte med pårørende til den utskrivningsklare 

pasienten 

Den sosiale komponenten i omgivelsesdomenet, refererer til de individ eller grupper 

som personen samhandler og kommuniserer med (Kim, 2000, s. 168). Dette inkluderer 

familie, venner, naboer og lignende. Kim (2000) hevder at psykisk og mental helse i 

stor grad er avhengig av hvilken sosial struktur pasienten befinner seg i. Pårørendes 

funksjon kan således sies å være viktig for den utskrivningsklare pasientens 

helsetilstand, noe som også bekreftes av forskningslitteraturen (Bauer et al, 2009; 

Kydd, 2008; Pearson et al, 2004). Sentrale funn i min studie var da også pårørendes 

rolle i en utskrivelsesprosess, samt hvilke forventninger de stilte til 

spesialisthelsetjenesten. Funn i min studie indikerer at pårørende hadde forventninger 

om at spesialisthelsetjenesten skulle ta hånd om saksforhold som ikke er tillagt denne. 
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Sykepleierne fant det vanskelig å håndtere disse kravene. Dette samsvarer med 

Vareide et al (2001) sine beskrivelser av pårørende som i økende grad stiller krav for 

sine inneliggende slektninger i sykehus. Funnet er også i tråd med Connolly et al 

(2009), som beskriver at mange pasienter befinner seg i såpass komplekse sosiale 

sammenhenger, at sykepleierne må håndtere utfordringer som egentlig ligger utenfor 

deres fagområde. Det kan være boligproblemer, økonomiske vanskeligheter eller 

besværligheter av familiær art som tilhører omgivelsesdomenet. Selv om man nok kan 

anta at en sykepleier bør ha kjennskap til ulike etater innen sosial- og 

helseforvaltningen, kan det ikke forventes at hun skal ha inngående kunnskap på lik 

linje med for eksempel sosionomer og ergoterapeuter. Det er slik sett forståelig at 

sykepleierne opplever det som vanskelig å bli tillagt forventninger om å beherske 

andres fagfelt.  

 

Kim (2000. s.176) hevder at forhold som inngår i omgivelsesdomenet har stor 

betydning for pasientens helse, og at effektiv sosial tilpasning er positivt relatert til 

helse og lang levetid. Selv om det oppleves som vanskelig for sykepleierne å sette seg 

inn i sosiale utfordringer hos utskrivningsklare pasienter, er det ut fra Kims (2000) 

synspunkter likevel avgjørende å kartlegge omgivelsesdomenets relevans for den 

enkelte pasient. At det ble forventet av sykepleierne å håndtere pasientens sosiale 

anliggender er i tråd med Lians (2007) antagelser om at forventningsnivået i 

befolkningen synes å være økende. Det er således grunn til å spørre om Frich og 

Fugelli (2006) har rett i sine påstander om at velstandsutviklingen fører til at 

pasientenes forventninger kan forstås som samfunnsskapte og ikke som naturgitte. 

Innenfor den sosiale konteksten av sykepleiepraksis, er det åpenbart at pasienten 

bevisst eller ubevisst påvirkes av sine omgivelser (Kim, 2000). I følge Kim (2000) er 

sykepleieren som sosialt objekt kilden til deltagelse og informasjon. Hvordan 

sykepleieren kommer de pårørende i møte og tilrettelegger pasientens omgivelser kan 

derfor ha betydning for den enkelte pasients helsetilstand. Mine funn er slik i samsvar 

med forskningslitteraturen som viser at pårørende spiller en stor rolle i planlegging av 

utskrivelse (Bauer et al, 2009; Kydd, 2008; Pearson et al, 2004).  
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I likhet med mine funn viser litteratur at pårørendes involvering kan inkludere alt fra å 

utøve praktiske pleie- og omsorgsoppgaver, til å ta beslutninger på pasientens vegne 

(Bull og Roberts, 2001; Efraimsson et al, 2006; Grimmer et al, 2004). Bauer et al 

(2009) hevder at ansvaret for at den eldre blir ivaretatt, kan sies å falle på pårørende og 

at det kan  oppleves tyngende for mange. Den grunnleggende utfordringen for 

sykepleierne i min studie besto i å håndtere episodene hvor pårørende nektet å ta den 

eldre hjem og hvor den eldres sykelighet ble brukt som et middel for å forsinke 

utskrivelsesprosessen. Dette er ikke et ukjent fenomen og omtales av blant annet 

Connolly et al (2009). 

