
 

 

TAL SUNDERE 

En diskursanalytisk undersøgelse af alvorligt syge, hospitalsindlagte 

patienters kommunikation i deres samtale med sundhedspersonalet  

 

Signe Johanne Rhode 

Cand. ling. merc., Kommunikation og Engelsk 

Copenhagen Business School 

Vejleder: Henriette Lungholt  

Institut for internationale kultur- og kommunikationsstudier 

Maj, 2012 

Antal anslag: 141.260 (63 normalsider) 

 

 

 

 

 



1 

 

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse .............................................................................................................................. 1 
1. INDLEDNING ................................................................................................................................. 4 

1.1. Baggrund ................................................................................................................................... 4 

1.2. Problemfelt ................................................................................................................................ 5 
1.2.1. Afgrænsning ....................................................................................................................... 5 
1.2.2. Problemformulering ........................................................................................................... 6 
1.2.3. Hypoteser ........................................................................................................................... 6 

1.3. Operationalisering ..................................................................................................................... 7 

2. FORSKNINGSMETODE ................................................................................................................ 8 
2.1. Introduktion ............................................................................................................................... 8 

2.1.1. Min måde at gå til data ....................................................................................................... 8 
2.1.2. Analytisk procedure ........................................................................................................... 8 

2.2. Metode: Observation (Via diktafon) ....................................................................................... 10 
2.3. Studium: Casestudiet ............................................................................................................... 11 
2.4. Tilgang: Diskursanalysen ........................................................................................................ 13 

2.4.1. Diskursanalysens formål .................................................................................................. 13 
2.4.2. Multiperspektivisk tilgang ............................................................................................... 13 
2.4.3. Diskursanalysens udgangspunkt ...................................................................................... 13 
2.4.4. Genrer med tilhørende diskurser ...................................................................................... 14 

2.4.5. Magt og dominans ............................................................................................................ 15 
2.4.6. Diskurser og identiteter .................................................................................................... 15 

2.4.7. Diskursanalysens værktøjer ............................................................................................. 16 
2.4.7.1. Ordvalg...................................................................................................................... 16 

2.4.7.2. Modalitet ................................................................................................................... 17 
2.4.7.3. Transitivitet ............................................................................................................... 17 

2.4.7.4. Præsuppositioner ....................................................................................................... 17 
2.4.7.5. Subjektpositioner ...................................................................................................... 17 

3. ANALYSE ...................................................................................................................................... 19 

3.1. Undersøgelsen ......................................................................................................................... 19 
3.1.1. Patientgruppe ................................................................................................................... 19 
3.1.2. Udvælgelseskriterier for deltagere ................................................................................... 21 

3.1.2.1. Inklusionskriterier ..................................................................................................... 21 

3.1.2.2. Eksklusionskriterier .................................................................................................. 21 

3.1.2.3. Baggrund for kriterier ............................................................................................... 21 
3.1.3. Dataindsamlingsprocessen ............................................................................................... 22 

3.2. Magtfordeling.......................................................................................................................... 25 
3.2.1. Introduktion ...................................................................................................................... 25 
3.2.2. Patientens opbygning af en symmetrisk magtfordeling ................................................... 27 

3.2.2.1. Patientens involvering ............................................................................................... 28 
3.2.2.2. Personligt fokus......................................................................................................... 32 

3.2.3. Patientens opbygning af en asymmetrisk magtfordeling ................................................. 35 
3.2.3.1. Ydmyg positionering ................................................................................................. 35 
3.2.3.2. Styringen i samtalen .................................................................................................. 37 
3.2.3.3. Egen vurdering .......................................................................................................... 42 

3.2.4. Delkonklusion .................................................................................................................. 45 
3.3. Kønsforskelle .......................................................................................................................... 47 

3.3.1. Introduktion ...................................................................................................................... 47 



2 

 

3.3.1.1. Diskursanalyse til opbygning af hypoteser ............................................................... 49 

3.3.2. Talelængde og sygdomsfortællinger ................................................................................ 52 
3.3.3. Afstand til sympati ........................................................................................................... 56 
3.3.4. Egen bekæmpelse af sygdom ........................................................................................... 59 
3.3.5. Delkonklusion .................................................................................................................. 61 

4. KOMMUNIKATIONSANBEFALING ......................................................................................... 62 

TIL PATIENTEN ............................................................................................................................... 62 
5. KONKLUSION ............................................................................................................................. 64 
6. METODE KRITIK ........................................................................................................................ 66 

6.1. Undersøgelsens validitet og reliabilitet ................................................................................... 66 
6.2. Undersøgelsens repræsentativitet ............................................................................................ 66 

6.3. Begrænsninger ved den socialkonstruktivistiske tilgang ........................................................ 67 
6.4. Begrænsninger ved mit patientfokus....................................................................................... 67 

7. DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING .................................................................................... 68 
8. VIDERE FORSKNING ................................................................................................................. 70 
9. LITTERATURLISTE..................................................................................................................... 71 
10. ENGLISH ABSTRACT ............................................................................................................... 76 
BILAG 1 ............................................................................................................................................ 78 

BILAG 2 ............................................................................................................................................ 79 
BILAG 3 ............................................................................................................................................ 89 
BILAG 4 ............................................................................................................................................ 93 
BILAG 5 ............................................................................................................................................ 99 

BILAG 6 .......................................................................................................................................... 103 
BILAG 7 .......................................................................................................................................... 108 

BILAG 8 .......................................................................................................................................... 111 
BILAG 9 .......................................................................................................................................... 122 

BILAG 10 ........................................................................................................................................ 127 
BILAG 11 ......................................................................................................................................... 129 
BILAG 12 ........................................................................................................................................ 131 

BILAG 13 ........................................................................................................................................ 133 



3 

 

En stor tak til 

 
De otte patienter fra Skejby Sygehus for deltagelse i undersøgelsen  

 

Overlæge, Peter Derek Christian Leutscher 

 

Chefkonsulent, Erik Riiskjær 

 

Ledende overlæge, Jan Mainz 

 

Ledende overlæge, Claus Brøckner Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 1. INDLEDNING 

 1.1. Baggrund 
I min litteraturlæsning inden for området læge-patient samtaler er jeg stødt på utallige undersøgelser 

og analyser af læge-patient samtaler med fokus på lægens kommunikation. Viden om lægens 

kommunikation er også essentiel for patientens oplevelse af samtalen og af sygdomsforløbet, og det 

er derfor vigtigt kontinuerligt at optimere lægens kommunikative evner. Det var dog meget 

sparsomt, hvad jeg stødte på af undersøgelser om patienters kommunikation, og jeg ønskede derfor 

at få større kendskab til dette område.  

 

Jeg synes, det er relevant at undersøge patienters kommunikation, fordi en alvorlig diagnose og en 

hospitalsindlæggelse vil indebære en ny rolle i livet, hvor man underlægges andre former for 

præmisser end normalt, som Vanderford et al. beskriver: 

 

 Little reference (is paid) to their home environment, religion, social relationships, moral status, or the 

 meaning they give to their ill-health. … (They are) stripped of many of the props of social identity and 

 individuality, and clothed in a uniform. There is a loss of control over one's body, and over personal 

 space, privacy, behavior, diet and use of time. (Vanderford & Jenks & Sharf, 1997, s. 15).  

 

Patientrollen medfører en social reduktion, da patienten er på udebane og må acceptere at blive 

kategoriseret som en diagnose (Martin, 2010, s. 42). I en undersøgelse foretaget af patientens 

perspektiv på patientforløb fremhæver flere af patienterne, hvordan man på hospitalet som 

udgangspunkt blot er ”patient” frem for en hustru, datter, nabo, vinelsker eller sportsentusiast 

(Martin, 2010, s. 33). Det beskrives, at man i de sengeliggende samtaler med lægen i høj grad 

indtager rollen som den syge, hvor man er på udebane og pålægges en stationær og passiv position 

med begrænsede handle- og bevægelsesmuligheder (Martin, 2010, s. 37).  

 

I denne nye rolle som patient er det ikke kun sundhedspersonalets kommunikation, som har  

betydning. Patientens egen kommunikation har ligeledes indvirkning på sygdomsforløbet. Det er 

derfor vigtigt, at patienten er bevidst om effekten af sine egne sproglige valg for at minimere 

eventuelle negative indvirkninger af et langvarigt sygdomsforløb og en hospitalsindlæggelse.  
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 1.2. Problemfelt  
Mit formål er på denne baggrund at undersøge og vurdere den kommunikation, der kommer til 

udtryk hos otte hospitalsindlagte patienter, som lider af en alvorlig sygdom, i deres samtale med 

sundhedspersonalet. Et sideformål er her at opstille kommunikationsanbefalinger til patienten på 

baggrund af min analyse. Jeg ønsker generelt at øge opmærksomheden omkring patienters egen 

rolle samt få fokus på, at man altid har et valg, når man kommunikerer – og at det valg har en 

betydning.  

 

Jeg har til formålet indsamlet empiriske data gennem et kvalitativt casestudie i form af observation 

(med diktafon), hvor jeg har optaget fire mandlige og fire kvindelige hospitalsindlagte patienters 

samtaler med sundhedspersonalet til almindelig stuegang – altså i naturalistiske interaktioner. Dette 

har jeg gjort for at få et så virkelighedsnært og realistisk billede af patienters kommunikation som 

muligt for at øge undersøgelsens validitet (Nielsen & Nielsen, 2005, s. 218). Jeg har dernæst 

transskriberet samtalerne og undersøgt dem ud fra den diskursanalytiske tilgang. 

 

 1.2.1. Afgrænsning 
Min afhandling er henvendt til patienter og tager udgangspunkt i, hvad der er mest hensigtsmæssigt 

for patienten - og ikke for eksempel i, hvordan konsultationer kan forbedres ved at styrke patienters 

kommunikation. Jeg ønsker ikke at stille mig til dommer over for hvilke sproglige valg, der er 

rigtige og forkerte for den enkelte patient. Men da bevidsthed om sprogets betydning og effekter er 

vigtig, ønsker jeg at kaste lys over forskellige sprogvalgs mulige konsekvenser.  

 

Da mit fokus er på patientens kommunikation, tager jeg udgangspunkt i patienternes sproglige valg 

og ikke deres samtalepartneres – på trods af, at det, der skabes i samtalerne, er et samspil mellem 

alle interaktanternes sproglige valg. Jeg skelner heller ikke mellem forskelle i, om patienten taler 

med en læge eller en sygeplejerske, men bruger den bredere betegnelse ”sundhedsprofessionelle”. 

Men det er primært læge-patientrelationen, jeg undersøger. 

  

Jeg opstiller i min undersøgelse ikke kriterier for, at deltagerne for eksempel skal have samme 

baggrund, sygdom eller alder, da jeg ønsker at få et generelt billede af, hvordan patienter 

kommunikerer - og ikke af, hvordan et bestemt udsnit af patienter kommunikerer. Jeg forsøger 

derfor så vidt muligt at få deltagere til undersøgelsen, som bredt repræsenterer gruppen ”patienter”. 
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Dette beskriver jeg nærmere under afsnittet ”Undersøgelsen”, som er indledningen til 

analyseafsnittet.  

 

Jeg har nu beskrevet baggrunden for følgende problemformulering, som vil være udgangspunktet 

for afhandlingen: 

 

 1.2.2. Problemformulering 
Hvilken kommunikation kommer til udtryk hos hospitalsindlagte patienter med en alvorlig diagnose 

i deres samtale med sundhedspersonalet? 

 

Underspørgsmål 1: Hvilke mulige konsekvenser kan de sproglige valg have? 

Underspørgsmål 2: Hvilke kommunikationsanbefalinger kan jeg opstille til patienten på baggrund 

af min undersøgelse?
1
 

 

Disse spørgsmål vil jeg undersøge ud fra følgende hypoteser. 

 

 1.2.3. Hypoteser 
Hypotese 1: Patienters sproglige valg vil medvirke til at skabe et symmetrisk magtforhold i 

samtalen med sundhedspersonalet. 

 

Hypotese 2: Der vil være kønsforskelle i patientdiskurserne 

 Underhypotese 1: De kvindelige patienter vil tale i længere tid end de mandlige, og deres 

tale vil indeholde flere sympatiskabende sygdomsfortællinger  

 Underhypotese 2: De mandlige patientdiskurser vil udtrykke en større afstand til sympati 

end de kvindelige 

 Underhypotese 3: De kvindelige patientdiskurser vil indeholde flere eksempler på udtryk for 

forsøg på at bekæmpe sygdommen end de mandlige 

 

Hypoteserne er udviklet ud fra litteraturlæsning inden for sundhedsområdet, som bl.a. omhandler et  

øget fokus på patientinvolvering i samfundet, og forskelle i mænd og kvinders sundhedsadfærd,  

hvilket vil blive nærmere defineret senere. 

                                                 
1
 Der er ingen garanti for, at kommunikationsanbefalinger vil forbedre patienters sygdomsforløb, men det er mit 

udgangspunkt, at de indeholder store muligheder for det.  
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 1.3. Operationalisering 
Jeg vil indlede afhandlingen med at redegøre for mine forskningsmetodiske valg. Her vil jeg først  

kort forklare, hvordan jeg har bearbejdet min data, og hvordan jeg har opbygget min analyse. Min 

forskningsmetode er inspireret af Brinkmann & Tanggaards opdeling i studium, metode og tilgang  

(Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 21). Jeg vil derfor først beskrive mit studium (casestudie), min 

metode (observation) og min tilgang (diskursanalysen) for min undersøgelse. Jeg vil herefter 

indlede mit analyseafsnit med en beskrivelse af min undersøgelse. Dernæst vil jeg med 

udgangspunkt i mine transskriptioner påbegynde analysen, som er opdelt i to hovedafsnit; 

magtfordeling og kønsforskelle. Disse hovedafsnit er valgt på baggrund af de temaer, jeg 

identificerede i transskriptionerne. Efter analysedelen vil jeg opstille en kommunikationsanbefaling 

til patienten på baggrund af resultaterne fra min analyse. Herefter konkluderer jeg på 

undersøgelsens resultater, og stiller mig efterfølgende kritisk over for min undersøgelse og 

overvejer dens begrænsninger. Jeg foretager derefter en kritisk refleksion og diskussion over de to 

hovedtemaer for min analyse, og afrunder med mulige områder for videre forskning.  
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 2. FORSKNINGSMETODE 

 2.1. Introduktion 
Jeg vil indlede min forskningsmetode med kort at beskrive, hvordan jeg er gået til min data, og 

hvordan jeg har opbygget min analyse. 

 

 2.1.1. Min måde at gå til data  
Jeg er gået til min data ud fra en induktiv metode, hvilket betyder, at man undersøger et område ved 

først at indsamle og iagttage enkelttilfælde, som man efterfølgende sammenholder for at kunne sige 

noget mere generelt om området. Man vil ofte indsamle empiriske data ved at observere 

interesseområdet (Herslund, 2004, s. 22). I min undersøgelse indsamlede jeg som nævnt empiriske 

data ved (via diktafon) at observere patienters samtaler med sundhedsprofessionelle. Jeg 

gennemlæste dernæst mine transskriptioner og ud fra mine hypoteser på området, bemærkede jeg 

forskellige elementer i samtalerne. Disse studerede jeg nærmere og fandt på denne måde temaer for 

patienternes kommunikation. Ved at gennemgå temaerne fandt jeg frem til, at de fleste kunne 

samles under to hovedafsnit; magtfordeling og kønsforskelle, og jeg inddelte derfor min analyse i 

disse to afsnit. Jeg havde et par andre emner om patienternes kommunikation, som jeg fravalgte af 

hensyn til afhandlingens begrænsede omfang. 

 

 2.1.2. Analytisk procedure 
Jeg vil opbygge min analyse ud fra mine hypoteser opstillet i indledningen. Jeg vil derfor nu kort  

beskrive, hvorfra disse hypoteser er udsprunget. 

 

Hypotesen: Patienters sproglige valg vil medvirke til at skabe et symmetrisk magtforhold i samtalen 

med sundhedspersonalet er opbygget ud fra litteratur om, hvordan der i dag er stigende fokus i 

samfundet på involvering og inddragelse af patienten. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem 

initiativer som ”patient empowerment”, hvilket jeg vil beskrive mere uddybende i indledningen til 

analyseafsnittet om magtfordeling. Min anden hypotese: Der er kønsforskelle i patientdiskurserne 

samt de tilhørende underhypoteser er opbygget ud fra undersøgelser, som viser kønsforskelle i 

sundhedsadfærden hos mænd og kvinder samt en diskursanalyse, jeg har foretaget af to artikler 

skrevet af en mandlig og en kvindelig sclerosepatient, hvilket jeg vil beskrive grundigere i 
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indledningen til afsnittet om kønsforskelle. 

 

Min opdeling af min analyse er desuden inspireret af Kvales (2007) tre niveauer for 

fortolkningskontekster; selvforståelse, kritisk common sense-forståelse og teoretisk forståelse. På 

første niveau, selvforståelse, fremstilles deltagernes udsagn ud fra deres egen synsvinkel (Kvale, 

2007, s. 211). Dette gør jeg ved at indsætte uddrag fra transskriptionerne. Denne inddeling i tre 

niveauer betyder, at jeg først vil analysere uddragene fra samtalerne på andet niveau og ikke 

umiddelbart efter de enkelte uddrag. På andet niveau, kritisk common sense-forståelse, går 

forskeren videre til at fortolke udsagnene kritisk og fokusere på indholdet af udsagnene (Kvale, 

2007, s. 211). Dette gør jeg ved at foretage en diskursanalyse af udsagnene og på denne måde 

forsøge at få en større forståelse for, hvad der bliver sagt, for herved at kunne vurdere mulige 

konsekvenser af de sproglige valg. På det tredje niveau, teoretisk forståelse, lægges der en teoretisk 

ramme ned over udsagnene for yderligere at kunne fortolke dem (Kvale, 2007, s. 212). Jeg 

beskriver her udsagnene ud fra forskellige teorier inden for sundhedsområdet. Teorierne bidrager 

ligeledes til, at jeg kan fremsætte forklaringer eller identificere konsekvenser af de sproglige valg, 

som kommer til udtryk inden for de forskellige temaer. I afsnittet om kønsforskelle bruger jeg på 

tredje niveau både generelle sundhedsteorier og sundhedsteorier om kønsforskelle til at forklare og 

vurdere.   

 

Analysemetoden kan på denne måde medvirke til at skabe overblik og hjælpe mig til at illustrere, 

hvordan patienterne kommunikerer, samt til at vurdere, hvilke effekter dette kan have, gennem 

analyse og brug af teorier på området.  