 

Funn i min studie viser at sykepleierne stadig vekk opplevde episoder hvor 

maktutøvelse fra pårørende var besværlig i forhold til både drift i sengeposten og 

pasientens mulighet til å foreta egne valg. Dette manifesterte seg ved trusler, 

utilgjengelighet og tårer. Truslene var spesielt knyttet til å kontakte media, og dette ble 

opplevd som svært ubehagelig for sykepleierne. Når det gjaldt utilgjengelighet, var det 

ikke uvanlig at pårørende reiste vekk på lengre ferieopphold, slik Connolly et al (2009) 

også beskriver. Sykepleierne fortalte at de kunne få beskjed fra pårørende om at de 

ikke var hjemme, og at den eldre derfor ikke kunne utskrives. Noen pårørende brøt 

også sammen når de fikk informasjon om at utreise var nærstående, og demonstrerte 

slik følelsen av fortvilethet. På bakgrunn av dette kan det konkluderes med at 

pårørendes bruk av trusler, utilgjengelighet og synliggjøring av fortvilelse gjør at 

utskrivelser blir utsatt. Denne typen handlinger fra pårørende fikk betydning for 

sykepleierens hverdag og hennes planlegging av pasientens utreise. Samtidig som 

sykepleieren erfarte at pårørende begrenset valgfriheten for beslutningskompetente 

eldre, fikk dette praktiske konsekvenser i form av økte liggedøgn. Den sosiale 

komponenten i omgivelsesdomenet har slik sett stor aktualitet for liggetid i sykehuset. 

Det er grunn til å tro at dette funnet ikke vil være aktuelt i alle kulturer, men er sosialt 

og kulturelt betinget. 
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Det sosiale miljøet konseptualiseres gjennom pårørendes maktutøvelse. Maktutøvelse 

er bestemt ut fra karakteristika ved pårørende selv og hva som er sosialt akseptabelt i 

det enkelte samfunn (Kim, 2000). Den grunnleggende betydningen av slike handlinger 

fant jeg at i stor grad dreide seg om at pårørende befant seg i en presset situasjon. Mine 

funn kan understøttes av Grimmer et al (2004) som beskriver hvordan pårørende til 

syke eldre føler at de automatisk blir tildelt en omsorgsrolle uten å ha valgt det selv. 

Dette fører til en opplevelse av stress og frustrasjon, som sykepleierne i min studie 

synes var vanskelig å håndtere. Litteratur viser at mangel på informasjon om den 

eldres sykdom og situasjon er en faktor som fører til frustrasjon hos pårørende (Bull og 

Roberts, 2001; Pirani, 2008; Popejoy, 2007). Det at pårørende føler at det forventes at 

de skal bidra, oppleves slik som vanskelig for mange. På bakgrunn av diskusjonen 

overfor kan det derfor hevdes at pårørendes blir frustrerte på grunn av omsorgsansvar 

og mangel på informasjon knyttet til dette. At sykepleier opptrer støttende i slike 

situasjoner, og at pårørende får tilstrekkelig informasjon blir oppgitt som avgjørende 

for mestring (Esbensen og Thomé, 2009; Grimmer et al, 2004; Ziegert, Fridlund og 

Lidell, 2007). 

6.2.9 Praksisdomenet og konseptualisering av sykepleierens 

relasjonelle kompetanse i forhold til kommunehelsetjenesten 

Praksisdomenet omfatter hvordan sykepleiere utfører handlinger relatert til 

sykepleiefagets ansvarsområde (Kim, 2000). Innenfor praksisdomenet hevder Kim 

(2000, s. 130) at det er spesielt interessant å rette oppmerksomhet mot: ”how the nurse 

arrives at given action choices” og ”how such action choices turn into human 

activities.”  For å forstå betydningen av sykepleiernes kommunikasjon med 

kommunehelsetjenesten, er det derfor nødvendig å se hvordan sykepleierne gjør sine 

vurderinger og hvordan de utøver disse. Praksisdomenet synes derfor relevant for å 

belyse og beskrive hvordan sykepleiernes vurderinger kommer til syne i 

kommunikasjon med kommunehelsetjenesten. Videre vil jeg også benytte domenet 

som et teoretisk rammeverk for å diskutere betydningen av sykepleiernes relasjonelle 

kompetanse opp mot kommunehelsetjenesten.   
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Et av funnene i min studie var at god kommunikasjon med kommunehelsetjenesten 

syntes grunnleggende for samhandling. Respondentene fremhevet at de ønsket å utøve 

sykepleiefaget på en god og etisk forsvarlig måte, men at det noen ganger var 

utfordrende når den eldre pasienten skulle skrives ut til et tilbud de oppfattet som 

uforsvarlig. Dette kunne være at sykepleierne mente at pasienten hadde blitt tildelt 

tjenester på for lavt nivå, eller at tjenestens kvalitet ikke ble vurdert som god nok. 

Lignende funn finnes også hos Paulsen og Grimsmo (2008) som beskriver hvordan 

sykepleiere i sykehus har mistillit til de tjenestene som blir levert i 

kommunehelsetjenesten. Gjennom analyse av intervjutekstene avdekket jeg at dette 

dreide seg om at sykepleierne mente at de hadde et ansvar i å ivareta pasienten også 

etter utreise.  

 

Et spørsmål som blir reist av Davis, Aroskar, Liaschenko og Drought (1997) er hvor 

langt sykepleierens etiske forpliktelse går. I denne studien uttrykte sykepleierne at 

deres forpliktelser for de utskrivningsklare pasientene ikke bare gjaldt mens de var 

inneliggende i sengeposten. Den strakk seg også til å omfatte hva slags tilbud de ville 

få i hjemmet av kommunehelsetjenesten. Ser man hvordan sykepleierne uttrykker sine 

vurderinger i henhold til Kims teorier (2000), er sykepleiernes handlinger typisk for 

det som Kim (2000, s. 130) mener dreier seg om å handle mot det gode for pasienten i 

konkrete situasjoner. Kim (2000) hevder at utøvelse av sykepleie består av et sett 

aktiviteter som er basert på kunnskap om hva god sykepleie er. Dette innebærer 

kunnskap om hva som er bra for pasienten og hvordan sykepleierne utøver denne 

kunnskapen i virkeligheten. For å sikre at pasientene fikk det sykepleierne vurderte å 

være et godt nok tilbud, deltok sykepleierne i min studie aktivt i samhandlingen mot 

kommunene. Gjennom telefonsamtaler og skriftlige dokumenter synliggjorde de sine 

vurderinger og kommuniserte på den måten det de mente å være best for pasienten. 

Piranis (2008) funn om at sykepleiere kan være motvillige til å delta i planlegging av 

utskrivelse, synes således ikke å være representative for mine respondenter. 
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Ved overføring fra et omsorgsnivå til et annet, er det alltid fare for at verdifull 

informasjon går tapt. Dette kan igjen gå utover pasienten. Det synes å være bred 

enighet i forskningslitteraturen om at kommunikasjonsvansker mellom involverte 

parter har negativ innvirkning på utskrivelsesprosessen (Atwal, 2002; Bauer et al, 

2009; Bull og Roberts, 2001; Cannaby, 2003; Morris, Winfield og Young, 2012; 

Popejoy, 2007). Et avgjørende kriterium for en vellykket utskrivelse, er at de 

involverte partene både må gi og få informasjon (Atwal, 2002; Cannaby, 2003). Både 

Cannaby (2003) og Lishman (2003) påpeker at sykepleieren har en helt spesielt rolle i 

å skulle kommunisere med involverte parter. Hun blir beskrevet som en liaison 

mellom pasient, pårørende, annet helsepersonell og kommunehelsetjeneste. Dette er i 

tråd med beskrivelser om hvordan sykepleieprosessen er sentral ved at den utgår fra 

kjernen av pasientens behov (Kim, 2000), og med hvordan sykepleiere i min studie 

beskrev egen rolle.  

 

For sykepleiere ansatt i sykehus er det nødvendig å bli orientert om hjemmeforhold og 

hvordan pasienten har fungert tidligere, mens sykepleierne i kommunehelsetjenesten 

trenger informasjon om utført behandling i sykehuset og oppfølging av denne i 

hjemmet. Det avgjørende og kjernen i kommunikasjon mellom partene blir således 

pasientens funksjonsnivå, mestringsevne og behandling. Disse tre områdene kan sies å 

være typiske for sykepleierens fokusområde. For å kunne ivareta kommunikasjon om 

disse har sykepleierens relasjonelle kompetanse betydning. I følge Kim (2000, s. 131) 

omfatter sykepleierens fokusområde både pasientens sykdomstilstand og pasienten 

som menneske. Pasientens kliniske problemer må ses ut fra en praksisfilosofisk 

tilnærming, mens de menneskelige aspektene må vurderes ut fra en omsorgsfilosofi. 

Sykepleierne i min studie koordinerte begge disse tilnærmingene. Dette gjorde de ved 

å se helhetlig på de utskrivningsklare pasienters sykdomsforhold og ved å ivareta den 

praktiske betydningen av det for dem som mennesker. Gjennom å konseptualisere 

sykepleiepraksis, benyttet sykepleierne i min studie således sykepleieprosessen som et 

atferdsmessig og intellektuelt verktøy for å møte de utskrivningsklare pasientens 

behov. 
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Kort liggetid er en faktor som gjør det vanskeligere å etablere gode forhold til 

pasienten (Eide og Eide, 2004). Dette medfører at det kan være utfordrende å kartlegge 

pasientens hjemmesituasjon og behov for bistand etter utskrivelse. Sykepleierne 

opplevde enveis kommunikasjon fra deres side, og etterlyste engasjement og 

etterspørsel om inneliggende pasienter fra kommunehelsetjenestens part. Det ble også 

påpekt at det i det fleste tilfeller manglet nødvendig pasientinformasjon i form av 

meldeskjema fra kommunehelsetjenesten når pasienten ble lagt inn. Respondentene 

opplyste at de bestandig sendte med sykepleierapport ved utskrivelse. Litteratur viser 

imidlertid de skriftlige meldinger fra sykehus har liten verdi for helsepersonell ansatte 

i kommunene (Connolly et al, 2009; Pirani, 2008). Årsaken til dette er at dokumentene 

ofte inneholder fremmedord og ukjente forkortelser, samtidig som de er ufullstendige i 

forhold til hva kommunehelsetjenesten har behov for av informasjon. Det kan således 

utledes at det er manglende samsvar mellom informasjon som blir gitt og i hvilken 

grad denne oppleves som nyttig for mottakerne.  