 

Jeg vil nu beskrive metoden for min undersøgelse 
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 2.2. Metode: Observation (Via diktafon) 
Metoden for min undersøgelse er observation, hvilket har vundet stigende interesse inden for 

kvalitative forskningsmetoder de seneste år. I denne metode iagttager man et fænomen med det 

formål at få besvaret bestemte spørgsmål eller hypoteser (Ramian, 2007, s. 94). Dette vil ofte være 

en iagttagelse af mennesker i de naturlige praksisser, de indgår i. Observation som 

dataindsamlingsmetode skaber herved empirisk materiale af fænomener i den virkelige verden. 

Observation gennem optagelser gør det muligt at få et kendskab til, hvordan sproget bruges i 

praksis, samtidig med at man herved kan observere en specifik begivenhed gentagende gange. 

(Raudaskoski, 2010, s. 81-83).  

 

Observation giver mig mulighed for at få et billede af patienters kommunikation i naturlige 

interaktioner, og da jeg ønskede at få et så virkelighedsnært billede af patienters kommunikation 

med sundhedsprofessionelle som muligt, var metoden observation derfor hensigtsmæssig. Jeg 

overvejede også at vælge et kvalitativt forskningsinterview, men fravalgte dette, da formålet her er 

at forstå et område af livet igennem den interviewedes tanker og perspektiver (Kvale, 2007, s. 38.), 

hvilket ikke ville give mig et virkelighedsnært billede af, hvordan patienter kommunikerer. 

Observation ville derfor bedst kunne hjælpe mig til at frembringe det mest valide og naturlige 

billede af patienters kommunikation. 

 

Jeg vil nu give en beskrivelse af casestudiet og dets relevans for min undersøgelse. 
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 2.3. Studium: Casestudiet 
Casestudiet undersøger hændelser, som ikke er planlagt, og som kun forekommer én gang, og da det 

er detaljeret og har en tæt forbindelse til virkeligheden, kan det hjælpe til at skabe et mere nuanceret 

billede af virkeligheden (Ramian, 2007, s. 15; Flyvbjerg, 2010, s. 466, 467). Casestudiet er en god 

metode til at undersøge komplekse områder, og metoden er hensigtsmæssig til at få en dybere 

forståelse og undersøge spørgsmål som hvordan og hvorfor (Ramian, 2007, s.18). Metoden er 

ligeledes brugbar til at skabe et udgangspunkt for fortolkning og refleksion over et område og få 

konkret, praktisk viden om et fænomen i sin naturlige kontekst (Ramian, 2007, s. 15,18). Da mit 

fokus er at skabe dybere kendskab til, hvordan mandlige og kvindelige patienter kommunikerer i 

naturlige interaktioner med sundhedsprofessionelle og reflektere over mulige effekter af dette, er 

casestudiet hensigtsmæssigt i forhold til mit formål.  

 

Casestudiet er dog blevet kritiseret for at være mangelfuldt og uden gennemslagskraft, fordi det 

ikke bygger på et stort antal eksemplarer. Denne kritik bygger bl.a. på antagelser om, at teoretisk 

viden er mere værd end praktisk viden, og at enkeltstående studier ikke kan bidrage til 

videnskabelig viden (Flyvbjerg, 2010, s. 463, 465). Disse opfattelser af casestudiet giver dog ifølge 

Flyvbjerg et unuanceret og skævt billede af, hvad casestudiet kan bidrage med. Caseviden har en 

essentiel rolle i forhold til læring om mennesker. I studiet af mennesket er det ikke muligt at lave 

forudsigende teorier på samme måde som den naturvidenskabelige forskning gør det. Konkret, 

kontekstafhængig viden er derfor nødvendig for at kunne fortælle noget interessant om 

menneskelige sammenhænge: Undertiden er vi ganske enkelt nødt til at holde øjnene åbne og se 

nærmere på enkelttilfælde – ikke i håbet om at bevise noget, men snarere i håbet om at lære noget! 

(Eysenck i Flyvbjerg, 2010, s. 468). Læring gennem eksempler er derfor vigtigt i undersøgelsen af 

mennesker, fordi vi først rigtigt har forståelse for et område, når vi forstår det i praksis og kan sætte 

det i sammenhæng med virkeligheden (Flyvbjerg, 2010, s. 467). 

 

Kritikere argumenterer desuden for, at casestudiet indeholder en større risiko for, at forskerens 

subjektive forudindtagethed påvirker resultaterne. Ifølge Flyvbjerg er det dog ikke specielt for 

casestudiet og den kvalitative metode, at der er en risiko for subjektivisme og bias – det er en 

problematik, som skal tages højde for i alle metoder. (Flyvbjerg, 2010, s. 480):  

 

 Alt taget i betragtning er mennesket på helt ordinær vis meget kompetent i sin viden, og  kvalitativ 

 commonsense-viden erstattes ikke af kvantitativ viden... Det betyder ikke, at naturalistiske commonsense-
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 observationer er objektive, pålidelige eller uden bias. Men det er alt, hvad vi har. Det er den eneste vej til viden 

 – selvom den er støjende og med risiko for fejl og skævheder. (Flyvbjerg, 2010, s. 468).  

 

Faktisk har mange forskere, som har foretaget dybdegående casestudier, derimod måtte ændre deres 

teser på væsentlige områder, fordi undersøgelsen har ændret på deres forudfattede antagelser 

(Flyvbjerg, 2010, s. 479). Jeg mener derfor, at casestudiet er brugbart og udbytterigt som studium 

for min undersøgelse. 

 

Jeg vil nu bevæge mig videre til det sidste afsnit i min forskningmetode og beskrive tilgangen til 

mine data. 



13 

 

 2.4. Tilgang: Diskursanalysen 
 

 2.4.1. Diskursanalysens formål  
Diskursanalytikere er interesseret i naturligt forekommende tale og tekst, og formålet med analysen 

er at undersøge udsagn for at finde frem til hvilke sociale konsekvenser, de forskellige 

fremstillinger af virkeligheden kan have. Formålet er derfor ikke at undersøge, hvad folk virkelig 

mener, eller hvordan virkeligheden virkelig er. (Phillips & Jørgensen, 2004, s. 31). Da jeg ønsker at 

undersøge det sprog, der kommer til udtryk i naturalistiske samtaler med hospitalsindlagte patienter 

og sundhedspersonalet og overveje mulige konsekvenser af de sproglige valg, er den 

diskursanalytiske tilgang oplagt for min undersøgelse.  

 

 2.4.2. Multiperspektivisk tilgang 
Der er flere forskellige diskursanalytiske tilgange, som man kan vælge at anskue en tekst igennem 

(Phillips, 2010, s. 263, 264). Ifølge Phillips er de tre mest fremtrædende tilgange inden for  

diskursanalysen den kritiske diskursanalyse, Laclaus og Mouffes diskursteori, og 

diskurspsykologien, og overordnet set adskiller de tre tilgange sig fra hinanden ved måden de 

betragter diskursens rolle i forhold til at konstruere verden (Phillips, 2010, s. 268). Jeg har dog valgt 

en multiperspektivisk tilgang, hvor jeg arbejder med tilgangene på tværs, og jeg skelner derfor ikke 

mellem de forskellige retninger. Dette har jeg valgt, fordi jeg ønsker at identificere flest mulige 

interessante dimensioner i teksten. Jeg ønsker ligeledes at begrænse eventuel forvirring ved at 

skelne mellem de mange forskellige grene og teoretikere inden for diskursteorien og i stedet skabe 

et mere generelt, overskueligt billede af diskursteorien.  

 

 2.4.3. Diskursanalysens udgangspunkt 
Diskursanalysens udgangspunkt er socialkonstruktivistisk, hvilket bl.a. betyder, at tilgangen tager  

udgangspunkt i, at vores virkelighed bliver skabt igennem sociale interaktioner. Man undersøger  

her de forskellige virkeligheder, som sproget skaber, hvilket betyder, at man ikke kan tale om én 

objektiv virkelighed. Viden og sandhed er blot sociale konstruktioner, som vi skaber i interaktion 

med hinanden. (Fehler, 2010). Dette betyder, at den virkelighed, man fremviser i empiri, kun er 

virkelighed i forhold til en bestemt teoretisk vinkel, og det er derfor ikke muligt endeligt at 

konkludere, at verden og virkeligheden er på en særlig måde. Når man foretager en 
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socialkonstruktivistisk analyse, laver man en bestemt konstruktion af virkeligheden, og derfor vil 

konklusionen på dette ligeledes altid blot være en opsummering af den konstruktion, man skabte i 

analysen – frem for en konklusion på, hvordan verden er. (Esmark, Laustsen, Andersen, 2005, s. 

12). 

 

Igennem vores kommunikation med hinanden udtrykker vi altså forskellige normer og billeder af 

virkeligheden, sådan som vi betragter den. Dette medvirker til at skabe virkeligheden i form af 

viden, relationer og identiteter. Måden hvorpå vi fremstiller verden vil afhænge af konteksten og 

formålet med det kommunikerede (Phillips & Jørgensen, 2004, s. 13, 14, 79; Phillips, 2010, s. 265). 

Vælger man for eksempel at anvende ordet bruger af sundhedsvæsenet, fremstiller man et billede af 

en forbruger med rettigheder, hvorimod ordet patient skaber andre associationer såsom at være syg, 

passiv og modtager af hjælp.  

 

Diskurser kan altså påvirke og skabe virkeligheden, men de er samtidig blevet skabt af 

virkeligheden i og med, at de er socialt og historisk determineret. Måden vi opfatter verden på vil 

nemlig være påvirket af vores kultur og historie, hvori vi har særlige normer, værdier og 

livsanskuelser. Dette gør vores viden til et udtryk for en bestemt verdensopfattelse frem for en 

objektiv sandhed. (Phillips & Jørgensen, 2004, s. 14; Nielsen & Nielsen, 2005, s.111).  

 

Den diskursanalytiske tilgang sætter derfor spørgsmålstegn ved selvfølgelig viden og forsøger at 

betragte verden med ”nye øjne” for at være opmærksom på at se elementer, som ellers kan være 

skjulte for os, fordi vi er påvirket af vores kontekst (Philips & Jørgensen, 2004, s. 13). Selvom  

de fleste mennesker ikke vil kunne identificere skjulte elementer i en tekst uden at foretage en 

analyse, er elementerne alligevel interessante at undersøge, fordi de kan fornemmes og derfor har en 

betydning. Sproget kan påvirke mennesker til at føle noget bestemt, selvom de måske ikke er 

bevidste om det, og dette gør opmærksomhed omkring sprogets signaler vigtig. (Lund & Petersen, 

2004, s. 115).  

 

 2.4.4. Genrer med tilhørende diskurser 
Diskurser er en bestemt måde at kommunikere på inden for en bestemt genre, og alle genrer har 

derfor en bestemt tilhørerende diskurs:  

 

 Discourses can be enacted as genres (ways of (inter)acting in their discoursal aspect, for example ways of 
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 conducting meetings) and inculcated as styles (ways of being in their discoursal aspect, for example, the 

 communicative styles of managers). (Fairclough & Thomas, 2004, s. 385).  

 

Der findes et ubegrænset antal diskurser, som man vælger alt efter genren og den rolle eller 

identitet, man skal udfylde (Gee, 1999, s. 12-14). Dette kan eksempelvis være en politikerdiskurs, 

en chefdiskurs eller en offerdiskurs, hvortil man tilpasser sit sprog. Dette betyder, at man vil kunne 

fornemme, hvem der taler og i hvilken situation ud fra diskursen, da for eksempel en chef vil 

benytte et andet formentligt mere formelt sprog over for sine medarbejdere end i en samtale med sin 

datter. Vores sprog er derved struktureret efter de forskellige områder og kontekster, som vi 

anvender det i, hvilket betyder, at der er særlige rammer og normative forventninger til, hvordan vi 

kommunikerer inden for bestemte genrer for at vores udsagn vil blive accepteret og betragtet som 

meningsfulde. (Phillips, 2010, s. 266). Diskursanalytikere er derfor bl.a., interesserede i, hvordan 

sproglige regler og principper bliver fulgt, og hvordan de bliver brudt (Barker & Galasinski, 2001, 

s. 63, 64). 

 

For at kunne betegne noget som en diskurs, skal denne måde at kommunikere på ses gentagende 

gange. Det kommunikerede skal altså være genkendeligt for at være en diskurs. Hvis det 

kommunikerede er genkendeligt men anderledes end tidligere set, kan det medvirke til at ændre en 

diskurs. (Gee, 1999, s. 18).  

 

 2.4.5. Magt og dominans 
Det er muligt at blotlægge magtrelationer og iagttage, hvordan social dominans kommer til udtryk 

gennem sproget, og dette område interesserer den diskursanalytiske tilgang sig i høj grad for. Som 

et eksempel på et magtfuldt møde kan nævnes læge-patient samtaler, hvor det gennem sproget er 

muligt at se, hvordan lægens position er mere magtfuld end patientens. Dette vil ofte betragtes som 

naturligt, men ifølge den diskursanalytiske tilgang er intet sprog selvfølgeligt og naturligt - det er 

derimod blot et udtryk for en særlig verdensopfattelse. En diskursanalyse vil her kunne bidrage til at 

illustrere, hvorledes diskursive praksisser medvirker til at skabe ulighed mellem forskellige sociale 

grupper, og analysen vil herved kunne medvirke til at udligne ulige magtforhold (Phillips, 2010, s. 

278).  

 

 2.4.6. Diskurser og identiteter 
Vi har forskellige identiteter i forskellige sammenhænge, og disse kaldes inden for diskursteorien 
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for ”situationelle identiteter”. Når vi indtager forskellige roller i livet, som for eksempel rollen som 

forælder, kassedame eller lærer indtager vi socialt situationerede identiteter og anvender her et 

”socialt sprog” til at udtrykke vores sociale identitet, hvilket er påvirket af vores kulturelle 

forventninger til, hvordan man fremstår i den givne rolle. Når man indtager en bestemt rolle, 

forventes det derfor, at man udøver rollen og interagerer i overensstemmelse hermed, og den 

identitet, vi indtager, vil blive forhandlet i den kontekst, som vi udøver den i. (Gee, 1999, s. 12-14, 

16). 

 

 2.4.7. Diskursanalysens værktøjer  
Når man foretager en diskursanalyse, undersøger man forskellige sproglige elementer i teksten for 

at få en bedre forståelse for teksten og se sammenhænge, man ikke umiddelbart bemærker. Kunsten 

er her at betragte alle udsagn som valg over andre. Man kan bl.a. undersøge tekstens 

lingvistiske og grammatiske træk, fx brugen af pronomener såsom vi eller jeg eller brugen af aktiv 

eller passiv form. (Phillips, 2010, s. 282). Andre diskursanalytiske værktøjer til at identificere 

skjulte elementer i en tekst kan være tekstens struktur, argumentation, ordvalg, metaforer, modalitet, 

transitivitet, præsuppositioner eller subjektpositioner, og jeg vil nu forklare mere uddybende om 

nogle af disse værktøjer.  

 

 2.4.7.1. Ordvalg 

Tekstens ordvalg kan afdække interessant viden, da de ord, man vælger at anvende, i høj grad er 

påvirket af afsenderens verdensopfattelse. De kan ligeledes påvirke, hvordan et udsagn opfattes. 

Anvender man eksempelvis ordet frihedskæmper frem for ordet terrorist vil det opfattes mere 

positivt, og man kan herved påvirke modtageren til at betragte et emne på en særlig måde alt efter 

formålet. Ved at undersøge hvilke ord man knytter til forskellige handlinger, begivenheder eller 

mennesker vil man altså kunne få en fornemmelse for verdensopfattelsen bag. Ordvalgets betydning 

kom målbart til udtryk i en undersøgelse, hvor man bad deltagerne vurdere to bilers hastighed ud fra 

et videoklip, hvor bilerne kolliderede. Den gennemsnitlige hastighedsbedømmelse var 16 km 

hurtigere hos de deltagere, der blev spurgt, hvor hurtigt bilerne kørte, da de brasede ind i hinanden, 

i forhold til de deltagere, som blev spurgt, hvor hurtigt bilerne kørte, da de mødte hinanden. Ordet 

brasede påvirkede altså deltagerne til at få opfattelsen af, at bilernes hastighed var noget højere, end 

når ordet mødte blev brugt. (Kvale, 2007, s. 157). 
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 2.4.7.2. Modalitet 

Brugen af modalitet kan vise talerens grad af tilslutning eller sikkerhed i forhold til et udsagn (Lund 

& Petersen, 2004, s. 102). Modalitet i en tekst kan udtrykkes gennem modaladverbier såsom lidt, 

nok, selvfølgelig eller måske, hvilke giver plads til alternativer til det postulerede. Modalitet kan 

desuden anvendes til at modificere sin tilslutning til et udsagn og tage forbehold. (Phillips & 

Jørgensen, 2004, s. 95). Bruger man sætningen Det kan betyde, at..., frem for Det vil betyde, at... er 

det en modalitet, som giver udtryk for en usikkerhed om det sagte. Ordene Vi mener foran et 

postulat modificerer på samme måde et udsagn og markerer, at der er tale om et udtryk for en 

opfattelse frem for noget almengyldigt. Man fremstår herved mindre slagkraftig og kan nemmere 

trække sine ord tilbage. Anvendes der derimod mange konstaterende udsagn uden modalitet, hvilket 

man for eksempel kan gøre ved at bruge verber i nutidsform eller modalverber såsom vil eller skal, 

kan afsenderen skabe mere autoritative sætningskonstruktioner og herved udvise sikkerhed og 

autoritet. (Lund & Petersen, 2004, s. 101, 102). Ved at betragte modaliteten kan man derved bl.a. få 

en fornemmelse for magtpositioner og autoritet i teksten.  

 

 2.4.7.3. Transitivitet 

Transitivitet handler om, hvordan begivenheder bliver bundet sammen med subjekter eller objekter 

(Phillips, 2010, s. 277). Man kan herved se hvilke aktører i teksten, der forbindes med hvilke 

aktiviteter og for eksempel tillægges ansvar for noget, og hvem teksten er centreret omkring. 

 

 2.4.7.4. Præsuppositioner 

Præsuppositioner er det udeladte eller negerede, som forudsættes bekendt. Siger man for eksempel:  

Tager han sin grimme kone med? præsupponeres det, at konen er grim, og gør det indiskutabelt. 

Man kan endvidere præsupponere enighed om et ords betydning frem for at argumentere for det. 

(Lund & Petersen, 2004, s. 100).  