 

I et samhandlingsperspektiv fremheves betydningen av å ha faste samhandlingsarenaer 

for å overbringe informasjon (Garåsen og Johnsen, 2005). Gjennom å ha etablerte 

møteplasser kan det som Kim (2000, s. 134) referer til som ”the deliberation 

dimension” bli ivaretatt og kommunisert. Denne dimensjonen er en viktig del av 

praksisdomenet og består av de vurderinger som sykepleieren gjør. Ved å overveie 

ulike alternativer struktureres pasientaspektet, sykepleieaspektet, sykepleiemål, 

sykepleiens hensikt og sykepleiens kontekst (Kim, 2000). Gjennom å analysere 

respondentenes historier om hvordan de løste vanskelige situasjoner med 

utskrivningsklare pasienter, kunne jeg identifisere disse aspektene hos flere av 

respondentene. Som tidligere beskrevet, gjorde pasientaspektet seg spesielt gjeldende 

gjennom en klar prioritering av pasientens behov fra sykepleierens side. 

Praksisdomenet er slik sett egnet til å konseptualisere sykepleierens tilnærminger 

innenfor ulike filosofiske orienteringer. Gjennom å inkludere både atferdsmessige og 

mentale handlingsaspekt, er praksisdomenet et nyttig verktøy for å beskrive 

sykepleieprosessen i forhold til kommunikasjon med kommunehelsetjenesten.  
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7. Konklusjon  

Hensikten med studien har vært å beskrive faglige problemstillinger som fremkommer 

i sykepleieres vurdering av utskrivningsklare pasienter over 80 år. Studien har en 

kvalitativ design, og det har vært benyttet semistrukturert intervju ved datainnsamling. 

Syv sykepleiere ansatt i medisinske sengeposter har blitt intervjuet. Data har blitt 

analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering, noe som resulterte i fire funn. 

Til sammen besvarer disse forskningsspørsmålene. Diskusjon har blitt gjennomført 

med hensikt i å skape en dialog mellom funn og relevant litteratur ut fra to tema som 

gjorde seg gjeldende i funnpresentasjonen.  

 

Oppgavens mest sentrale tema er hvordan kompetente og tydelige sykepleiere har 

makt til å påvirke legens beslutninger i forbindelse med utskrivning. Temaet har blitt 

diskutert ut fra ulike innfallsvinkler, og det kan konkluderes med at den tradisjonelle 

maktfordelingen mellom sykepleiere og leger er i endring. Mine funn avviker fra hva 

Nina Olsvold (2010) har beskrevet i sin doktorgradsavhandling. Mens jeg fant at 

sykepleierne utøvde og definerte makt i relasjon med legene, hevder Olsvold (2010) at 

det er en sosial distanse mellom yrkesgruppene som opprettholder og bekrefter en 

ujevn maktbalanse i legenes favør. En forklaring på at våre funn er såpass ulike, kan 

være at studiene er utført i forskjellige settinger med forskjellig omfang. Olsvolds 

studie er omfattende og består av observasjon og intervju med personal fra både 

medisinske, kirurgiske, intensiv, mottaks- og overvåkningsposter. Mitt datamateriale 

er innhentet kun i medisinske sengeposter og kan være mulig årsak til at 

respondentene opplever å ha positiv makt og godt samspill med legetjenesten. Dette 

kan begrunnes med at tonen mellom leger og sykepleiere er mindre formell på 

medisinske enn på kirurgiske sengeposter (Olsvold, 2010). Videre mener jeg at mitt 

funn også kan forklares ut fra respondentenes høye kompetanse og lange erfaring i 

sengepost. Min studie viser at lang erfaring gir sykepleierne trygghet i å synliggjøre 

egne vurderinger knyttet til de utskrivningsklare pasientene. Det er derfor grunn til å 

anta at lang erfaring kan knyttes opp til opplevelse av å ha makt. 
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Et annet tema som utpekte seg, var betydningen av sykepleieres relasjonelle 

kompetanse. Behovet for dette gjør seg spesielt gjeldende i samhandling med 

kommunehelsetjenesten og i møte med forventinger fra pasienter og pårørende. 

Temaet er drøftet ut fra Kims domenetenkning, og ulike aspekter ved Kims teorier er 

benyttet som bakteppe for diskusjon. Mine funn i forhold til dette temaet er i stor grad 

i overensstemmelse med annen tilgjengelig forskningslitteratur. Sykepleierne sier at 

det forventes at de mestrer oppgaver som ikke er en del av deres kompetansefelt og 

opplever det som utfordrende å håndtere disse. Pårørendes rolle og pasientenes 

hjemmesituasjon hevdes å ha stor betydning for antall liggedøgn. Sykepleierne 

opplever at pårørende kan trenere utskrivelse, og synes det er vanskelig å stå i disse 

situasjonene. Sykepleierne synliggjør gjennom sine handlinger en helhetlig omsorg for 

pasienten også etter utskrivelse, og ved hjelp av god samhandling med 

kommunehelsetjenesten tilstrebes å sikre gode løsninger for pasienten. 

 

Sykepleierne kjenner ikke til at det er en egen forskrift om utskrivningsklare pasienter, 

eller hvilke formelle kriterier som må ligge til grunn for at en pasient skal være 

utskrivningsklar. Sykehusets interne prosedyrer knyttet til samhandling med 

kommunehelsetjenesten er derimot kjent og praktiseres. Mange av sykepleierne 

forteller om utfordringer med hensyn til at pasientene skal behandles på rett nivå. Det 

at kommunene ikke har kompetanse eller bemanning til å ivareta pasienten gjør at de 

kan bli en kasteball mellom forvaltningsnivåene.  

7.1.1 Implikasjoner for praksis 

Studien viser at det er mangelfull kunnskap hos sykepleierne hva angår forskrift om 

utskrivningsklare pasienter. På bakgrunn av dette synes det naturlig å anbefale 

arbeidsgiver å sørge for opplæring av sykepleierne i dette temaet. Høyskolene bør 

dessuten tilby sykepleierstudenter undervisning i nødvendig lovverk, og 

helseforetakene bør sikre strukturert og planmessig opplæring av nyansatte i praktisk 

samhandling. Når det gjelder de utfordringene sykepleierne møter i form av 

forventningspress fra pasienter og pårørende, har arbeidsgiver en viktig oppgave i å 
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trygge og støtte sykepleierne i deres beslutninger. Siden sykepleierne oppgir dette som 

et svært vanskelig dilemma, kan det tyde på at dette ikke blir gjort i tilstrekkelig grad i 

dag.  

 

For å være best mulig rustet til å møte samhandlingsutfordringer, bør helseforetakene 

også inkludere systematisert opplæring i samhandlingsavtaler og bruk av ulike 

meldeskjema. På den måten kan det sikres at sykepleierne får kjennskap til hvordan 

helsetjenestene er organisert på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Kunnskap om 

forvaltningsnivå, offentlig ressursbruk og regelverk vil gi sykepleierne en 

organisatorisk kompetanse som vil komme de utskrivningsklare pasientene til gode og 

hjelpe sykepleierne å møte de forventninger som stilles. Slik vil sykepleierne kunne 

legitimere sin maktutøvelse gjennom å besitte en reell kompetanse, i motsetning til i 

dag hvor maktutøvelsen ser ut til å utøves på basis av erfaring.  

7.1.2 Behov for videre forskning 

Denne oppgaven synliggjør at sykepleierne har en betydelig rolle knyttet til 

utskrivningsklare pasienter. Studien viser at det er nødvendig å se nærmere på hvordan 

roller og ansvarsnivå blant leger og sykepleiere praktiseres. Det foreligger lite 

forskning om hvordan sykepleiere utøver makt overfor legetjenesten når det gjelder 

utskrivningsklare pasienter, og det kan derfor synes som det er behov for ytterligere 

forskning på dette området. Selv om samarbeidet mellom kommune- og 

spesialisthelsetjeneste har blitt formalisert de senere år, viser funn at dette enda ikke er 

optimalisert. Det er forventet at samhandlingsreformen vil kunne bøte på dette. Når 

man får en viss erfaring med samhandlingsreformen, bør forskningen rette seg mot hva 

slags betydning innføringen har hatt. Jeg mener det er to områder som er spesielt 

interessant for videre forskning. Det ene er kartlegging av hvordan pasienter har erfart 

samhandlingsreformen, og det andre er hvilke erfaringer sykepleierne har gjort seg i 

etterkant av reformen.  
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7.1.3 Sluttord 

Antall utskrivningsklare pasienter over 80 år forventes å øke. For å møte denne 

utfordringen, fordres det at sykepleierne har høy samhandlingskompetanse og faglig 

dyktighet. Selv om sykepleierne opplever og kommuniserer at de har mye makt i slike 

situasjoner er det grunn til å minne om at de ikke må ta makten for gitt eller bruke 

makten til å gå utenfor eget kompetanse- og ansvarsområde. Slik jeg forstår det, er 

makten som har blitt sykepleierne til del basert på at de gjennom kunnskap, handlinger 

og vurderinger viser seg makten verdig. Men makten er ikke noe sykepleierne har fått 

til odel og eie. Det er en tillit som må vises hver dag. 
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Vedlegg 1  