 

 2.4.7.5. Subjektpositioner 

Subjektpositioner drejer sig om, hvilken position den givne diskurs lægger op til, at de forskellige 

subjekter i teksten kan indtage, og der er her forskellige forventninger til, hvordan man skal agere 

og kommunikere i forhold til sin position (Phillips & Jørgensen, 2004, s. 53 ). Diskurser skaber 

derfor forskellige forpligtelser og rettigheder for subjektpositioner (Fehler, 2010), hvilket også 

hænger sammen med situationelle identiteter beskrevet foroven. 
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Disse værktøjer kan altså bidrage til at få større forståelse for, hvilken virkning forskellige sproglige 

valg kan have.  

 

Jeg vil nu påbegynde analyseafsnittet ved indledningsvist at beskrive min undersøgelse. 
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 3. ANALYSE  

 3.1. Undersøgelsen 
Jeg vil her sætte konteksten for de otte samtaler, som danner grundlag for min analyse, ved at 

beskrive min undersøgelse herunder patientgruppen, mine udvælgelseskriterier for deltagerne og 

forløbet for undersøgelsen.  

 

 3.1.1. Patientgruppe  
Patientgruppen for undersøgelsen består af i alt otte hospitalsindlagte patienter – fire kvindelige; 

Trine, Birgitte, Marianne og Susanne, og fire mandlige; Bent, Jan, Lars og Ole. For at beskytte 

patienternes identitet har jeg anonymiseret alle navne og andre oplysninger i samtalerne, som vil 

kunne henføre til patienterne.  

 

Patienterne er alle indlagt på Infektionsmedicinsk Afdeling på Skejby Sygehus i Århus. Dette er en 

afdeling, som behandler både akut syge og langtidssyge patienter, som lider af alvorlige sygdomme 

såsom HIV, gigt, infektioner, cancer eller feber af ukendte årsager. Alle samtaler foregår om 

formiddagen til almindelig stuegang, og det er forskelligt sundhedspersonale, patienterne taler med. 

 

Jeg vil nu give en kort beskrivelse af den enkelte patient. 

 

Bent 

Samtalen med Bent foregår tirsdag d. 17.01.12, og han har på dette tidspunkt været indlagt i fem 

dage. Udover Bent og lægen er en sygeplejerske samt patientens kone tilstede under samtalen. Bent 

lider af erysipelas (Rosen, infektion i huden) samt dyspnø (åndenød), hvilket for eksempel kan 

skyldes lungebetændelse. Han har tidligere været indlagt med andre symptomer.  

 

Jan 

Samtalen med Jan foregår tirsdag d. 17.01.12, og han har på dette tidspunkt været indlagt i 56 dage. 

Tilstede under samtalen er Jan og en læge. Jan lider af legionella (infektion i lungerne), og det er 

første gang, han er indlagt. 

 

Lars 
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Samtalen med Lars foregår tirsdag d. 17.01.12, og han har på dette tidspunkt været indlagt i otte 

dage. Tilstede under samtalen er Lars, en læge og patientens kone og søn. En sygeplejerske kommer 

desuden ind et øjeblik. Lars lider af pneumoni (lungebetændelse) samt af atelektase (hvor 

lungedelen klapper sammen), og det er første gang, han er indlagt. 

 

Ole 

Samtalen med Ole foregår onsdag d. 25.01.12, og han har på dette tidspunkt været indlagt i seks 

dage. Tilstede under samtalen er Ole og lægen. Ole lider af pneumoni (betændelse i lungerne), og 

der er herudover mistanke om andre sygdomme. Det er første gang, han er indlagt. 

 

Marianne 

Samtalen med Marianne foregår onsdag d. 25.01.12, og hun har på dette tidspunkt været indlagt i 

tre dage. Tilstede under samtalen er Marianne og en læge samt en lægestuderende. Marianne lider af 

lungebetændelse og har feber af ukendt årsag. Hun har desuden en diskusprolaps, stomi og er 

topkarteterbærer, hvilket har medvirket til, at hun er kørestolsbruger. Hun har også lidt af svært 

mavesår. Hun blev første gang indlagt i 1981 og har siden da været indlagt adskillige gange bl.a. på 

intensiv afdeling i respirator i 2010.   

 

Birgitte 

Samtalen med Birgitte foregår mandag d. 30.01.12, og hun har på dette tidspunkt været indlagt i fire 

dage. Tilstede under samtalen er Birgitte og en læge. Birgitte lider af Hepatitis C (leverbetændelse). 

Hun har været indlagt et par gange tidligere og har været inde på ambulatoriet adskillige gange 

siden 2000.   

 

Susanne 

Samtalen men Susanne foregår mandag d. 16.01.12, og hun har på dette tidspunkt været indlagt i 

fire dage. Tilstede under samtalen er Susanne samt en læge og en sygeplejerske, som kommer ind 

efter et par minutter. Lægen forlader til sidst lokalet, mens sygeplejersken bliver. Susanne lider af 

feber af ukendt årsag. Hun blev første gang indlagt i 2006, og derefter har hun været indlagt med 

samme symptomer gentagende gange.  

 

Trine 

Samtalen med Trine foregår mandag d. 06.02.12, og hun har på dette tidspunkt været indlagt i 17 

dage. Tilstede under samtalen er Trine, en læge samt en nyansat læge. Trine lider af Endocarditis  
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(infektion på hjerteklappen) og Spondylodiscitis (infektion i ryggen). Hun har tidligere været 

indlagt et par gange med infektioner i 2007 og 2008.  

 

 3.1.2. Udvælgelseskriterier for deltagere 
I samråd med overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Peter Leutscher, opstillede jeg nogle in- 

og eksklusionskriterier for deltagerne, som jeg her vil opstille og fortælle om baggrunden for.  

 

3.1.2.1. Inklusionskriterier 

Hospitalsindlagte patienter 

Alvorligt syge patienter 

Patienter over 18 år  

 

 3.1.2.2. Eksklusionskriterier 

Patienter som er så svært syge, at de knap kan tale. 

Patienter som er demente eller psykisk ustabile. 

Patienter med anden herkomst end dansk  

 

 3.1.2.3. Baggrund for kriterier 

Jeg valgte at opstille kriterier om, at deltagerne skulle være alvorligt syge og hospitalsindlagte, fordi 

jeg har en formodning om, at dette vil gøre patientrollen mere fremtræden end hos for eksempel 

ambulante patienter og påvirke sproget i højere grad og derved øge nødvendigheden af en 

bevidsthed om egne sproglige valg. Jeg valgte desuden, at patientgruppen skulle være over 18 år, så 

de var myndige. Jeg fravalgte ydermere demente og psykisk syge patienter, fordi dette umiddelbart 

vil kræve en særskilt undersøgelse. Jeg valgte ligeledes at ekskludere mennesker med anden etnisk 

herkomst end dansk, da det ville kunne påvirke samtalen og vanskeliggøre transskriptionen, hvis 

der var sproglige barrierer. Der kunne her ligeledes være kulturelle faktorer, som spiller ind på 

patientens kommunikation, og da det er en dansk undersøgelse, ønskede jeg at se, hvordan danske 

patienter kommunikerer.  

 

Jeg fravalgte at opstille kriterier om, at deltagerne skulle have samme alder eller baggrund såsom 

uddannelse, erhverv og bopæl. Dette valg traf jeg, fordi jeg ønsker at frembringe et billede af, 

hvordan hospitalsindlagte patienter kommunikerer generelt frem for at få et billede af et særligt 
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udsnit af patienter - hvilket havde været resultatet, hvis jeg eksempelvis havde valgt patienter i 

Risskov-området, med en længeregående uddannelse omkring 50 års alderen. Jeg var altså ikke 

interesseret i, hvordan en særlig gruppe patienter kommunikerer men mere i at undersøge, hvordan 

kommunikationen hos alvorligt syge, indlagte mennesker generelt ser ud. I udvælgelsen af deltagere 

forsøgte jeg derfor at tage hensyn til at få et bredt udsnit af patienter i forhold til alder, sygdom osv., 

så mine deltagere ville repræsentere den meget brede og alsidige gruppe ”patienter” så godt som 

muligt. Men da det var vanskeligt at finde (særligt kvindelige) deltagere, og jeg var tidsmæssigt 

begrænset, lykkedes dette ikke i den ønskede grad. 

 

Jeg valgte herudover, at deltagerantallet skulle være otte patienter bestående af fire mænd og fire 

kvinder for at have en lige fordeling mellem kønnene, hvilket gav mig mulighed for at undersøge 

eventuelle kønsmæssige forskelle. Grundet mine relativt begrænsede ressourcer samt 

vanskeligheder ved at finde især kvindelige patienter, som levede op til mine kriterier, begrænsede 

jeg mig til dette antal. Da jeg ikke valgte de fire mænd og kvinder ud fra kriterier om, at de skulle 

have samme alder, baggrund, uddannelse, erhverv osv., er de ikke direkte sammenlignelige. Årsager 

til forskelle eller ligheder mellem de fire mænd og fire kvinder vil derfor kunne tillægges mange 

andre faktorer end kønnet. Men jeg ønskede alligevel at undersøge, om der blandt dem var 

forskelle, som kunne give en indikation på kønnenes forskellighed eller lighed, som eventuelt kunne 

danne baggrund for videre forskning i kønsforskelle.  

 

Jeg vil nu give en beskrivelse af forløbet for indsamlingen af mine data. 

 

 3.1.3. Dataindsamlingsprocessen 
Mandag d. 19. december, 2011, besøgte jeg Hjertemedicinsk Ambulatorium på Skejby Hospital, 

hvor jeg talte med to sygeplejersker om afdelingen generelt og overværede to af deres samtaler med 

patienter. Jeg fik herved indblik i, hvordan samtaler mellem patienter og sundhedsprofessionelle 

forløber og fandt frem til, at jeg ville undersøge alvorligt syge, hospitalsindlagte patienter frem for 

ambulante. Jeg etablerede derfor en kontakt til overlæge, Peter Leutscher, på Infektionsmedicinsk 

Afdeling, hvor de alvorligt syge patienter er hospitalsindlagte.  

 

Fredag d. 6. januar, 2012, tog jeg ind på Infektionsmedicinsk Afdeling til møde med Peter 

Leutscher, hvor vi planlagde, hvordan vi rent praktisk skulle gennemføre undersøgelsen. Vi gik 

derefter en runde på afdelingen, hvor jeg talte med nogle af patienterne om undersøgelsen for at 
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høre om deres reaktioner og eventuelle forbehold. Jeg fandt herved frem til at anvende en diktafon 

til undersøgelsen fremfor et videokamera, da jeg fornemmede en modvilje mod at blive videofilmet.  

Jeg ønskede i første omgang at optage tre samtaler med fem patienter; én med en læge, en 

sygeplejerske og en pårørende. På denne måde håbede jeg at få et bredere billede af, hvordan 

hospitalsindlagte patienter kommunikerer med dem, som primært omgiver dem. Dette fandt jeg dog 

frem til ville blive for vanskeligt og tidskrævende, da pårørende for eksempel oftest kommer uden 

varsel. Jeg valgte derfor at nøjes med én samtale mellem patienten og sundhedspersonalet. Jeg fandt 

i løbet af dataindsamlingsprocessen desuden frem til, at jeg ønskede mere end fem deltagere for at 

have mulighed for at sammenligne kønnene. Jeg havde på dette tidspunkt fire mandlige og én 

kvindelig patient, og fandt derfor yderligere tre kvindelige patienter til undersøgelsen. 

 

I perioden fra d. 16. januar til d. 6. februar, 2012, besøgte jeg Infektionsmedicinsk Afdeling fem 

gange, hvor jeg hver gang i samråd med Peter Leuscher gennemgik en liste over de indlagte 

patienter på afdelingen og udvalgte patienter ud fra mine kriterier. Den 6. februar, 2012, fik jeg 

mine sidste optagelser af patienters samtale med sundhedspersonalet.  

 

Efter at have optaget de otte samtaler påbegyndte jeg transskriptionsarbejdet af samtlige samtaler 

med inspiration fra Sidnells (2010) transskriptionskonventioner (se bilag 1 for mine 

transskriptionskonventioner). Mine transskriptioner indeholder de involveredes tale og de tegn, jeg 

finder mest nødvendige. Jeg anvender i mine transskriptioner følgende forkortelser for deltagerne i 

samtalerne: 

 

Læge: L 

Patient: P 

Kone: K 

Søn: Sø 

Sygeplejerske: S 

Lægestuderende: LS 

 

Dele af min data er blevet præsenteret og bearbejdet på en datasession på Århus Universitet fredag 

d. 16. marts, 2012, hvor samtalerne ligeledes blev behandlet med fortrolighed gennem 

fortrolighedserklæringer.  

 

Jeg har her beskrevet konteksten for de otte samtaler, og jeg vil nu med udgangspunkt i mine 
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transskriptioner undersøge, hvordan de otte hospitalsindlagte patienter kommunikerer i samtalerne 

med de sundhedsprofessionelle. Jeg indleder de to hovedafsnit (magtfordeling og kønsforskelle) 

med en kontekstsættelse af området og herved en grundigere beskrivelse af, hvordan jeg opbyggede 

mine hypoteser.  

 

Jeg begynder nu analyseafsnittet med afsnittet om magtfordeling. 
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 3.2. Magtfordeling  
Som beskrevet i indledningen vil man indtage rollen som patient og blive underlagt andre 

præmisser end ellers i livet, når man får stillet en alvorlig diagnose og bliver hospitalsindlagt, 

hvilket kan skabe en særlig kommunikation. Jeg vil her undersøge patientdiskurserne i min data ud 

fra, hvilken magtfordeling patienternes sprog medvirker til at skabe og derved undersøge min første 

hypotese: 

 

Patienters sproglige valg vil medvirke til at skabe et symmetrisk magtforhold i samtalen med 

sundhedspersonalet 

 

Jeg vil indledningsvis give en beskrivelse af området og derved grundigere illustrere, hvorfra min 

hypotese er udsprunget. 

 

 3.2.1. Introduktion 
Læge-patient samtaler hører under kategorien institutionelle samtaler. Hertil hører bestemte 

normative forventninger, såsom at den asymmetriske rollefordeling er mere udtalt, at der er en 

målorientering i samtalen, og at de forskellige institutionelle roller har tilknyttet forskellige  

rettigheder og forpligtelser. Følges disse regler for samtalen ikke, vil det være et brud på den 

normative forventning. (Svennevig, 2001, s. 127, 129-132). En samtales kategori sætter altså regler 

og normer for, hvilket sprog der er forventeligt og acceptabelt, og den rolle man har i en samtale vil 

derfor influere på kommunikationen. Dette medfører forskellige forventninger til lægen og 

patientens kommunikation i læge-patientsamtaler. 

 

Læge-patient forholdet er overordnet præget af en ulige magtfordeling og en hierarkisk struktur, 

hvor lægerne har den eksplicitte interaktionskontrol grundet den dominans, som deres position og 

faglige viden tildeler dem. I dag er der dog fokus på at udjævne denne ulighed, hvilket har bragt 

patienten og den sundhedsprofessionelle på et mere lige niveau, end der tidligere har været 

gældende for relationen. (Det etiske råd, 2003).  

 

Patienter har i dag en anden medbestemmelse, indflydelse og viden, fordi det nu er muligt at 

indsamle viden og videndele gennem bl.a. internettet og sociale medier, og dette kan medvirke til at 

nedbryde noget af asymmetrien mellem parterne (Riiskjær, Ammentorp, Nielsen, Kofoed, 2011 a, s. 
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3). Der er desuden kommet fokus på at opbygge kommunikative færdigheder hos lægen, som kan 

bidrage til et sprog, som er mere forståeligt for patienten, hvilket ligeledes kan føre til en mere lige 

kommunikation mellem parterne (Det etiske råd, 2003). 

 

Der er ligeledes en begyndende tendens i samfundet til at betragte mennesker, som har behov for 

hjælp fra sundhedsvæsenet, som forbrugere på et sundhedsmarked frem for patienter, end der har 

været tidligere (Askehave, Holmgreen, Lassen, Strunck, 2010, s. 148, 154).  

 

Herudover er patientens valgfrihed og ansvar for livskvalitet og sundhed mere i centrum i dag, og 

dette har affødt begrebet ”patient empowerment”. Patient empowerment har til formål at involvere 

patienter i højere grad og derved at opnå valgfrihed, ansvar og effektivitet, hvilket også har øget 

forventningerne til patienternes aktive deltagelse i deres sygdomsforløb. Meningen er her, at 

patienten i samarbejde med den sundhedsprofessionelle finder frem til den rigtige måde, hvorpå han 

eller hun bedst muligt kan tage vare på sig selv i sygdomsforløbet. (Askehave et al., 2010, s. 148, 

151, 154). Begrebet bygger overordnet på, at: Den enkelte er den fremste eksperten  på sitt eget liv 

og har evne og kompetanse til å vite, hva som er ens eget beste. (Askehave et al., 2010, s. 151).  

 

Formålet med patient empowerment er at styrke patientens egne kræfter, men også at modvirke 

undertrykkende kræfter, og empowerment er særligt centreret om at modarbejde undertrykkelse af 

de svage grupper. Empowerment inden for det medicinske område har nogle faldgruber, som bl.a. 

drejer sig om, at det ofte er sundhedpersonalet, som sætter de overordnede mål for patienterne frem 

for patienterne selv, hvilket udspringer af en opfattelse af, at de sundhedsprofessionelle har den 

korrekte viden om, hvad det gode liv indebærer. Sundhedsprofessionelle kan utilsigtet komme til at 

fratage patienter kontrollen og gøre dem afhængige, og empowerment kan her være en måde at 

udvikle patienter til selv at erobre magt og kontrol over deres eget helbred. Patient empowerment 

skal både betragtes som et mål men også som en proces og strategi på vejen til målet. (Hvas & 

Thesen, 2002).  

 

Denne nye måde at opfatte patienter på kommer også til udtryk i den diskurs, der ses inden for  

sundhedssektoren. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder man bl.a. begreber som egenomsorg, 

selvmonitorering, egenbehandling og patientuddannelse (Askehave et al., 2010, s. 154). På bl.a. 

rigshospitalets hjemmeside fornemmes det øgede fokus på patientinvolvering ligeledes. De har for 

eksempel nedskrevet ti råd til patienten om, hvad denne selv kan gøre for at minimere risikoen for 

fejl: 
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 Spørg hellere for meget end for lidt 

 Fortæl os om dine vaner 

 Skriv ned undervejs 

 Flere ører hører bedre 

 Lad eventuelt en anden tage samtalen 

 Godkend dig selv 

 Hør om operationen 

 Sig til hvis det gør ondt 

 Spørg hvordan behandlingen skal fortsætte 

 Kend din medicin  

(Rigshospitalets hjemmeside). 