Søkestrategi 

Database CINAHL 

 

S1  (MM "Aged, 80 and Over") OR (MM "Aged, Hospitalized")  (1433)   

S2  (MM "Patient Discharge Education") OR (MM "Transfer, Discharge") OR (MM 

"Early Patient Discharge") OR (MM "Discharge Planning+") OR (MM "Patient 

Discharge+")   (6288)  

S3  S1 and S2  (86)  

S4  (MM "Professional-Patient Relations+") OR (MM "Patient-Family Relations") OR 

(MM "Professional-Family Relations") OR (MM "Nurse-Patient Relations")  (25379) 

S5  S1 and S2 and S4   Search modes  (0)  

S6  (MH "Aged+") OR (MH "Aged, 80 and Over")   (275043)  

S7  (MH "Patient Discharge Education") OR (MH "Transfer, Discharge") OR (MH 

"Early Patient Discharge") OR (MH "Discharge Planning+") OR (MH "Patient 

Discharge+")  (12917)  

S8  S6 and S7  (3263)  

S9  (MH "Nurse-Patient Relations") OR (MH "Professional-Patient Relations+") OR 

(MH "Patient-Family Relations") OR (MH "Professional-Family Relations")  (51756)  

S10  S6 and S7 and S9 (106)  

S11  S3 or S10  (189)  
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Aged 80 and over AND patient discharge AND nurse-patient relations 
  
Alle som emneord 
  
14 treff 
  
PubMed Søk 2 
  
Aged 80 and over AND patient discharge AND patient participation 
  
Alle som emneord 
  
26 treff 
  
Cinahl 
  
Aged 80 and over AND patient discharge and consumer participation 
  
Alle som emneord 
  
17 treff 
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Vedlegg 2  

Kvittering på melding om behandling av personopplysninger – 

Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste 
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Vedlegg 3  

Søknad om tillatelse til å gjennomføre mastergradsprosjekt 

Xxxxxxxxxxxx 

v/ divisjonsdirektør xxxxxxxxx     Moss, 12.03.11 

 

Søknad om tillatelse til å gjennomføre mastergradsprosjekt ved xxxxxxxxx, 

divisjon for medisin. 

Undertegnede er mastergradsstudent ved Universitetet i Oslo, Institutt for 

sykepleievitenskap og helsefag. Jeg arbeider for tiden med min masteroppgave. I den 

anledning henvender jeg meg til xxxxxxx for å søke om tillatelse til å hente ut 

statistisk informasjon fra virksomheten, samt foreta intervjuer sykepleiere i divisjon 

for medisin. 

Min masteroppgave søker og beskrive noen av de utfordringer som er knyttet til 

utskrivelsesprosessen av pasienter over 80 år sett ut fra sykepleieres ståsted. Ved å få 

innsikt i de utfordringer som sykepleierne beskriver, er det ønskelig at denne 

kunnskapen kan bidra til en økt bevisstgjøring i forhold til de utfordringer denne 

pasientgruppen representerer. Ved å gjennomføre denne masteroppgaven er målet å 

fremskaffe en dypere innsikt som ikke bare gir en bedre forståelse av 

utskrivningspraksis, men som også vil oppmuntre til refleksjon og dialog blant 

helsepersonell som er involvert i en slik prosess.  

Studien vil ha en kvalitativ, hermeneutisk tilnærming og det planlegges å benytte 

intervju som metode. Jeg ønsker derfor å få tillatelse til å intervjue 8 - 10 sykepleiere 

som er ansatt i sengeposter i medisinsk divisjon. Kriteriene for utvelgelse av 

respondenter vil være: 
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 Autorisert sykepleier 

 Vilje og evne til å formulere seg 

 Informasjonsrik 

 Erfaring med utskrivningsklare pasienter 

 

Når det gjelder statistisk materiale, ønsker jeg å be om tillatelse til å få tilgang til og 

benytte statistikk fra xxxxx knyttet til utskrivningsklare pasienter slik som: 

 Aldersfordeling blant utskrivningsklare pasienter 

 Gjennomsnittlig liggetid 

 

Dersom xxxxxxxx gir tillatelse til gjennomføring av studien er den tenkt foretatt på 

følgende måte:  

 Seksjonsleder kontaktes med forespørsel om hun har en sykepleier som kan 

ønske å delta i studien.  

 Sykepleier tar direkte kontakt med undertegnede når hun ønsker å delta. 

 Det bes om at undertegnede kan få låne et eget rom til å foreta intervjuet i. 