 

Det skal dog understreges, at denne ændring fortsat er på indledende plan, og begreber som patient 

empowerment og ord forbundet hermed er stadig langt mere sjældne at møde i artikler på 

sundhedsområdet end i en traditionel tilgang til behandling og forståelse af læge-patientforholdet 

(Askehave et al., 2010, s. 157). Men det er formentlig alligevel blevet nemmere for patienter at 

være involveret og tage ansvar i deres sygdomsforløb.  

 

Ud fra denne viden ønskede jeg at undersøge, hvilken magtfordeling patienters sproglige valg 

medvirker til at skabe for at se, om nutidens tendens med patientinvolvering kommer  

til udtryk i praksis i patienters eget sprog. Jeg vil derfor undersøge min hypotese i forhold til 

patientdiskurserne i min data og vurdere effekterne af de sproglige valg. Jeg undersøger først, om 

der er eksempler på sproglige valg, som kan medvirke til at skabe symmetri, og jeg stiller mig 

derefter kritisk over for dette ved at undersøge, om der modsat er eksempler på sproglige valg, som 

kan medvirke til at skabe asymmetri. 

 

 3.2.2. Patientens opbygning af en symmetrisk magtfordeling 
Jeg vil nu undersøge, om der er eksempler på, at patienternes sproglige valg i min data kan 

medvirke til at skabe en symmetrisk magtfordeling i samtalen.  
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 3.2.2.1. Patientens involvering 

1. niveau: Selvforståelse 

Jeg præsenterer her uddrag fra samtalerne, hvilke jeg på næste niveau analyserer. 

 

I samtalen med Trine er der eksempler på en involveret patientdiskurs:  

 

(Samtale med Trine, se bilag 9, fra linje 57) 

L: Ja (1.0) hvad hedder det øh men (.) men øh:: ellers har (.) når du får taget blodprøver (.) de bliver 

taget fra øh:: 

P: Nej de bliver taget her 

L: De tager alle blod øh 

P: Ja 

L: øh 

P: Også dyrkningerne 

L: Også bloddyrkningerne 

P: Fordi det snakkede vi om i dag nemlig 

L: Ja okay 

P: Hende der skulle tage dem hun sagde man sku skulle stikke for at:: (.) så sagde jeg jamen det gør 

alle de andre ikke 

L: Nej 

P: der er ikke nogen der har taget (.) stukket mig 

L: men problemet kan nemlig være sådan nogle bakterier de kan sætte sig og (.) og lave sådan en (.) 

så sidder de fast på kateteret 

P: Okay 

L: Og så øh kan man sige 

P: Dem kan man ikke skylle væk? 

L: Dem kan man ikke skylle væk 

P: Nej okay  

L: Og det eneste man skal gøre altså øh:: 

P: Skal man lægge et nyt kateter? 

L: Det er (.) det er at fjerne kateteret 
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Et andet eksempel på involvering er i samtalen med Bent, hvor han til slut tager styringen ved at 

foretage en opsummering af hele samtalen: 

  

(Samtale med Bent, se bilag 2 fra. linje 366) 

L: Nu har jeg sat alle de her bolde i gang (1.0) er der noget du synes eller I synes vi mangler at tage 

os af (2.0) 

P: Nej jeg synes øh jamen alle alle tre områder er dækket ind (1.0) øh der er selve en planlægning af 

hvordan øh benet helst skal se ud når jeg (1.0) er klar og så så er der den der opfølgning på (.) øh 

hjertefunktionen 

L: Præcis  

P: Og så er der kosten  

L: mm 

P: Og så hænger den der (.) øh plet (.)  

L: præcis 

P: den hænger også et eller andet sted 

L: Ja (1.0) Jeg er faktisk ret imponeret over at du:: det var faktisk lige præcis de bolde vi snakkede 

om så [fordi at ja (hh)]  

 

Der er også eksempler på involvering og overblik i samtalen med Jan. Lægen giver her udtryk for at 

ville afslutte samtalen, men Jan tager over ved at forsikre sig at få en tilbagemelding på nogle 

prøver: 

 

(Samtale med Jan, se bilag 4 fra linje 144) 

L: skal lige se om jeg har skrevet mere (.) sådan (1.0) ja (.) så det er egentlig det jeg havde til dig 

P: ja så er der så stadigvæk stadigvæk nogle stadigvæk nogle tilbagemeldinger der mangler 

L: og hvad mangler du på 

P: Øh hva hedder det:: døgnurinen  

L: ja 

P: den (.) den lange 

L: Ja 

P: den der sku:: øh køre i længere tid 

L: Okay ja (1.0) nåm det kan jeg da huske det må jeg lige:: det var ved den 11. (.) hvad har vi i dag 

den 16 [(der er svar)] 

P: [Ja::] det var (.) det er faktisk et svar (.) det skal der være 
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L: [ja] 

P: [på nuværende tidspunkt] (1.0) øh:: hvad var der mere (.) jeg tror ikke der var mere 

  

Der er ligeledes eksempler på patientinvolvering i samtalen med Birgitte (se bilag 3 fra linje 46), 

Lars (se bilag 5 fra linje 68 og 94) og Susanne (se bilag 8 fra linje 150, 166, 184, 196, 282, 325, 

381), og der er derfor flere eksempler på sproglige valg, som kan medvirke til at skabe mere 

symmetri i samtalerne. 

 

2. niveau: Kritisk common sense-forståelse 

Jeg vil nu undersøge uddragene ud fra den diskursanalytiske tilgang.  

 

I første uddrag fra samtalen med Trine, er hun den, som besidder viden om proceduren, hvilket hun 

fremfører gennem et sikkert og slagkraftigt sprog uden modalitet. Hun korrigerer bl.a. lægen 

gennem sætningen: Nej de bliver taget her (min understregning), hvilket medvirker til, at hun 

fremstår med autoritet. Hun supplerer ligeledes selv med yderligere information: Også 

dyrkningerne, og fremstår herved som den vidende, på trods af, at de er inde over lægens område.  

Hun går involveret og kritisk ind i samtalen med lægen ved at fremsætte forslag: Dem kan man ikke 

skylle væk?, Skal man lægge et nyt kateter?, hvor hun med det samme foreslår løsninger på lægens 

fremsættelse af problemet med bakterierne på kateteret frem for passivt at acceptere det eller 

afvente en løsning fra lægen. Dette kan dog også opfattes som en udfordring af lægens ekspertise, 

men hun gør det gennem interrogativer frem for konstateringer, hvilket mildner det. Dette kan 

medvirke til at værne om lægens professionelle ”face” - hvilket vil sige, at deltagere i en samtale 

vurderer forholdet mellem sig selv og samtalepartneren og ud fra dette tilpasser deres 

kommunikation for ikke at true modpartens offentlige image (”face”) (Scollon & Scollon, 1995, s. 

35). Trine forbliver på denne måde inden for sin patientrolle samtidig med, at hun udviser 

involvering og årvågenhed. Trines sproglige valg kan herved medvirke til at udfordre den ulige 

rollefordeling og føre hende længere væk fra rollen som ikke-ekspert, samtidig med at hun undgår 

helt at træde ud af sin rolle og for eksempel fremstå uhøflig eller anmasende.   

 

I uddraget fra samtalen med Bent medvirker hans opsummering af samtalen ligeledes til, at han 

overtager noget styring og fremstår som en person med overblik og overskud. Det er dog fortsat 

lægen, som har den overordnede styring i et slags lærer-elev forhold ved, at hun godkender, 

anerkender og vurderer Bents opsummering: Præcis, Ja (1.0) Jeg er faktisk ret imponeret over at 

du:: det var faktisk lige præcis de bolde vi snakkede om så [fordi at ja (hh)]. Lægen har ligeledes 
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spurgt, om der er noget, hun mangler, så hun har på denne måde inviteret til, at Bent kan tage 

styring, men da det ikke er forventeligt for Bent i hans rolle at tage styringen ved at fremsætte alle 

hovedpointerne i samtalen, medvirker hans sproglige valg til, at han fremstår involveret og med 

overblik. Dette kan ikke blot medvirke til at nedtone uligheden mellem parterne, det kan også holde 

lægen fast i at huske alle de områder, de har gennemgået og forsikre Bent om, at hans forståelse af 

samtalen stemmer overens med lægens. 

 

I samtalen med Jan anvender han ligeledes et konstaterende sprog med modalverber til at udtrykke, 

at han ønsker svar på prøverne: Ja så er der så stadigvæk stadigvæk nogle stadigvæk nogle 

tilbagemeldinger der mangler, (...) Det skal der være (min understregning). Hans sprog er 

slagkraftigt bl.a. på grund af sin brug af modalverbet skal og fraværet af modalitet, hvilket som 

beskrevet i teoriafsnittet kan tillægge en person autoritet og medvirke til, at man fremstår 

slagkraftig og sikker i sin sag. Han overvejer desuden til sidst, om der er mere, han ønsker drøftet, 

og giver herefter tilladelse til, at samtalen kan slutte. Samtalen slutter dog ikke her, men på denne 

måde tager han styring og viser, at han også vil influere på samtalens varighed og indhold.  

 

Patienternes sproglige valg, der her kommer til udtryk, kan medvirke til at ændre på 

subjektpositionerne i samtalerne i og med, at patienterne i højere grad får en position som 

involverede medspillere frem for underdanige, passive ikke-eksperter.  

 

Jeg vil nu betragte disse sproglige valg ud fra en teoretisk ramme for bedre at kunne fremsætte 

mulige effekter.  

 

3. niveau: Teoretisk forståelse 

Undersøgelser viser, at aktiv patientdeltagelse skaber større patienttilfredshed og forbedrede 

samtaler med sundhedsprofessionelle samt bedre sygdomskontrol (Haidet & Kroll & Sharf, 2006, s. 

323). Andre undersøgelser viser desuden, at det er vigtigt, at patienter selv er opmærksomme på at 

få den korrekte og tilstrækkelige behandling, fordi der ofte sker fejl for eksempel som resultat af 

underbemanding eller skiftende personale. Patienter oplever derfor ofte at måtte tage ansvar for 

noget, som ellers ligger inden for sundhedspersonalets område. (Martin, 2010, s. 69, 71). Denne 

viden understøtter, at det er vigtigt for patienter selv at tage ansvar og involvere sig - ikke kun i 

forhold til deres samtaler med sundhedspersonalet, som jeg beskæftiger mig med, men i det hele 

taget i deres sygdomsforløb.  
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Der var i min data flere eksempler på, at patienternes sproglige valg udviste involvering for 

eksempel i form af vurderinger, forslag og opsummering. Effekterne af dette kan på baggrund af 

ovenfor beskrevne undersøgelser altså være et bedre sygdomsforløb både helbredsmæssigt og 

følelsesmæssigt samt en større patienttilfredshed. De kan ligeledes medvirke til at øge ligheden 

mellem patienterne og de sundhedsprofessionelle. 

 

Jeg vil nu undersøge magtfordelingen i samtalerne yderligere.   

 

 3.2.2.2. Personligt fokus 

1. niveau: Selvforståelse 

I samtalen med Susanne bemærkede jeg en personlig vinkling på lægen og Susanne selv, som vil 

kunne medvirke til at sidestille Susanne og lægen i højere grad.  

 

Lægen har her forladt lokalet, og Susanne og sygeplejersken er alene tilbage:  

 

(Samtale med Susanne, se bilag 8 fra linje 451) 

S: måle mens han lægger det der ind i øhm::  

P: Ej hvor er han flink altså 

S: Ja:: (1.0) ja (.) i computeren så øh:: så kan jeg lige gå op og hente det til dig (.) for så har du det 

til at stå hernede så du kan tage det 

 

Imens sygeplejersken fortæller om, hvad der rent praktisk skal foregå, afbryder Susanne med: Ej 

hvor er han flink altså refererende til lægen. Sygeplejersken giver et forstående ja og taler så videre 

om det praktiske forløb. Men Susanne tager umiddelbart efter den personlige vinkel op igen: 

 

(Samtale med Susanne, se bilag 8 fra linje 457) 

S: Ja 139 89 (og pulsen 59) det var vist stort set det samme vi målte i morges også 

P: Ja 

S: Så ((rømmer sig)) der er vist ikke så meget at komme efter  

P: Han er sjov Mikkel nogle gange (hh) (2.0) 

S: ja ajm du er:: du er en patient som han jo::  

P: (hh) 
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S: brænder for eller hvad skal man sige ikke altså (.) en kategori som:: 

P: Ja ja 

S: hvor man virkelig tænker (.) det her det er simpelthen (.) hvad handler det her lige om ikk' os' 

P: Ja 

S: Så:: øh  

 

Susanne fortsætter her med den personlige vinkling: 

 

(Samtale med Susanne, se bilag 8 fra. linje 477) 

P: Jeg kan huske kort tid efter jeg var blevet udskrevet (hh) (1.0) så mødte jeg ham i vinafdelingen 

(.) det kan han ikke huske [tror jeg] 

S: [Nå] 

P: mødte jeg ham oppe i vinafdelingen i Føtex (.) jeg tror vi handler samme sted 

S: Ja ja 

P: Han bo han han bor nede på Høj Højbjergvej 

S: Ja 

P: Jeg bor inde i på på Søren Nymarksvej  

S: Ja ja 

P: og så stod jeg og kiggede på vin (1.0) jeg tror det var en af de første gange jeg sådan havde lyst 

til at (.) lave mad og:: 

S: Ja ja 

P: Så kiggede han lige på mig (1.0) godt træk (hh) sagde han så så gik han videre (hh)  

S: Nåh (hh)  

P: Så:: (hh) 

S: Så var du ved at være rask hvis du havde lyst [til vin (hh)] 

 

Der er altså tegn på et personligt fokus i samtalen med Susanne. I de øvrige samtaler med 

patienterne har jeg dog ikke kunnet finde tydelige eksempler på en personlig vinkling, og det 

præger derfor ikke samtalerne generelt.  

 

2. niveau: Kritisk common sense-forståelse  

Susanne refererer her til lægen på en personlig måde ved at bruge hans fornavn og komplimentere 

personlige egenskaber ved ham (flink og sjov) frem for faglige kompetencer. Hun refererer  
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ligeledes til deres liv uden for deres læge-patient roller gennem oplysninger om, hvor han og hun 

selv bor og handler ind samt ved at nævne en situation, hvor hun møder ham uden for disse roller, 

hvilket kan være en (ubevidst) strategi til at skabe en personlig relation mellem hende selv og 

lægen. Susanne fremstår her som det menneske (i stedet for patient), hun er, som hygger sig med 

god vin og mad, hvilket står i modsætning til sygdomsrollen, og hun fastholder herved sin 

personlige identitet og træder væk fra patientrollen. Dette kan ses som et udtryk for et ønsket fokus 

på hende som menneske. Denne vinkling af hende selv og lægen som privatpersoner, kan medvirke 

til at fremstille deres relation som mere lige end læge-patient relationen. Susanne vælger altså et 

”topus”
2
, som belyser deres privatliv, hvilket medvirker til at sidestille hende mere med lægen.  

 

Susannes personlige orientering står i modsætning til sygeplejerskens, som fortsat forsøger at tage 

udgangspunkt i lægen som læge og Susanne som patient frem for som privatpersoner ved, at hun 

betragter lægens interesse i Susanne som faglig og Susanne som en interessant ”kategori”: S: ja ajm 

du er:: du er en patient som han jo::. P: (hh). S: brænder for eller hvad skal man sige ikke altså (.) 

en kategori som::. Sygeplejersken lægger altså afstand til Susannes personlige fokus, og dette kan 

være et forsøg på at fastholde både lægens, Susannes og hendes egen situationelle identitet, som 

Susanne træder ud af gennem den personlige vinkling. Det skal dog pointeres, at Susannes valg af 

det personlige samtaleemne også blot kan betragtes som small-talk og almindelig konversation. 

 

Jeg vil nu forsøge at give en teoretisk forklaring på de sproglige valg. 

 

3. niveau: Teoretisk forståelse 

Som beskrevet i indledningen medfører patientrollen en social reduktion, da patienten er på udebane 

og må acceptere at blive kategoriseret som en diagnose (Martin, 2010, s. 42). Dette kan forstærke 

behovet for at føle sig værdsat og unik, og der er også flere undersøgelser, som viser, at noget af det 

vigtigste for patienter er, at sundhedsprofessionelle giver dem en følelse af at være værdsatte, 

værdifulde og unikke individer (Coyle, 2001, s. 724, 727). Hændelser som umenneskeliggør, 

stereotypificerer eller på andre måder skaber en følelse af at blive devalueret vil virke truende for 

patientens personlighed (Riiskjær & Ammentorp & Kofoed, 2011 b, s. 97). Psykolog ved 

Bispebjerg Hospital, Lise Jul Houmann, som har skrevet en ph.d.-afhandling om 

værdighedssamtaler i Danmark, beskriver ydermere, hvordan patienter ofte kan glemme deres 

identitet og får en følelse af mindreværd efter et langt sygdomsforløb: Lever man flere år i et 

                                                 
2 ”Topus” er et retorisk begreb for det fordelagtige ”sted” (i metaforisk forstand), hvorfra man vælger at belyse et 

emne (Gabrielsen, 2006, s. 199-200)  
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hospitalsmiljø er det ikke underligt, at man som dødeligt syg patient kan føle sig som en genstand 

frem for en person. Personlighed og identitet erstattes af uendelige tests og stadigt mere medicin. 

(Hospice Forum Danmark, 2011). 

 

Susannes personlige orientering kan derfor hænge sammen med et ønske om at blive opfattet som et  

unikt menneske og nedbryde den sociale reduktion af hende og i stedet skabe en mere ligeværdig 

relation til lægen. En mulig effekt af Susannes personlige vinkling kan derfor være, at hendes og  

lægens personlige identitet træder tydeligere frem, og at der derved skabes en mere lige relation 

imellem dem, som øger symmetrien i forholdet. Da etableringen af en mere personlig relation 

mellem Susanne og lægen betyder, at Susanne træder ud af sin situationelle identitet, kan reaktionen 

dog være – ligesom det fremstår i dette tilfælde - at det opfattes som et brud på efterlevelse af sin 

rolle, og at det derfor modarbejdes. Derfor er Susannes måde at skabe mere nærhed mellem hende 

og lægen måske ikke oplagt. Men man kan lede ud af det, at en fremhævelse af patienten og lægen 

som privatpersoner kan skabe et mere ligeværdigt forhold imellem dem, hvor de træder mere ud af 

deres roller, hvilket kan være vigtigt for patientens følelse af at være et unikt individ.  

 

Jeg har nu gennem uddrag fra samtalerne med Trine, Bent, Jan og Susanne illustreret eksempler på 

sproglige valg, som kan øge symmetrien i samtalen, bl.a. ved at patienterne fremsatte forslag, 

fastholdte drøftelse af vigtige emner, opsummerede og sidestillede sig mere med lægen. Dette kan 

være udtryk for, at tiltag som patient empowerment og en større forventning eller accept af, at 

patienten involverer sig og tager del i sygdomsforløbet, afspejles i patienters kommunikation.  