 For å sikre deltagelse i studien, bes det om tillatelse til å foreta studien i 

sykepleiers arbeidstid. Det er kun snakk om ca 1 - 2 sykepleier per seksjon, 

slik at dette ikke vil bli noen belastning for den enkelte seksjon. Hensynet til 

drift og pasientbehandling sikres i samarbeid med seksjonsleder. 

 

Anonymitet og konfidensialitet vil selvfølgelig bli ivaretatt etter alle gjeldende 

retningslinjer.  

Prosjektet er meldt til og tilrådet av Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskaplig datatjeneste. Min veileder er førsteamanuensis Solveig Hauge 

ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo, telefon 22 84 46 

18. 

Bortsett fra tiden som sykepleierne må avse for å bli intervjuet, er det ingen kostnader 

for divisjon for medisin knyttet til deltagelse i studien. Dersom det er interesse for det, 

legger jeg gjerne frem resultatene i de fora hvor det kan være aktuelt. De deltagende 

seksjonene, samt divisjon for medisin, vil få en kopi av studien etter sensurering. 

Resultatene fra studien kan bli publisert og diskutert i sammenhenger der denne 



 

114 

problemstillingen presenteres. Mastergradsoppgaven forventes ferdigstilt innen 

utgangen av 2012. 

 

Jeg håper denne henvendelsen gir tilstrekkelig informasjon for at du skal kunne 

vurdere min søknad. Om det er ønskelig med ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt 

på telefon 928 63 779 eller på mail: anne.karine.roos@gmail.com 

 

Med vennlig hilsen 

 

________________________ 

Anne Karine Roos 

 

Mastergradsstudent 

Institutt for sykepleievitenskap og helsefag 

Universitetet i Oslo 

Vedlegg: 

3. Brev med forespørsel om deltagelse/ samtykkeerklæring 

4. Prosjektbeskrivelse 

5. Intervjuguide 

6. Svar fra Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskaplig 

datatjeneste 

7. Utfylt skjema: F/20.1.23 «Registrering av prosjekter innen forskning og 

kvalitetssikring» 

 

mailto:anne.karine.roos@gmail.com
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Vedlegg 4 

Forespørsel om deltagelse 

Forespørsel om deltagelse 

Du spørres med dette om å delta i en studie som er en del av mitt mastergradsprosjekt 

ved avdeling for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo.  

Hensikt med studien er å beskrive og belyse noen av de utfordringer som er knyttet til 

utskrivelsesprosessen av pasienter over 80 år sett ut fra sykepleieres ståsted. Ved å få 

innsikt i de utfordringer som sykepleierne beskriver, er det ønskelig at denne 

kunnskapen kan bidra til en økt bevisstgjøring i forhold til de utfordringer denne 

pasientgruppen representerer. Studien vil ha en kvalitativ, hermeneutisk tilnærming, og 

det planlegges å benytte intervju som metode.  

 Intervjuet vil vare ca 30 - 60 minutter og vil bli tatt opp på lydbånd 

 Intervjuet vil bli foretatt på din arbeidsplass og i din arbeidstid. 

 Alle opplysninger vil bli behandlet strengt konfidensielt og vil bli makulert når 

studien er gjennomført innen juni 2012. I den endelige oppgaven vil det ikke bli 

mulig å spore opplysningene som blir gitt tilbake til deg på noen måte. Det vil 

ikke bli opprettet navnelister eller andre register med personopplysninger. 

 Det er frivillig å delta og du kan trekke deg fra studien når som helst i forløpet 

uten å oppgi grunn. 

 

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at prosjektet er vurdert og tilrådet 

gjennomført av Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste AS, av Kvalitets- og 

forskningsavdelingen ved xxxxxxxxx og av divisjonsdirektør i divisjon for medisin.  

Min veileder er førsteamanuensis Solveig Hauge ved Universitet i Oslo, medisinsk 

fakultet, institutt for helse og samfunn, avdeling for sykepleievitenskap. Hun kan 

kontaktes på telefon 22844618 eller på e - post: solveig.hauge@medisin.uio.no  

mailto:solveig.hauge@medisin.uio.no
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Om du kan tenke deg å delta i studien, kan du ta kontakt med meg på telefon 

92863779 eller på mail: anne.karine.roos@gmail.com  så vi kan avtale tid for intervju.  

 

Takk for at du har tatt deg tid til å lese dette. 

 

Med vennlig hilsen 

________________________ 

Anne Karine Roos 

 

Mastergradstudent v/ Universitetet i Oslo 

Medisinsk fakultet 

Institutt for helse og samfunn 

Avdeling for sykepleievitenskap 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anne.karine.roos@gmail.com
mailto:anne.karine.roos@gmail.com
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Vedlegg 5  

Intervjuguide 

 

Innledning/ forhåndsinformasjon til informantene: 

Denne studien har til hensikt å beskrive de erfaringer sykepleiere i medisinske 

sengeposter har med utskrivningsklare pasienter over 80 år. Under intervjuet ber 

jeg om at du tenker på denne pasientgruppen når du gir dine svar. 