 

 3.2.3. Patientens opbygning af en asymmetrisk magtfordeling 
Jeg vil nu stille mig kritisk over for, hvorvidt patientdiskurserne medvirker til at skabe symmetri. 

Jeg vil derfor undersøge magtfordelingen i materialet yderligere ved at se, om jeg kan identificere 

eksempler på sproglige valg, som modsætningsvis kan føre til asymmetri. 

 

 3.2.3.1. Ydmyg positionering 

1. niveau: Selvforståelse 

I samtalen med Birgitte giver hun udtryk for at indtage en ydmyg rolle over for lægen: 

 

http://www.hospiceforum.dk/page896.aspx?recordid896=802
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(Samtale med Birgitte, se bilag 3 fra linje 71) 

L: to portioner i dag (.) to portioner i morgen (1.0) og så ser vi din blodprocent (1.0) og så får du 

lidt mere af det der epo der 

P: Ja (1.0) 

L: Og så ser vi (1.0) 

P: det epo (.) 

L: Ja 

P: Jeg er dum (.)  

L: Ja 

P: Men ellers så (.) så bliver man heller ikke forberedt på noget vel ? (1.0) man bliver ikke 

nysgerrig hvis man ikke spørger  

L: Nej nej nej der er ikke noget der (ikke gør) 

P: Epo det gør at øhm::  

L: det stimulerer din knoglemarv til at lave nogle flere røde blodlegemer 

P: Ja (1.0) og det er det jeg skal have 

L: og det er jo det du har brug for i øjeblikket jo 

 

2 niveau: Kritisk common sense-forståelse 

Birgitte udtrykker her tøvende og forsigtigt sin tvivl om virkningen af epo ved at berøre emnet: Det 

epo (.) og herefter at holde en pause, hvilket fremstiller hende usikker. Betragter man 

subjektpositionerne i uddraget, har Birgitte i samtalen en patient-position, hvori hun stiller sig 

uvidende og ydmyg over for lægen bl.a. ved at benævne sig selv som dum og herefter undskyldende 

at give en forklaring på, hvorfor hun spørger ind til virkningen af epo: Men ellers så (.) så bliver 

man heller ikke forberedt på noget vel ? (1.0) man bliver ikke nysgerrig hvis man ikke spørger. 

Dette kan ses som en tilladelse til at spørge og et forsøg på at legitimere spørgsmålet og få 

bekræftelse i, at det er acceptabelt, hvilket lægen også kort giver hende: Nej nej nej der er ikke 

noget der (ikke gør). På denne måde fremstiller Birgitte gennem sit sprog sine ellers involverede 

spørgsmål til virkningen af epo som ikke-acceptable. Da lægen fortsat ikke forklarer om virkningen 

af epo, spørger hun igen ind til det, men gennem en deklarativ talehandling frem for en interrogativ: 

Epo det gør at øhm::, som hun undlader at færdiggøre og i stedet indirekte lægger over til lægen 

gennem det forlængede øhm::. Hendes valg af en deklarativ talehandling frem for en interrogativ 

kan ligeledes medvirke til, at spørgsmålet fremstår som uacceptabelt, fordi hun undgår at spørge 

direkte og undlader at færdiggøre sætningen. Frem for at forvente at lægen vil redegøre for den 

gavnlige virkning af epo for hende, hvilket ellers ville være berettiget, undskylder hun i stedet for  
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sin manglende viden og fremstiller derved sin egen viden som utilstrækkelig. Dette kan medvirke til 

at sætte hende i rollen som uvidende og ydmyg over for lægen. Hun kan siges at foretage en såkaldt 

”refleksiv positionering” som uvidende og underliggende lægen. I samtaler vil de involverede parter 

gennem deres sproglige valg positionere hinanden og sig selv til at indtage særlige roller eller 

fremstå på en bestemt måde. Positionerer man sig selv i samtalen, kaldes det en refleksiv 

positionering, og positionerer man sin samtalepartner, kaldes det en interaktiv positionering. 

(Davies & Harré, 1990, s 48, 49). Da det her er Birgittes egne sproglige valg, som skaber hendes 

position som uvidende, er der tale om en refleksiv positionering. Birgittes sproglige valg lever dog 

blot op til de normative forventninger, der er knyttet til samtalen, som beskrevet i indledningen, 

men valgene kan dog alligevel have en konsekvens. 

 

Jeg har ikke kunnet finde andre tydelige eksempler i samtalerne på, at patienterne indtager en ligeså  

ydmyg rolle over for lægen, så det kan ikke siges at præge samtalerne generelt.  

 

Jeg vil nu forsøge at øge forståelsen for Birgittes sproglige valg ved at inddrage teorier. 

 

3. niveau: Teoretisk forståelse 

En undersøgelse af patienters perspektiv på patientforløb giver udtryk for, at indlagte patienter i de 

fleste tilfælde står i en svag position, hvor de kan føle sig usikre på, hvilken rolle de skal indtage, og 

at dette ofte leder dem til at affotografere omgivelsernes forventning til dem, for at få anerkendelse 

og blive accepteret (Martin, 2010 
3
).  

 

Den ydmyge rolle, som Birgitte i det ovenfor beskrevne eksempel indtager, kan derfor forklares 

ved, at hun fra omgivelserne fornemmer, at en sådan rolle er forventelig inden for hendes  

situationelle identitet, hvilket hun vælger at leve op til. Hendes sproglige valg kan derfor hænge 

sammen med et ønske om at fremstå som ”den gode patient”, der lever op til sin rolle og ikke er 

krævende. Dette valg kan dog som beskrevet have effekten af, at hun fremstår underdanig, uvidende 

og mindreværdig over for den sundhedsprofessionelle, hvilket kan medvirke til at opretholde en 

ulige magtrelation mellem dem.  

 

 3.2.3.2. Styringen i samtalen 

Jeg vil nu undersøge, om min data skaber et billede af, hvor meget styring patienterne tager i  

                                                 
3 Dette fremgår overordnet af rapporten, og jeg kan derfor ikke sætte et specifikt sidetal på. 
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samtalen, da dette også vil kunne bidrage til at skabe et billede af magtfordelingen i samtalen. Jeg 

undersøger her patienternes styring gennem kvantificeringer, som kan give et overordnet billede af 

deres styring, og disse kvantificeringer vil jeg så, som i de andre afsnit, kommentere på niveau 2. 

 

1. niveau: Selvforståelse  

For at få et overblik over patienternes styring i samtalerne har jeg kvantificeret deres spørgsmål 

samt deres initiering af nye samtaleemner i forhold til de sundhedsprofessionelles. Jeg har ligeledes 

undersøgt, om det er patienterne, der indleder og afrunder samtalerne, og til sidst har jeg undersøgt 

procentdelen af patienternes taletid i forhold til de sundhedsprofessionelles, da dette alt sammen vil 

kunne skabe et billede af, hvor meget styring patienterne tager, og derved vise dominansen i 

samtalerne. 

  

Spørgsmål og initiering af samtaleemner: 

Efter min sammentælling af antallet af patienternes spørgsmål og initiering af nye samtaleemner i 

forhold til den sundhedsprofessionelles er jeg kommet frem til følgende resultater. 

 

 Patienter Sundhedsprofessionelle 

Initiering af nyt samtaleemne 9 15 

Spg. til modparten 39 97 

 

Patienterne stiller altså under halvt så mange spørgsmål som de sundhedsprofessionelle og initierer 

nye samtaleemner lidt over halvt så mange gange som de sundhedsprofessionelle.  

 

Initiering og afslutning af samtaler: 

Jeg vil nu undersøge, hvem der indleder og afrunder samtalerne. Her påbegynder lægen for 

eksempel samtalen med Trine: 

 

(Samtale med Trine, se bilag 9 fra. linje 1) 

L: Ja (.) Pænt goddag 

P: Pænt goddag 

L: Hvordan går det med dig? 

 

Og efter at lægen har gjort flere sproglige tegn på at afslutte samtalen, slutter han til sidst samtalen 
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helt af: 

 

(Samtale med Trine, se bilag 9 fra. linje 219) 

L: Vi tales ved  

P: Det er i orden (.) Ja (hh)  

L: Hej 

P: Hej hej 

 

Her begynder lægen ligeledes samtalen med Birgitte: 

 

(Samtale med Birgitte, se bilag 3 fra. linje 1) 

((Inden diktafonen tændes spørger lægen hvordan patienten har det)) 

P: Øh:: jo (.) men jeg har det ligesådan som jeg plejer at have det [jeg sover bare] 

 

Til sidst afslutter lægen ligeledes samtalen med Birgitte:  

 

(Samtale med Birgitte, se bilag 3 fra linje 190) 

L: (2.0) Det er godt (.) Hej 

 

Samme billede gør sig gældende i Susannes samtale med lægen, hvor han initierer samtalen: 

 

(Samtale med Susanne, se bilag 8 fra. linje 1) 

L: Hvordan er det gået i alle de her lange tider siden jeg så dig sidst? 

 

Og her afslutter han samtalen igen: 

 

(Samtale med Susanne, se bilag 8 fra. linje 430) 

L: Yes (.) ja ↑ vi snakkes ved 

P: Ja (.) det gør vi 

L: Det er godt (.) hej 

P: Hej 
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Lægen påbegynder og afrunder ligeledes samtalen med de resterende patienter.
4
 

 

Efter at have undersøgt begyndelserne og slutningerne i de otte samtaler med patienterne har jeg 

altså iagttaget, at det i ingen af de otte samtaler er patienten, som begynder eller afslutter den 

egentlige samtale - men derimod den sundhedsprofessionelle. 

 

Patienternes taletid: 

Jeg har desuden undersøgt patienternes taletid. Det samlede antal anslag for patienterne i samtalerne 

er 36.485 anslag ud af i alt 85.490 anslag, hvilket svarer til 42 procent. Den resterende del – altså 58 

procent - tilhører de sundhedsprofessionelle. En indikation på at patienterne ikke har den 

overordnede styring i samtalerne er altså, at de sundhedsprofessionelles samlede taletid er omkring 

16 procent længere end patienternes – en lille procentdel af denne taletid tilhører dog også de 

pårørende. 

 

Patienternes taletid: 

Ca. 16 % kortere end de 

sundhedsprofessionelles 

 

 

Jeg har her illustreret, at patienterne stiller under halvt så mange spørgsmål som de 

sundhedsprofessionelle, at de sætter nye samtaleemner på dagsordenen lidt over halvt så mange 

gange som de sundhedsprofessionelle, at de i ingen af samtalerne påbegynder eller afrunder 

samtalen, samt at de taler i kortere tid end sundhedspersonalet. Dette giver et billede af 

magtbalancen i samtalen, som jeg nu vil forklare yderligere. 

 

2. niveau: Kritisk common sense-forståelse 

Dominansen i samtaler kan bl.a. registreres ved at undersøge, hvem der tager initiativ i samtalen, da 

dette er en måde at dominere på, fordi det medvirker til at styre samtalen. Et tydeligt eksempel på et 

sprogligt initiativ i samtalen er for eksempel at stille spørgsmål, sætte dagsordener og konstatere. 

Giver man blot respons på andres styring i samtalen, hvor man eksempelvis udelukkende besvarer  

spørgsmål, vil det være udtryk for, at man ikke har styring i samtalen. Andelen af taletid i samtaler 

vil ligeledes indikere styring, da mere taletid vil give større mulighed for at dominere. (Vagle, 

                                                 
4 Se bilag 2 fra linje 1 og 531, bilag 4 fra linje 1 og 273, bilag 5 fra linje 1 (denne samtale afsluttes ikke verbalt, lægen 

forlader blot lokalet.), bilag 6 fra linje 1 og 224 og bilag 7 fra linje 1 og 136.  
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Sandvik, Svennevig, 1995, s. 72, 73).  

 

Dette betyder altså, at patienternes markant lavere antal spørgsmål og initiering af nye 

samtaleemner, samt deres kortere taletid i sammenligning med sundhedspersonalet er udtryk for, at 

patienterne ikke har styringen i samtalen, og at den sundhedsprofessionelle besidder 

interaktionskontrollen og dermed den overordnede magt og dominans. Lægens initiering og 

afslutning af alle samtalerne er ligeledes et sprogligt tegn på, at patienten ikke tager styringen i 

samtalerne, men derimod lader lægen sætte den overordnede ramme for samtalen. Denne slags 

kvantificering er dog ikke fyldstgørende i sig selv, da for eksempel indholdet af spørgsmål og 

konteksten har en betydning for, hvilken funktion de har, men det kan dog alligevel give 

indikationer på magtfordelingen, hvilket her er mit formål. 

 

Det virker dog ikke overraskende, at patienterne ikke begynder og afrunder samtalerne eller 

generelt har styringen. Dette hænger formentlig sammen med de normative forventninger til 

samtalen, og at vores opfattelse af roller i læge-patientforhold er så indgraveret i vores bevidsthed, 

at vi betragter det som naturligt. De roller, som lægen og patienten hver især indtager, kan 

vanskeliggøre en styring fra patientens side, da det ville gå imod det sociale sprog, som patienten 

forventes at anvende inden for sin situationelle identitet. Patienterne opretholder derfor blot en 

eksisterende norm om, at det er lægen, som har både rettigheden og forpligtelsen til at styre 

samtalen i kraft af sit erhverv. Men man kunne dog godt forestille sig, at patienter kunne indlede 

samtalen gennem en sætning som: Goddag. Det jeg gerne vil snakke med dig om i dag er... eller 

afslutte samtalen således: Ja, men jeg vil også til at afrunde min forklaring, for jeg tror, jeg har 

vendt alle vigtige områder for mig nu. På denne måde kunne det ligeså vel være patienterne, som 

indledte og afsluttede samtalerne, og vores opfattelse af, at det er ”naturligt” at lægen varetager 

dette, er derved blot et udtryk for vores kulturelle baggrund. Patienternes sproglige valg her er altså 

forståelige, men det er nødvendigt at betragte sproglige valg med nye øjne og være kritisk over for 

selvfølgelige valg for at kunne rykke ved normer og ændre på diskurser.  

 

Patienternes manglende styring, som jeg her har illustreret, er derfor udtryk for, at patienterne 

overordnet medvirker til at skabe asymmetri i samtalerne. Dette vil jeg nu forklare nærmere. 

 

3. niveau: Teoretisk forståelse 

Undersøgelser viser, at lægen ofte igennem sin magtposition vil tage styringen i  

læge-patientsamtaler bl.a. igennem sine spørgsmål (Kjærbeck, 2004, s. 18). Patienter har derfor ofte 

http://www.kommunikationsforum.dk/log/indl_historiefortaelling.pdf
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store vanskeligheder ved at skabe deres egen diskurs, fordi dens indhold og form er for påvirket af 

de spørgsmål, som lægen stiller (Ostermann, Dowdy, Lindemann, Turp, Swales, 1999, s. 128-129). 

Undersøgelser viser herudover, at patienten i størstedelen af undersøgelser om 

sundhedskommunikation bliver fremstillet som modtageren af informationer fra en 

sundhedsprofessionel, hvilket medvirker til, at de sundhedsprofessionelles kommunikation oftest 

fylder mest (Vanderford & Jenks & Sharf, 1997, s. 14). Lægens dominans kan derfor have den 

effekt, at patienters kommunikation ikke får tilstrækkelig plads i samtalen. Undersøgelser viser i 

tråd med dette, at dialogerne mellem patienter og sundhedspersonalet ikke er ligeværdige, og at 

mange patienter ønsker at blive inddraget i højere grad og indgå i en mere lige dialog med lægerne 

men oplever, at deres viden ikke anerkendes, og at deres forklaringer ikke tillægges tilstrækkelig 

værdi (Martin, 2010, s. 64, 70). Patienternes styring vil desuden blive begrænset af, at det 

sundhedsfaglige personales vurderinger af behandling og diagnosticering hele tiden vil styre 

retningen for forløbet. (Martin, 2010, s. 39, 44).   

 

Disse undersøgelser kan være en forklaring på, at patienterne ikke tager den overordnede styring i 

samtalerne. En effekt ved, at lægens kommunikation på denne måde dominerer, kan være, at 

samtaleområder, som er vigtige for patienten, ikke drøftes, og at patientens vurderinger, tanker, 

oplevelser osv. ikke kommer til udtryk. Manglende styring fra patientens side kan som nævnt også 

fastholde en ulige magtfordeling i læge-patient forholdet, og på denne måde kan patienternes færre 

spørgsmål og initiering af samtaleemner, manglende indledning og afslutning af samtalerne samt 

kortere taletid medvirke til at opretholde asymmetri. 

 

 3.2.3.3. Egen vurdering 

Jeg vil nu undersøge, om patienterne udviser usikkerhed i forhold til deres egne vurderinger, da 

dette også kan påvirke magtfordelingen i samtalen.  

 

1. niveau: Selvforståelse 

I følgende uddrag fra samtalen med Jan forsøger Jan at give en vurdering af sin tilstand: 

 

(Samtale med Jan, se bilag 4 fra linje 28) 

P: Det er lidt nemmere så:: hvis jeg sådan lige skulle tage en en helhedsbetragtning (1.0) det er jo 

svært og:: relativt at sige noget om hvordan har du udviklet dig (hh)  

L: Ja men er synet blevet (.) bedre? 
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P: Det:: 

L: En lille smule bedre? 

P: Det bilder jeg mig ind (.) det bilder jeg mig ind  

 

Lidt længere henne i samtalen giver Jan ligeledes udtryk for sin vurdering: 

 

(Samtale med Jan, se bilag 4 fra linje 43) 

P: Øh:: der kan jeg i højere og højere grad (øh::) identificere  

L: Ja 

P: hvad klokken er  

L: Ja 

P: det kan jeg (1.0) om det er træning øh:: fordi at øh:: at je at jeg ved at øh:: at den skal være ca 

sådan øh:: så fokuserer jeg selvfølgelig på at få viserne til at stå sådan ikk'? 

L: Ja (.) ja 

P: Det skal man (.) der er også noget bias i det  

 

I samtalen med Lars vurderer han ligeledes, hvor meget vand lægerne har taget: 

 

(Samtale med Lars, se bilag 5 fra linje 35) 

L: (det er jo en hel skylle) vand der kommer ud hva? 

P: Ja men de har altså taget en hel masse i morges () 

L: () har de det? 

P: Ja ej:: det var jo altså ikke (.) det var jo noget tyndt noget jo det må du hellere spørge dem om 

fordi:: 

L: Ja:: ajm det har de sagt  

 

Der er også eksempler på usikkerhed i egne vurderinger i samtalen med Birgitte (Se bilag 3 fra linje 

30) og Ole (Se bilag 7 fra linje 88). 