 

Bakgrunnsopplysninger  

1 Alder: 20 – 30:  30 – 40:  40 – 50:  50 – 60:  60 – 70:  

2 Hvor lenge har du vært utdannet sykepleier? 

3 Hvor mange år har du arbeidet i helseforetaket? 

4 Har du erfaring fra å arbeide i kommunehelsetjenesten, og i så fall hva 

slags erfaring? 

5 Har du videreutdanning? 

 

Hovedtema 1:  Kunnskap om og holdninger til forvaltningsnivå og 

utskrivningsprosessen   

Tema 1 A: Sykepleierens kjennskap og holdninger til forvaltningsnivåer 

 Kriterier for når en pasient er utskrivningsklar, er definert i egen forskrift. 

Hva slag kjennskap har du til denne forskriften og dens innhold? 

 Hvilke utfordringer ser du med hensyn til at sykehus og hjemkommune 

har ulike ansvarsnivå for hvem som skal ivareta pasientene? 

 Som du kanskje kjenner til, er det betalingsplikt for de pasientene som er 

utskrivningsklare utover 10 døgn. NSF anbefaler at denne betalingsplikten 

skal fjernes med bakgrunn i at dette skaper et økt byråkrati, og at det vil 

ramme de sykeste eldre ved at de får redusert tilgang på helsetjenester, 

både i sykehusene og i kommunene. Hva tenker du om dette? 
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Tema 1 B: Sykepleierens beskrivelse av beslutning om utskrivelse 

7. Er kriterier for når en pasient er utskrivningsklar godt kjent ved din 

seksjon? Hvilke kriterier mener du blir oftest vektlagt? 

8. Når det skal besluttes om pasienten er utskrivningsklar, hvem er det som 

beslutter dette og i hvilke setting foregår det? 

9. Hvordan tror du at dine personlige holdninger er med på å styre de 

bestemmelsene som tas?  

10. Kan du si noe om hvordan dine personlige holdninger i enkeltsaker blir 

påvirket og av hvem? Har du et eksempel på en sak hvor din holdning ble 

påvirket? 

 

Hovedtema 2:  Sykepleieres erfaring med å ivareta utskrivningsklare 

pasienter. 

Tema 2 A:  Prosess - Respekt, verdighet, kommunikasjon mellom behandler og 

pasient 

 Hva betyr det for deg som sykepleier å arbeide med utskrivningsklare 

pasienter?  

 Basert på dine erfaringer som sykepleier, det noe du tenker kan gjøres 

annerledes eller bedre for pasientene når det gjelder 

utskrivelsesprosessen? 

 

Hovedtema 3: Medvirkning, verdighet og utfordringer knyttet til pasienter 

over 80 år 

Tema 3 A: Medvirkning og tydelighet i møte mellom pasient og sykepleier  

8. Opplever du at pasientene er kjent med de ulike forvaltningsnivåene før 

de legges inn på sykehus? 

9. På din seksjon, er det vanlig å innhente tillatelse fra pasienten før dere tar 

kontakt med hjemkommunen? 

10. Erfarer du at pasientene er med på å planlegge utreise fra sykehuset? 

11. a) Hvis NEI: Hvorfor tror du at de ikke tas med på dette? 

12. b) Hvis JA: Hvordan har du opplevd at medvirkning ivaretas? 
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13. Erfarer du at pasientene er tydelige med hensyn til hva slags hjelp de 

håper å få når de skal skrives ut? Hvordan kommuniserer de dette? 

14. Er det vanlig å involvere pårørende i utskrivelsesprosessen, og i så fall 

hvordan gjøres dette?  

15. Hvordan tenker du at pasientens verdighet best kan ivaretas og bevares i 

en utskrivelsesprosess? 

 

Tema 3 B: Utfordringer knyttet til pasienter over 80 år 

1. Hvilke utfordringer ser du spesielt i forhold til utskrivningsklare pasienter 

over 80 år kontra de som er yngre? 

2. De siste årene har det blitt stadig større krav til kortere liggetid og en 

hurtigere rullering av pasienter, hvordan tror du at pasienter over 80 år 

kan oppleve dette? 

3. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mennesker over 80 år står for nesten 

1/3 av alle innleggelser, det er også denne gruppen som står for over 

halvparten av de utskrivningsklare døgnene. Som sykepleier, hva tenker 

du er det viktigste denne gruppen pasienter trenger for å bli ivaretatt på 

best mulig måte når de er innlagt i sykehus?  

4. Har du erfart at denne pasientgruppen har noen spesielle forventninger? 

5. Hvordan møter du eventuelt disse forventningene? 
 

 

Til slutt: 

 Er det noe du vil tilføye eller du synes er viktig at kommer frem? 
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