 

2. niveau: Kritisk common sense-forståelse 

Patienterne giver her deres vurderinger på en undvigende og tøvende måde. I samtalen med Jan gør 

han bl.a. gennem pronomenet du: hvordan du har udviklet dig (min understregning), sin vurdering 

generel frem for personlig, og lægger herved afstand til sin egen situation og fremstiller det som 

alment vanskeligt at vurdere sin tilstand. Han gør det ligeledes indforstået, at det er svært for ham at 
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vurdere gennem ordet jo, hvor han præsupponerer at en sådan vurdering er vanskelig, og han viser 

hermed også undvigelse over for at vurdere. Gennem sætningerne: Det bilder jeg mig ind og Der er 

også noget bias i det understreger han, at det er hans subjektive vurdering, og at han kan tage fejl, 

og han fralægger sig på denne måde noget af ansvaret for vurderingen. Gennem sætningen: om det 

er træning... tager han igen forbehold for sin vurdering ved at understrege, at det blot kan være et 

gæt fra hans side, og ordet selvfølgelig gør det igen indforstået, at det er vanskeligt at  

vurdere. Det spørgende ikk'? viser, at han søger lægens bekræftelse på sin vurdering, hvilket kan 

tolkes som usikkerhed. Det kan dog også betragtes som respekt for lægens professionelle face, som 

tidligere beskrevet, men det kan alligevel have konsekvenser. Betragter man Jans ordvalg såsom 

svært og relativt skaber disse et verdensbillede af, at vurderingen ikke rigtigt er mulig at foretage, 

og at den ikke vil være meget værd, fordi den er ”relativ”. Han tillægger altså ikke sin egen 

dømmekraft meget værdi og giver bl.a. gennem ønsket om lægens bekræftelse udtryk for, at lægens 

vurdering er mere værdifuld. Dette kan alt sammen medvirke til at skabe en ulighed mellem 

parterne, og denne brug af modalitet i vurderingen af sin helbredstilstand frarøver ligeledes 

vurderingen betydning og værdi.  

 

I uddraget fra samtalen med Lars er han først konstaterende i sin udmelding: Ja men de har altså 

taget en masse i morges, men da lægen ønsker det bekræftet, trækker han dog i land og udviser 

usikkerhed ved at lægge vurderingen af, hvor meget vand de har taget, over til de andre læger frem 

for at stå ved sin egen opfattelse: Det må du hellere spørge dem om. Dette kan udtrykke 

ansvarsfralæggelse og vise, at han ikke stoler på sin egen dømmekraft, hvilket ligeledes kan skabe 

asymmetri og tillægge hans opfattelse mindre værdi. 

 

Patienterne anvender generelt meget modalitet, når de selv skal foretage en vurdering, hvilket giver  

udtryk for, at de er usikre i forhold til deres egne opfattelser og tanker, og patienternes udsagn 

tildeles således ikke så meget magt og autoritet som de sundhedsprofessionelles.  

 

3. niveau: Teoretisk forståelse 

Inden for læge-patient samtaler er det normen, at lægen i kraft af sin position har autoritet til at 

kunne foretage vurderinger af patientens helbredstilstand, hvorimod patienten kun kan gisne herom 

(Phillips & Jørgensen, 2004, s. 53). Det stigende fokus på patientinvolvering og patient 

empowerment kan dog have rykket ved disse normer, men noget tyder på, at patienternes position 

til kun at kunne gisne om vurderinger fortsat ligger dybt indgraveret i rollen. Ledende overlæge på 

Skejby Sygehus, Claus Nielsen (Samtale, d. 15. december, 2011), beskriver, hvordan læger bliver 
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uddannede i at gøre op med den ulige magtfordeling og tage patienten med på råd, men at patienter 

ikke på samme måde bliver oplært i deres egen rolle på området. Han forklarer, at lægernes nye 

tilgang til dem derfor ofte virker overraskende for patienten, som kan føle sig usikker på sin egen 

vurdering af for eksempel et spørgsmål som: Hvad føler du selv, du fejler?. Dette kan skyldes, at de 

bliver forvirrede over at blive taget med på råd, og kun ønsker lægens faglige vurdering. 

 

Patienternes tøven og afstand til at foretage vurderinger kan derfor forklares ved, at de lever op til 

nogle normative forventninger til deres rolle, samt at de føler sig på udebane og ikke tilstrækkeligt 

klædt på til at kunne foretage sådanne vurderinger og bedømmelser. Det kan også ses som et udtryk 

for, at det er uvant for mange patienter at blive involveret og inddraget. Det er forståeligt, at mange 

patienter kan være usikre på deres egen vurdering, når de mangler faglig viden og erfaring på 

sundhedsområdet. Men da patienten som den eneste har adgang til de signaler, kroppen sender, og 

har hele sygdomshistorien i erindringen, har de formodentlig mere viden og betydning end de tror, 

hvilket lægen i Jans samtale også anerkender: L: men det er jo nok ikke en helt dumt indbildning (.) 

fordi:: det er jo dig der kan mærke det bedst (.) (Bilag 4 fra linje. 36).  

 

En af effekterne af en usikkerhed i egen vurdering kan som nævnt altså være, at patienternes egne 

vurderinger og tanker bliver tillagt mindre værdi og betydning i et sygdomsforløb, end de måske 

fortjener, og at de fremstår usikre og tvivlende over for deres egne oplevelser og fornemmelser. 

Dette kan ligeledes medvirke til, at patienterne fastholder sig selv i en underdanig position og i 

rollen som ikke-ekspert og derved opretholder en ulighed i samtalerne. 

 

 3.2.4. Delkonklusion  
Jeg havde på baggrund af research på området en hypotese om, at patienterne ville foretage 

sproglige valg, som kan medvirke til at skabe mere symmetri i samtalerne. Dette var der flere 

eksempler på, at deres sproglige valg kunne medvirke til, hvilket kan indikere, at tiltag som 

brugerinddragelse og patient empowerment er ved at være synlig i praksis, og jeg kunne herved 

bekræfte min første hypotese. Da jeg undersøgte mine data for eksempler på, om patienterne 

omvendt foretog sproglige valg, som medvirkede til at skabe en asymmetrisk magtfordeling, fandt 

jeg dog flere eksempler på dette, bl.a. ved en generel fralæggelse af styring i samtalen samt ved en 

usikkerhed i egne vurderinger. Dette vidner altså om, at det fortsat er ulighed, der generelt præger 

forholdet mellem patienten og de sundhedsprofessionelle. Dette er dog ikke overraskende, da et 

fuldstændig ligeligt magtforhold i læge-patientsamtaler ville være udtryk for et paradigmeskift.  
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Udover at det tager lang tid at ændre sådanne indgraverede roller, kan en forklaring på, at 

patienternes sproglige valg ikke overordnet medvirker til at skabe større symmetri, være, at det er 

vanskeligt at få gjort patient empowerment og patientcentrering til daglig praksis – på trods af, at 

der er skrevet mange artikler på området (Finset, 2008, s. 174-175). Der er også andre mulige 

forklaringer på, at patienternes sprog ikke overordnet skaber symmetri. En analyse foretaget i bogen 

”Sundhedskommunikation på Sygehuset” af to artikler i et fagblad og et forbrugerblad (Askehave et 

al., 2010, s. 147, 157) har til formål at diskutere, hvordan begrebet patient empowerment anvendes 

inden for det danske sundhedsvæsen i dag. (Askehave et al., 2010, s.161). På trods af, at patienten 

er hovedpersonen i empowerment processen, viser bogens analyse, at patienten ikke fremstilles som 

den centrale aktør i teksten, og det er ligeledes ikke patientens udsagn, der er de dominerende 

(Askehave et al., 2010, s. 165). Det beskrives i bogen, hvordan patienterne oftest omtales som 

”patienten”, hvorimod den sundhedsfaglige bliver kaldt ved navn, hvilket skaber et mere 

upersonligt og neutralt indtryk af patienten (Askehave et al., 2010, s. 165). Personalet sætter sig 

selv i rollen som de kompetente og patienten i rollen som ikke-ekspert, og det er meget sjældent 

patientens egne udtalelser, der bliver brugt - de bliver i stedet omtalt af sundhedspersonalet 

(Askehave et al., 2010, s. 161, 167). Da de sundhedsprofessionelles viden og magt på denne måde 

fastholdes i kommunikationen kan dette medvirke til at minimere patienternes mulighed for at blive 

eksperter (Askehave et al., 2010, s. 164, 165), hvilket ellers var hensigten med patient 

empowerment indsatsen. Dette kunne tyde på, at diskursen inden for sundhedssektoren fortsat er 

præget af at skabe en identitet for patienter som mennesker, hvis skæbne er underlagt andres vilje til 

at hjælpe – altså som relativt magtesløse. Det kan også være en indikation på, initiativer som patient 

empowerment ikke er integreret i den ubevidste opfattelse af patientens rolle. Dette kan påvirke 

patienternes eget sprog i forhold til, hvordan de fremstår over for sundhedspersonalet, og det kan 

derfor hænge sammen med, at patienternes sproglige valg i min data overordnet set ikke medvirker 

til at skabe symmetri 

 

Jeg vil nu gå videre til at undersøge patientdiskurserne i forhold til kønsforskelle. 
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 3.3. Kønsforskelle  
Jeg vil nu undersøge, hvordan patienter kommunikerer med udgangspunkt i kønsforskelle på 

baggrund af de hypoteser, jeg opstillede i indledningen: 

 

Der vil være kønsforskelle i patientdiskurserne 

 De kvindelige patientdiskurser vil være længere end de mandlige og indeholde flere 

sympatiskabende sygdomshistorier 

 De mandlige patientdiskurser vil udtrykke en større afstand til sympati end de kvindelige 

 De kvindelige patientdiskurser vil indeholde flere eksempler på udtryk for forsøg på at 

bekæmpe sygdommen end de mandlige 

 

Jeg vil indlede afsnittet med at beskrive sundhedsadfærd i forhold til kønsroller og herved give en 

dybere forklaring på, hvorfra mine hypoteser er udsprunget. Jeg vil i denne forbindelse foretage en 

analyse af to artikler skrevet af en mandlig og kvindelig patient, som jeg har fundet på 

scleroseforeningens hjemmeside, og ud fra dette opbygge mine hypoteser, inden jeg så begynder 

den egentlige analyse af mit empiriske materiale. 

 

 3.3.1. Introduktion 
Undersøgelser viser, at kønnet påvirker sundhedsadfærden for mænd og kvinder, og at det derfor 

har en betydning for patientforløbet (Bertakis, 2009. s. 356-360.) Undersøgelser fra 

Sundhedsstyrelsen viser desuden vigtigheden af og fordelen ved at kønsdifferentiere sin indsats 

over for patienter (Sundhedsstyrelsen, 2011). Svend Aage Madsen, som er Ph.d., chefpsykolog på 

Rigshospitalet og formand for Selskab for Mænds Sundhed - et frivilligt non-profit selskab - 

anerkender i tråd med dette, at der er forskel i mænd og kvinders sundhedsadfærd (Kjølbye, 2006). 

Han beskriver, hvordan kvinder helt tilbage til stenalderen har udviklet evner til at mærke og vise 

deres følelser, fordi dette var vigtigt i forhold til den rolle, de havde med at opdrage børn og 

socialisere sig på stenalderbopladsen. For manden, der i stedet gik på jagt eller i krig, var det 

derimod evner til at undgå at vise følelser, smerte og svaghed, der var vigtige at udvikle, da hans 

pligt var at forsvare familien. Ifølge Svend Aage Madsen, sidder disse kønsroller stadig dybt 

indlejret i mænd og kvinder, og de har derfor fortsat en indvirkning på mænd og kvinders 

sundhedsadfærd i dag, hvilket bl.a. betyder, at kvinder er hurtigere til at bede om hjælp og komme i 

behandling. (psoriasis.dk). Undersøgelser viser desuden, at kvinder i højere grad end mænd 

http://www.sundmand.dk/Information%20Kend%20din%20krop.pdf
http://www.psoriasis.dk/psoriasis-nyheder/m-hader-at-v-patienter
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forsøger at beskytte deres helbred (Coyle, 1999, s. 728). Mænd ønsker derimod ikke at tale om 

sygdommen og lægger afstand til rollen, som en der har behov for omsorg og pleje (psoriasis.dk). 

Kvalitative undersøgelser viser ydermere, at opfattelsen af ”en rigtig mand” er at være stærk og 

undlade at vise svaghed for at kunne beskytte familien (Madsen, 2007, s. 5). Denne viden skabte 

min motivation for et fokus på, om patientdiskurserne giver udtryk for kønsforskelle. 

 

Selskab for Mænds Sundhed har desuden udviklet otte råd til læger til deres samtaler med mandlige 

patienter. Rådene lyder som følgende: 

 

• Vær konkret – tingene skal ikke pakkes unødigt ind 

• Stil konkrete spørgsmål som kræver konkrete svar –forvent ikke de store forklaringer 

• Jo mindre du forventer af samtalen – jo mere vil manden som regel sige 

• Læg ikke op til en stor samtale – forvent ikke et langt intenst forløb 

• Spørg til om han har nogle planer for at ændre på sine vaner 

• Udvis empati ikke medlidenhed - der fjerner følelsen af at have kontrol 

• Formulér mål der kan nås – ikke det hele på én gang 

• Han bestemmer selv - hjælp med at opstille og formidle tilbud om handlinger 

(Sundhedsstyrelsen m.f., 2004) 

 

Disse anbefalinger til lægens samtale med mandlige patienter giver udtryk for nogle særlige 

antagelser i forhold til mænds kommunikation. Disse antagelser bygger bl.a. på, at mænd generelt  

ikke fører lange samtaler, at de bedst forstår det konkrete, og at de ikke ønsker medlidenhed, fordi 

en følelse af kontrol og selvbestemmelse er vigtig for dem. Dette kan fortælle noget om  

sundhedsadfærden for mænd i vores kultur - eller i det mindste vores opfattelse af dette, og de kan 

medvirke til at opstille hypoteser om mænds patientdiskurser. Hvis mænd generelt ikke fører lange 

samtaler og egner sig bedst til det konkrete, kan det tyde på, at deres kommunikation vil være 

præget af et mere kort og faktuelt sprog end kvinders. Og hvis mænd ikke ønsker medlidenhed men 

i stedet søger en følelse af selvbestemmelse og kontrol, vil dette formentlig komme til udtryk ved 

sproglige valg, som lægger afstand til et følelsesladet sprog, som skaber medlidenhed.  

 

Jeg vil nu præsentere en diskursanalyse af to artikler, jeg har foretaget for yderligere at opbygge 

hypoteser om mænd og kvinders patientdiskurser.  

 

http://www.psoriasis.dk/psoriasis-nyheder/m-hader-at-v-patienter
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 3.3.1.1. Diskursanalyse til opbygning af hypoteser 

De to artikler, jeg her vil undersøge, er skrevet af henholdsvis en mand og en kvinde, som begge 

lider af sclerose. Jeg har fundet artiklerne på scleroseforeningens hjemmeside under overskriften 

”Historier fra livet med sclerose” (Scleroseforeningen.dk). Jeg udvalgte de to artikler ud fra, at det 

skulle være en afsender af hvert køn, samt at afsenderen skulle være patienten selv frem for en 

journalist, da jeg vil undersøge patienters kommunikation. De to artikler udvalgte jeg herudover 

tilfældigt. 

  

  Diskursanalyse af artikel med mandlig afsender 

Jeg vil indlede med at analysere artiklen med en mandlig afsender. 

 

(Se bilag 12) 

Artiklen handler om en ung mand, som har fået sclerose og derfor nu sidder i kørestol. Temaet for 

artiklen er at være rejsende med et handikap, og afsenderens fokus er på hans oplevelse med at 

dykke og hans forsatte evne til at rejse og opleve. Emnet om ham som rejsende med et handikap 

etableres som let overkommeligt: Der er lidt ekstra forholdsregler, men ikke noget man ikke kan 

overskue. Men lad os kommer videre til det som det gælder, om nemlig oplevelsen. Afsenderen 

vælger på denne måde et topus, som har hans fortsatte kunnen i centrum.  

 

Afsenderens valg af en refleksion over dykkerstedets navn kan ligeledes medvirke til at fremkalde 

særlige konnotationer: ...og så blev vi kørt ud til "Sharks Bay”. Ja, kunne de da ikke ha kaldt det 

noget andet, var min første tanke. Han nævner her navnet på dykkerstedet, og understreger herefter, 

at områdets navn repræsenterer fare i form af hajer. Dette sproglige valg kan skabe koblinger 

mellem hans person og adjektiver som modig og risikovillig og medvirke til at lægge afstand 

mellem hans person og de associationer, der ellers kan være forbundet med at være syg og 

handikappet - såsom hjælpeløs, passiv og magtesløs.  

 

Afsenderens valg af pronomener kan også påvirke måden, hvorpå verden fremstilles. Afsenderen 

anvender mange gange pronomenet man i forbindelse med sit handikap og den indskrænkning af 

muligheder, som handikappet medfører:  

 

 ...Hotel Interkontinental med handicap- venlige værelser, elevator og ramper til alt, så man kunne være med, 

 (...) Det er jo en hel ny verden man bliver bekendt med, når man kommer til at sidde i kørestol., (…) Jeg blev 

 først skuffet over, at der var så mange ting, som man ikke kunne mere, men så blev jeg klogere igen, da det 
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 viste sig, at jeg kan/kunne det samme som før, det tager bare lidt længere tid, og er lidt mere "bøvlet". (Min 

 understregning). 

 

Pronomenet man fremfor det personlige pronomen jeg kan have funktionen af at lægge afstand 

mellem subjektet og verbet. I de første sætninger skabes der derfor gennem subjektet man en større 

afstand mellem afsenderen og det at være kørestolsbruger og hæmmet end det personlige pronomen 

jeg, ville have medvirket til. Afsenderen anvender i stedet i sidste del af sætningen det personlige 

pronomen jeg, når han beskriver, hvordan han er i stand til det samme som før – på trods af de 

medfølgende udfordringer: men så blev jeg klogere igen.... Når han beskriver sine handlinger og 

oplevelser, anvender han oftest det personlige pronomen jeg, hvilket skaber en mere direkte kobling 

mellem hans person og oplevelserne:  

 

 Jeg blev så spurgt, om jeg ville prøve at komme med videre ned helt under vand? Det ville jeg gerne!, (...) At 

 komme så tæt på fiskene og korallerne var for vildt, og jeg lyste ud af øjnene, da jeg kom op igen og ikke rigtig 

 kunne forstå hvorfor vi skulle op., (…) Da jeg kom op på land, kunne jeg ikke rigtig sætte ord på, hvor 

 fantastisk det var at ha prøvet at dykke… (min understregning).  

 

Disse ordvalg kan medvirke til at knytte hans identitet til adjektiver såsom handlekraftig og aktiv og 

herved lægge afstand til rollen som et passivt menneske, man har medlidenhed med.  

 

Afsenderen vælger desuden at minimere graden af sine udfordringer gennem adverbierne lidt og 

bare: det tager bare lidt længere tid, og er lidt mere ”bøvlet” (min understregning), og dette kan 

medvirke til at bagatellisere hans nye udfordringer og igen undgå, at der skabes medfølelse for hans 

situation. Afsenderen fortæller dog også om sin nervøsitet og beskriver, hvordan oplevelsen var som 

handikappet: Jeg blev lagt på en madras, og fik så vådedragt på, så jeg ikke skulle fryse, da jeg ikke 

har det godt med kulde. - Jeg får spasmer. Men dette gør han dog ofte med en modificering: Først 

der blev jeg lidt nervøs... (min understregning). Gennem ordene først der understreger han, at der 

skulle meget til at gøre ham nervøs, og han giver desuden udtryk for, at det var en let grad af 

nervøsitet gennem adverbiet lidt. 

 

Artiklen indeholder ikke mange beskrivelser af hans følelser, og de få der findes, er korte og med 

ordvalg, der ikke er særligt følelsesladede: Jeg blev først skuffet., (...)...det er sku ikke nemt!. Ordene 

skuffet og ikke nemt fremstiller hans udfordringer som begrænsede og lægger ikke op til større 

empati. Da en inddragelse af læseren i talerens tanke- og følelsesunivers også kan medvirke til 
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identifikation og empati, giver et fravær af fortællinger om følelser og tanker også indikationer på, 

at sympati og empati ikke er målet.  

 

Denne analyse indikerer, at mandlige patienter lægger afstand til at modtage sympati, og den giver 

ligeledes udtryk for, at mandlige patientdiskurser ikke er præget af lange sympatiskabende 

sygdomsfortællinger. 

 

 Diskursanalyse af artikel med kvindelig afsender 

Jeg vil nu foretage en diskursanalyse af artiklen med en kvindelig afsender. 

 

(Se bilag 13) 

Artiklen handler om en kvinde, som beskriver sin kamp med sundhedsvæsenet i forhold til at blive 

korrekt diagnosticeret og behandlet som patient med to lidelser. Fokus i teksten er på kvindens 

sygdomsforløb og beskrivelser af de tanker og følelser, hun har været igennem. Hun har lange 

sygdomsfortællinger, som indeholder et følelsesladet sprog med mange adjektiver til at beskrive 

følelsestilstande:  

 

 og den (diagnosen) blev afleveret til mig på en meget barsk måde, (…) Det der gav mig større og større 

 problemer var, at mine ben ikke bare var tunge, de gjorde også mere og mere ondt, meget ondt, hele tiden, men 

 mest om natten hvor smerterne efterhånden totalt ødelagde min nattesøvn, jeg måtte op mindst hver anden 

 time, og jeg kunne ikke finde hvile fordi smerterne var så slemme, at jeg ikke kunne sove.  

 

Adjektivet barsk er følelsesladet og kan skabe stærke følelser af empati hos læseren, hvilket 

understreges af adverbiet meget. Hendes valg af ord som problemer, tunge, ondt, smerter, ødelagde 

og slemme kan ligeledes have effekten af at frembringe medfølende følelser hos læseren. Hendes 

brug af superlativet (mest om natten...) og komparativet (de gjorde også mere og mere ondt) (mine 

understregninger) forstærker herudover graden af hendes smerter og negative oplevelser.  

 

Hendes sygdomsfortælling indeholder desuden mange følelser og tanker: Efterhånden var jeg totalt 

forvirret..., (…) Jeg tænkte tit, hvad skal det dog ende med?, (...) Jeg følte efterhånden, at jeg var en 

besværlig patient, og jeg følte i høj grad, at ingen tog mine smerter alvorligt. (Mine 

understregninger). Hun inddrager herved læseren i sit følelses- og tankeunivers, hvilket kan 

medvirke til at vække læserens sympati for hende. Der er altså her en stor brug af retorikkens 

appelform ”pathos”, hvilket er et virkemiddel til at vække følelser og sympati hos modtageren 
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(Garbers & Høgel, 1996, s. 67, 68). 

 

Sygdomshistorien indeholder ligeledes beskrivelser af hendes lange venten og forgæves forsøg på at 

få hjælp:  

 

 Jeg fik ordineret forskellig medicin, som ikke virkede, men gav grimme bivirkninger. Jeg ventede i halve og 

 hele år på at komme til undersøgelse hos ortopæd, rømatolog, og diverse alternative behandlere, (...) Så stod 

 jeg på venteliste i over et år for at komme i behandling på Smertecenter Syd., (…) Jeg klagede min nød til 

 min praktiserende læge..., (…) Jeg klagede min nød hver gang, jeg var til den halvårlige kontrol på 

 scleroseklinikken... 

 

Dette bevirker, at hun får rollen som et magtesløst offer for andres vilje til at hjælpe, hvilket 

ligeledes kan medvirke til at vække sympati hos modtageren. De metaforer, der er benyttet i teksten, 

skaber også en fremstilling af afsenderen som et offer: Sygdommen kom som et lyn fra en klar 

himmel, Kæmpede jeg mig igennem "et normalt liv", før jeg måtte smide håndklædet i ringen, kunne 

ikke finde hvile. Metaforerne gør sproget poetisk, hvilket kan medvirke til at skabe følelser, og de 

viser, at afsenderens tankeunivers tager udgangspunkt i, at sygdommen ramte hende uforskyldt, og 

at hun betragter sygdommen som en kamp, hun ikke kunne vinde, og som fratog hende et normalt 

liv.  

 

Denne analyse medvirkede til at opbygge en hypotese om, at kvindelige patienter har flere 

sympatifremmende fortællinger om deres sygdomsforløb.  

 

Jeg har her illustreret hvilken viden, der ligger til grund for mine hypoteser. Jeg vil nu undersøge 

min data ud fra hypoteserne, og efter at have af- eller bekræftet dem vil jeg undersøge de sproglige 

valg, som kommer til udtryk og vurdere hvilke effekter, de kan have. 

 

 3.3.2. Talelængde og sygdomsfortællinger 
Jeg vil indlede med at undersøge, hvor meget taletid de kvindelige patienter tager i samtalerne i 

forhold til de mandlige patienter, og herefter vil jeg undersøge deres brug af sygdomsfortællinger.  

 

1. niveau: Selvforståelse 

Det samlede antal anslag for de fire mandlige patienters tale er på 13.975 anslag ud af i alt 40.995 

anslag, hvilket er den fulde længde af de fire samtaler med de mandlige patienter. Det vil altså sige, 
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at de mandlige patienters samlede taletid er 34 procent. Det samlede antal anslag for de kvindelige 

patienters tale er på 22.510 anslag ud af i alt 44.495, hvilket vil sige, at de kvindelige patienters 

taletid er på 51 procent. Dette betyder, at de kvindelige patienters taletid er 17 procent længere end 

de mandlige patienters.  

 

Der er altså i min data tydelige indikationer på, at de mandlige patienter taler i kortere tid end de 

kvindelige, og at min hypotese på dette område kan bekræftes. 

    

Mandlige patienters taletid   

34% 

Kvindelige patienters taletid 

51% 

 

Jeg vil nu undersøge patienternes brug af sygdomsfortællinger i samtalerne og herved se, hvor stor 

en del af taletiden, der anvendes på sygdomsberetninger hos mændene og kvinderne. 

  

I samtalen med Susanne er der flere eksempler på sygdomsfortællinger: 

 

(Samtale med Susanne, se bilag 8 fra linje 34) 

P: Og så har jeg jo så haft det her efterår hvor det sådan (.) altså det det (.) jeg tror jeg har haft det 

her feber det har ikke været så udpræget som den (.) gang for fem år siden altså det var ikke sådan 

så udpræget med rystelser og svedetur (1.0) men bare feber (1.0) konstant (.) feber i en periode og 

så gik det væk igen og så:: (2.0) kunne jeg jo lige have fjorten dage hvor jeg tænkte nejm det (.) nu 

gik det sgu i sig selv igen (1.0) nu skal jeg til at i gang igen og:: sådan noget så () og så her den 

sidste (.) altså den [her periode] 

L: [Um:: Um:: Um::] 

P: Det har jo så været den voldsomste  

L: Um:: 

P: Jeg har jo ikke haft så høj feber og jeg har ikke haft så meget rystelse som jeg har haft den her 

gang (2.0) altså (1.0) siden i (1.0) søndags (.) (startede jeg) (3.0) Så ja den sidste uge de har været 

den voldsomste 

L: Kommer rystelserne før ligesom feberen kommer? 

P: ◦h Ja (1.0) det har de jo altid altid [gjort]  

L: [Ja ikk'?] 

P: også der i syv der uhuhuhu:: så ligger jo der og fryser  
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L: Ja i 2007 ikk' 

P: Ja 

L: Ja 

P: Dem har jeg sådan været forskånet for (.) men dem har jeg haft her i den her (1.0) siden det 

startede for en uge (.) i går for en uge siden (2.0) 

 

Dette er der også eksempler på i samtalen fra linje 21 og 122. En årsag til at samtalen med Susanne 

er præget af disse historier kan hænge sammen med, at hun har været indlagt tidligere og nu for 

første gang møder den samme læge igen. Lægen spørger desuden, hvordan det er gået siden sidst, 

hvilket også lægger op til en fortælling.  

 

Jeg har dog ikke fundet andre eksempler på længere sygdomsfortællinger i de resterende kvindelige 

patientdiskurser, så det præger ikke generelt de kvindelige patienters kommunikation. Jeg har slet 

ikke været i stand til at finde eksempler på sygdomsfortællinger i samtalerne med de mandlige 

patienter. Dette kan derfor indikere, at kvindelige patienter anvender flere sygdomsfortællinger end 

mandlige, og at min hypotese ud fra min data kan bekræftes. Min undersøgelse giver altså udtryk 

for, at kvindelige patienter taler i længere tid med flere sympatiskabende sygdomsberetninger end 

mandlige. Min hypotese er dog ikke bekræftet særlig tydeligt, da sygdomsfortællingerne ikke kan 

siges at være dominerende for de kvindelige patientdiskurser. 

 

Jeg vil nu bevæge mig videre til næste niveau, hvor jeg vil undersøge tekstuddraget 

diskursanalytisk. 

   

2. niveau: Kritisk common sense-forståelse 

Susanne fremlægger i uddraget sin sygdomshistorie, hvor hun fortæller om feberperioder, svedeture 

og rystelser. Fortællinger giver en subjektiv og ofte emotionel og vurderende fremstilling af 

virkeligheden, som tilpasses til modtageren og konteksten. Vi giver igennem fortællinger vores 

oplevelser mening og skaber sammenhænge mellem forskellige episoder. Fortællinger medvirker 

derfor til at iscenesætte os på en særlig måde, og de viser meget om, hvordan et menneske opfatter 

verden og tillægger forskellige forhold betydning. (Kjærbeck, 2004, s. 8, 9). Susannes fortællinger 

giver derfor udtryk for, hvordan hun betragter verden, og hendes historier om sygdommen og de 

medfølgende ubehageligheder viser, at hun betragter dette som centralt, hvilket kan medvirke til, at 

hun iscenesætter sig selv som et menneske, der er sygt og svagt.  
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Susanne anvender desuden flere gange den retoriske pathos-appel i sin sygdomsfortælling. 

Historierne er beskrevet på en måde, som lægger op til sympati, bl.a. fordi, hun understreger graden 

af dette udbruds ubehag: Jeg har jo ikke haft så høj feber og jeg har ikke haft så meget rystelse som 

jeg har haft den her gang (mine understregninger), og hun anvender to gange adverbiet voldsomt 

om hendes nyligste sygdomsudbrud, hvilket skaber mentale billeder af stærke smerter og ubehag. 

Hendes brug af ordet forskånet i forhold til de rystelser, hun ikke i så høj grad oplevede tidligere 

som nu: P: Dem har jeg sådan været forskånet for (.) men dem har jeg haft her i den her (1.0) siden 

det startede for en uge (.) i går for en uge siden (2.0), understreger dette sygdomsudbruds 

ubarmhjertighed og skaber konnotationer til, at udbruddet er særligt slemt. Hun anvender ligeledes 

ordlyden uhuhuhu:: :også der i syv der uhuhuhu:: så ligger jo der og fryser til at beskrive følelsen 

af feber. Dette kan vække empatiske følelser hos modtageren om egne oplevelser med feber. 

Betragter man transitiviteten i Susannes sprog og undersøger hvilke begivenheder, der bliver 

forbundet til hvilke subjekter, skabes der gennem sygdomsfortællingen en forbindelse mellem 

Susanne og områder som sygdom, feber, rystelse og ubehag.  

 

Jeg vil nu bevæge mig op på tredje niveau og sætte en teoretisk ramme på min analyse af 

tekstuddraget. 

 

3. niveau: Teoretisk forståelse 

Undersøgelser viser, at det er nødvendigt for patienter at fortælle om deres sygdom og smerte for at 

blive helbredt, da det kan være helende at tale om sine oplevelser og bekymringer igennem sine 

historier: Without these narrative acts, the patient cannot grasp what the events of illness means. 

(Charon, 2006, s. 66). Undersøgelser viser desuden, at det er vigtigt for patienter at fortælle deres 

historie og på denne måde dele de oplysninger, som er indeholdt i deres oplevelser med sygdommen 

(Martin, 2010, s. 48). Fortællinger kan som beskrevet også have en vigtig funktion i og med, at de 

viser patientens opfattelser, og sygdomsberetninger kan derved medvirke til at få det centrale for 

patienten i fokus, hvilket også kan tildele lægen vigtig information til diagnosticering af patienten 

(Kjærbeck, 2004, s. 10). 

 

Mary Horton-Salway, som har skrevet en PhD-afhandling om sygdomsfortællinger, beskriver dog, 

hvordan sygdomsfortællinger kan medvirke til at skabe en patients identitet og tager udgangspunkt i 

det, som Charmaz beskriver som ”a fundamental loss of self” (Horton-Salway, 2001, s. 254): 

 

 Over time many debilitated chronically ill persons become dependent and immobilised. As they suffer 



56 

 

 losses of self from the consequences of chronic illness and experience diminished control over their lives  and 

 their futures, affected individuals commonly lose not only selfesteem, but even self-identity. (Charmaz i 

 Horton-Salway, 2001, s. 254). 

 

Årsagen til Susannes fortællinger om sine oplevelser kan ud fra denne viden være, at de hjælper 

hende til at bearbejde og forstå hendes oplevelser, og at hun desuden kan dele vigtig information 

med lægen, og dette er også mulige effekter af fortællingerne. De sympatiskabende elementer i 

fortællingerne kan samtidig bevirke, at hun får den fornødne forståelse, omsorg og opmærksomhed. 

Som beskrevet på andet niveau viser Susannes gennemgående fortællinger om sygdomsepisoderne, 

at hun betragter disse som betydningsfulde. Da sygdomsfortællinger, i henhold til ovenfor 

beskrevne teorier, indeholder en risiko for, at sygdommen kan blive tilknyttet Susannes identitet, er 

dette også en mulig konsekvens. Susannes fortællinger kan dog blot være et udtryk for en forklaring 

af, hvordan det er gået siden sidst, hun var indlagt. Men hvis sygdomsfortællingerne bliver centrale 

i sproget generelt, kan det dog være hensigtsmæssigt at være bevidst om fortællingernes risiko for 

at ødelægge identiteten. 

 

Jeg vil nu bevæge mig videre til at undersøge min næste hypotese. 

 

 3.3.3. Afstand til sympati 
1. niveau: Selvforståelse 

Jeg vil her undersøge, om der er eksempler på, at de mandlige patienters sproglige valg lægger 

afstand til at modtage sympati og omsorg. 

 

Samtalen med Ole bar præg af en afstand til lægens omsorg: 

 

(Samtale med Ole, se bilag 7 fra linje 72) 

L: hvordan var din erfaring med at få lagt et dræn sidst? 

P: Jamen jeg var så pisse syg så 

L: det registrerede du ikke? 

P: Jo altså men der var ingen problem  

L: Det var der ikke (.) aj der er nemlig nogen der synes at det:: (.) det er ubehageligt og det gør ondt 

og sådan nogle ting  

P: Aj det er da bare tanken om at de går ind 
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L: ja (.) omvendt tanken er også (.) og det er jo så din erfaring (.) at det faktisk også letter (.) men 

der er nogen der har ondt af at [at have drænet liggende] 

P: [Jamen det lettede på mig] med det samme  

 

I samtalen med Bent er der ligeledes tegn på en afstand til at skabe sympati: 

  

(Samtale med Bent, se bilag 2 fra linje 39) 

L: Hvordan har du det med øh:: med at at få at vide at der kunne sidde en knude i lungen (.) er du 

bekymret for det ◦h 

P: Jamen det vil (.) det tror jeg egentlig alle øh (.) alle mennesker bliver  

L: Ja 

P: Fordi at øh det det er en usikkerhed og øh:: og igen det der når det har noget med kræft at gøre 

(1.0) øh så så så ja (.) så bliver man lidt ked af det  

L: Ja (1.0) hvor meget fylder det for jer nu her (.) din kone er også (.) informeret om at det det 

bliver undersøgt eller hvordan? (.) Ja 

P: Ja 

L: Ja 

K: Ja (1.0) men I har ikke () 

P: Vi tager det stille og roligt  

 

I samtalen med Jan kan der også være tegn på en afstand til sympati (se bilag 4 fra linje 177). I 

samtalen med Lars er der ikke eksempler på en afstand til sympati. Her mener jeg, der 

modsætningsvist er det stærkeste billede af et sympatiskabende sprog af alle samtalerne (Se bilag 

5), hvilket altså går imod min hypotese. Men der er dog flere eksempler på en afstand til sympati i 

de mandlige patientdiskurser. Jeg har i de fire samtaler med de kvindelige patienter ikke været i 

stand til at finde tegn på, at de lægger afstand til sympatiskabende sprog. I samtalen med Marianne 

forekom der mig dog at være tegn på en afstand til sympati (Se bilag 6 fra linje 25). Men ved 

nærmere eftersyn mener jeg dog ikke, at hendes sproglige valg medvirker til at lægge afstand til 

sympati, men mere en afstand til at være meget syg i håb om at blive udskrevet, og til dette formål 

mener jeg, at hun modsætningsvis bruger et sympatifremmende sprog (Se bilag 6 fra linje 69). Det 

er derfor kun i de mandlige patientdiskurser, at jeg har identificeret en afstand til sympati, og min 

hypotese kan således bekræftes i forhold til min data. 

 

Jeg vil nu undersøge uddragene på niveauet kritiske common sense-forståelse.   
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2. niveau: Kritisk common sense-forståelse 

I uddraget fra samtalen med Ole beskriver han indlæggelsen af et dræn som en bagatel: Jo altså 

men der var ingen problem, og underminerer herefter smerten forbundet hermed ved at beskrive det 

som psykisk: Aj det er da bare tanken om at de går ind. Dette kan være en måde at udtrykke, at han 

er psykisk stærk nok til ikke at lade sig påvirke af indlæggelsen af drænet og antyde, at det ville 

være svagt at klage over det. Gennem adverbiet da: Aj det er da bare... (min understregning) gør 

han det indforstået og præsupponerer, at smerten ved indlæggelsen af et dræn ikke er fysisk og 

derfor ikke reel, men at den blot skabes i hovedet på mennesker, som finder det smertefuldt. Ordene 

aj og bare udtrykker, at det er bagateller, som ikke skal tillægges meget opmærksomhed. Han 

afviser på denne måde lægens åbning til at give ham sympati og omsorg. Han nævner dog først, at 

han var pisse syg og bekræfter at have registreret indlæggelsen af drænet, hvilket kan udtrykke, at 

der ellers var grundlag for at modtage sympati.  

 

I samtalen med Bent bekræfter han lægens spørgsmål på, om han er bekymret for muligheden for  

kræft, men han gør dog sin beskrivelse af sin frygt generel frem for personlig ved at forklare det 

som noget alment: det tror jeg egentlig alle øh (.) alle mennesker bliver. Han vælger desuden 

pronomenet man: så bliver man lidt ked af det (min understregning) i forbindelse med at være ked 

af det frem for det personlige pronomen jeg, hvilket lægger afstand mellem hans person og følelsen 

af frygt og tristhed. Han undgår også at dramatisere ved at minimere graden af sin tristhed gennem 

adverbiet lidt: så bliver man lidt ked af det (min understregning). Sætningen: Vi tager det stille og 

roligt medvirker ligeledes til at lægge afstand til sympati hos modtageren. Han frasiger sig dog ikke 

at være bekymret og underminerer ikke alvoren af truslen, så han lægger ikke så stor afstand til at 

modtage sympati, men han fremhæver heller ikke alvoren gennem for eksempel beskrivelser af 

tanker og følelser, hvilket kunne have lagt op til mere omsorg. 

 

Dette bevirker, at Ole og Bent ikke modtager stor forståelse og omsorg fra den 

sundhedsprofessionelle men i stedet undgår at fremstå klagende og svage, hvilket også ligger i tråd 

med den mandlige kønsrolle, jeg beskrev i introduktionen. 

 

3. niveau: Teoretisk forståelse 

Som beskrevet i indledningen viser undersøgelser, at mænd ønsker at lægge afstand til sygdom og 

skubber kroppens signaler fra sig, fordi de forbinder sygdom med svaghed. Denne afstand til 

sygdom kombineret med utilstrækkelig viden om sundhed er ifølge en undersøgelse om mænd og 
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sundhed vigtige faktorer i forhold til mænds kortere levetid sammenlignet med kvinders (Madsen, 

2007, s. 7). Dødeligheden for mænd er nemlig op til to-fire gange så stor som kvinders, og mænd 

rammes oftere af for tidlig død end kvinder i alle store sygdomskategorier (Kyhn, 2011; Madsen, 

2007, s. 5). 

 

Mænds ønske om at lægge afstand til sygdom kan derfor være forklaringen på de mandlige 

patienters afstand til sympati i min data, og ud fra de beskrevne undersøgelser kan en stor afstand til  

sygdom, sympati og omsorg have negative konsekvenser for helbredet.   

 

Jeg vil nu gå videre til at undersøge hypotesen om, hvorvidt kvindelige patienter i højere grad end 

mandlige beskriver deres egen aktive indsats for at beskytte deres helbred. 

 

 3.3.4. Egen bekæmpelse af sygdom 
1. niveau: Selvforståelse 

I samtalen med Susanne er der eksempler på beskrivelser af, hvordan hun siden sidste 

sygdomsudbrud har levet på en måde, som er forebyggende for sygdommen: 

 

(Samtale med Susanne, se bilag 8 fra linje 64) 

P: Men øh jo der er ikke øhm (1.0) der er ikke sket noget (.) jeg har fået et mindre krævende job 

(2.0) øh:: altså (2.0) jeg har ikke (.) jeg har ikke stress sådan (3.0)  

 

Der er desuden udtryk for egen bekæmpelse af sygdommen her: 

 

(Samtale med Susanne, se bilag 8 fra linje 88) 

P: komme på fuld tid altså der gik trekvart år inden jeg var på fuld tid på arbejde (1.0) men det var 

jo ligemeget altså def det jeg havde jo en fin arbejdsgiver og nu var vi var altså (.) det gik 

fuldstændig som (1.0) altså stødt op ad og (2.0) og så (1.0) tog jeg mig jo sammen for første gang i 

mit liv og kom i form og:: altså og:: 

L: Mhm (1.0) 

P: og så havde jeg jo virkelig fem (hh) fem gode år (hh) 

L: Begyndte at løbe rundt ude i skoven også? 

P: Begyndte at løbe rundt ude i skoven (hh) lige sammen med (kronprinsen) og alt muligt altså der  

var jo ikke (1.0) jeg havde det (hh) altså (2.0) jeg havde det godt og:: passede på mig selv og:: og så 
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bare (4.0) og der er det da bare (.) altså (.) at der har ikke så meget sådan været (2.0)  

 

I samtalen med Birgitte giver hun tilsvarende udtryk for et ønske om at tage initiativer, som kan 

forbedre hendes tilstand gennem frisk luft og motion – på trods af, at hun ikke er i stand til det: 

 

(Samtale med Birgitte, se bilag 3 fra linje14) 

P: Ja (3.0) og jeg prøver virkelig på (.) at komme ud at gå nogle ture ikk' (2.0) me:: je altså så min 

min  

 

Beskrivelser af hvordan patienterne aktivt forsøger at bekæmpe deres sygdom, præger dog ikke 

samtalerne generelt, og jeg har kun fundet tydelige eksempler på dette i de to ovennævnte samtaler.  

Men jeg har dog ikke kunnet finde eksempler på udtryk for forsøg på at bekæmpe sygdommen i 

samtalerne med de mandlige patienter, og dette antyder, at min hypotese kan bekræftes ud fra min 

data. 

 

Jeg vil nu undersøge de sproglige valg ud fra en kritisk common sense-forståelse. 

 

2. niveau: Kritisk common sense 

I det første uddrag med Susanne har lægen umiddelbart inden spurgt hende, om hun stadig er gift 

med den samme mand. Dette tolker hun tilsyneladende som en hentydning til, om hændelser i  

hendes liv har forårsaget sygdomsudbruddet, fordi hun umiddelbart efter forklarer, at der ikke er 

sket noget. Hun nævner herefter to ord, som i dag i høj grad forbindes med ens helbredstilstand: 

stress og motion. Hun beskriver, hvordan hun har taget en aktiv handling for at passe på sig selv ved 

at skifte job og begynde at motionere: jeg har fået et mindre krævende job, (…) tog jeg mig jo 

sammen for første gang i mit liv og kom i form og:: altså og::. Det, at der ikke er sket noget i 

hendes liv, som har forårsaget udbruddet, vælger hun altså at underbygge med, at hun har beskyttet 

sit helbred. Hun giver herved udtryk for, at hun ikke kan tillægges ansvar for sygdomsudbruddet. 

Ser man på transitiviteten i hendes sprog, bliver hun her forbundet til handlinger om at beskytte sit 

helbred, hvilket ligeledes fralægger hende ansvar for sygdomsudbruddet. 

 

I uddraget fra samtalen med Birgitte kan hendes markering af, at hun forsøger at tage 

helbredsmæssigt sunde beslutninger også være et forsøg på at fremstå stræbende mod sundhed – på 

trods af hendes manglende evner til det.  
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3. niveau: Teoretisk forståelse 

Der er de seneste årtier opstået øget opmærksomhed på individets eget ansvar for sit helbred og et 

ideal om det ansvarlige menneske. (Kjær & Reff, 2010, s. 31, 32). Undersøgelser viser i tråd med 

dette, at de fleste mennesker betragter det som en moralsk pligt at være sund og rask og anser en 

sygdom for et nederlag, (Coyle, 2001, s. 724). Erik Riiskjær (E-mail, 22. marts, 2012), 

chefkonsulent i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, beskriver ligeledes: 

 

 Idealforestillingen om dagens patient er i vores kultur en patient, som tager sundhedsmæssigt ansvar. Dette kan 

 være en afspejling af den diskurs, man havde op igennem firserne, hvor fokus var på at undgå at misbruge 

 sundhedssystemet, fordi det var for dyrt. 

 

Dette kan hænge sammen med patienternes beskrivelse af deres forsøg på at bekæmpe sygdommen. 

Effekterne af patienternes sproglige valg kan derfor være, at de medvirker til at fremstille dem som 

ansvarsbevidste mennesker, der lever op til vores kulturs moralske krav om aktivt at stræbe mod 

sundhed og godt helbred. De kvindelige patienters beskrivelser af deres indsats hænger også godt 

sammen med deres kønsrolle, som beskrevet i indledningen, er forbundet med et ønske om at 

beskytte helbredet.  

 

 3.3.5. Delkonklusion 
Som beskrevet i indledningen havde jeg en hypotese om, at patientdiskurser vil indeholde 

kønsforskelle - nærmere bestemt at de kvindelige patientdiskurser vil være længere end de mandlige 

og indeholde flere sympatiskabende sygdomshistorier, at de mandlige patientdiskurser vil udtrykke 

en større afstand til sympati end de kvindelige, og at de kvindelige patientdiskurser indeholder flere 

eksempler på udtryk for forsøg på at bekæmpe sygdommen end de mandlige. Gennem en analyse af 

min data har jeg kunnet bekræfte disse hypoteser i mere eller mindre grad. 

 

Jeg vil nu på baggrund af denne analyse opstille kommunikationsanbefalinger til patienten.  
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4. KOMMUNIKATIONSANBEFALING  

 TIL PATIENTEN  

Jeg opstiller her otte kommunikationsanbefalinger til patienten baseret på min analyse. Da 

anbefalingerne er henvendt til langtidssyge, hospitalsindlagte patienter, er de generelle og tager ikke 

hensyn til faktorer såsom ressourcesvage patienter eller forskelle i sygdomme, og jeg integrerer 

ligeledes ikke kønsforskelle i anbefalingerne. Jeg har i udarbejdelsen af selve anbefalingerne haft 

fokus på at gøre dem så nemme at huske og forstå som muligt, så de vil kunne danne baggrund for 

en pjece til patienten. Jeg opsummerer indledningsvist resultaterne af analysen for at opridse 

grundlaget for anbefalingerne.  

 

I det første tema i analysen ”Patientens involvering” argumenterer jeg for, hvordan aktiv 

patientdeltagelse kan skabe større patienttilfredshed, forbedrede samtaler med 

sundhedsprofessionelle samt bedre sygdomskontrol. I det næste tema ”Personligt fokus” 

argumenterer jeg for, at følelsen af at være et værdsat, værdifuldt og unikt individ, er central for 

patienten. Inden for ”Ydmyg positionering” forklarer jeg, hvordan konsekvensen af en ydmyg 

positionering kan være, at man fremstår uvidende og mindreværdig over for den 

sundhedsprofessionelle. I afsnittet ”Styring i samtalen” beskriver jeg, hvordan patienters manglende 

styring kan medføre, at vigtige samtaleområder for patienten samt vurderinger, tanker og oplevelser, 

ikke kommer til udtryk, hvilket bl.a. kan medvirke til, at vigtig information går tabt. I afsnittet 

”Egen vurdering” forklarer jeg, hvordan effekterne af en usikkerhed i patienters egne vurderinger 

kan være, at vurderingerne og patienternes tanker bliver tillagt utilstrækkelig værdi og betydning. 

Jeg beskriver i afsnittet ”Talelængde og sygdomsfortællinger”, at sympatiskabende 

sygdomsfortællinger kan være helende for patienter, og at disse også kan tildele lægen vigtig 

information til diagnosticering, men at sygdomsfortællinger samtidig kan være ødelæggende for 

patientens identitet, og at dette altså er mulige følger. Afsnittet ”Afstand til sympati” handler om, at 

en stor afstand til sympati og sygdom kan have en negativ indvirkning på helbredet. Slutteligt 

beskriver jeg i ”Egen bekæmpelse af sygdom”, at beskrivelser af forsøg på at bekæmpe sygdommen 

kan bevirke, at patienten fremstår ansvarsbevidst.  

 

Jeg har på baggrund af dette opstillet følgende otte kommunikationsanbefalinger til patienten: 
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1. Udvis involvering, ansvar og årvågenhed 

Dette vil kunne give dig bedre overblik, nedsætte risikoen for fejl og medvirke til et bedre 

sygdomsforløb både helbredsmæssigt og følelsesmæssigt. 

 

2. Hold fast i at fremstå som et unikt, værdifuldt menneske 

På denne måde kan du minimere en følelse af at være en ”diagnose med ben”, hvilket en 

hospitalsindlæggelse kan frembringe følelsen af. 

 

3. Undgå at sætte dig selv i rollen som uvidende og ydmyg 

Du vil herved kunne minimere risikoen for at fremstå mindreværdig og underdanig.  

 

4. Tag styring i samtalen 

På denne måde vil dine tanker, meninger og fortællinger, som kan indeholde vigtige 

oplysninger, i højere grad blive delt med sundhedspersonalet. 

 

5. Opbyg et ansvar for og en tiltro til dine egne vurderinger  

På denne måde kan du undgå, at dine vurderinger tillægges mindre værdi end de måske 

fortjener. 

 

6. Inkludér vigtige sygdomsfortællinger til sundhedsprofessionelle, men undlad at gøre 

dem centrale for din kommunikation generelt 

Du kan herved sikre at få fortalt vigtige historier men samtidig minimere risikoen for, at din 

person vil blive forbundet med sygdom.  

 

7. Undlad at lægge stor afstand til sympati og omsorg 

Du kan på denne måde undgå, at alvoren af din sygdom, bekymringer og smerter tillægges 

utilstrækkelig værdi og opmærksom, som kan true din helbredstilstand.  

  

8. Giv udtryk for dine egne initiativer til at bekæmpe sygdommen 

På denne måde vil du kunne fremstå ansvarsbevidst. 
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 5. KONKLUSION 

Problemformuleringen for denne afhandling var, hvilken kommunikation, der kommer til udtryk 

hos hospitalsindlagte patienter med en alvorlig diagnose i deres samtale med sundhedspersonalet. Et 

underspørgsmål var desuden, hvilke konsekvenser de sproglige valg kan have, samt hvilke 

kommunikationsanbefalinger jeg kan opstille til patienten på baggrund af undersøgelsen. Jeg 

undersøgte området ud fra mine hypoteser, og min analyse var derfor opdelt i to hovedafsnit; 

magtfordeling og kønsforskelle. 

 

I afsnittet om magtfordeling undersøgte jeg patienternes kommunikation ud fra min hypotese om, at 

patienters sproglige valg vil medvirke til at skabe et mere symmetrisk magtforhold i samtalen. 

Denne hypotese havde jeg opbygget på baggrund af litteraturlæsning på sundhedsområdet, som 

beskriver en tendens i samfundet til større fokus på involvering af patienten gennem initiativer 

såsom patient empowerment. Jeg illustrerede i analysen eksempler på sproglige valg i min data, 

som kunne øge symmetrien i samtalerne, bl.a. ved at patienterne fremsatte forslag, fastholdte 

drøftelse af vigtige emner, opsummerede og sidestillede sig med lægen. Jeg beskrev her, at 

effekterne af disse sprogvalg kunne være større patienttilfredshed, forbedrede samtaler med 

sundhedsprofessionelle og bedre sygdomskontrol, samt en følelse af at være et værdifuldt, unikt 

individ. Jeg kunne altså påvise sproglige valg, som kunne medføre mere symmetri i samtalerne, 

hvilket bekræftede min hypotese. Overordnet viste det sig dog, at patienternes sproglige valg 

medvirkede til at opretholde et asymmetrisk forhold, hvilket gav udtryk for, at den ulige 

magtfordeling i læge-patient forhold fortsat er mest dominerende. Dette kom til udtryk ved en 

ydmyg positionering, hvilket jeg vurderede til at kunne fremstille patienten uvidende og 

mindreværdig over for den sundhedsprofessionelle. Det ulige magtforhold kom desuden til udtryk 

gennem en usikkerhed i patienternes egne vurderinger, hvilket jeg beskrev, kunne medføre, at 

patienternes vurderinger og tanker kunne tillægges mindre værdi og betydning, end de måske 

fortjener. Slutteligt kom den ulige magtfordeling til udtryk ved, at patienterne ikke tog den 

overordnede styring i samtalerne. Dette vurderede jeg kunne medføre, at vigtige samtaleområder for 

patienten samt vurderinger, tanker og oplevelser, ikke kommer til udtryk, hvilket bl.a. kan medvirke 

til, at vigtig information går tabt. Dette var dog ikke overraskende, da et fuldstændig ligeligt 

magtforhold i læge-patientsamtaler vil være udtryk for et paradigmeskift. 

 

I afsnittet om kønsforskelle undersøgte jeg patienternes sprog ud fra min hypotese om, at 

patientdiskurserne vil indeholde kønsforskelle. Jeg havde opbygget hypotesen på baggrund af 
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teorier på området, som beskrev forskelle i mænd og kvinders sundhedsadfærd, og på baggrund af 

en diskursanalyse, jeg havde foretaget af to artikler skrevet af en mandlig og kvindelig 

sclerosepatient. Jeg havde tre underhypoteser på området. Den første hypotese var, at de kvindelige 

patienter vil tale i længere tid end de mandlige, og at deres tale vil indeholde flere sympatiskabende 

sygdomsfortællinger end de mandliges. Da de kvindelige patienter talte i længere tid, og der var 

eksempler på sympatiskabende sygdomsfortællinger i en af de kvindelige patientdiskurser og i 

ingen af de mandlige, kunne jeg bekræfte hypotesen – dog ikke særligt tydeligt, da det ikke 

prægede de kvindelige patientdiskurser generelt. Jeg vurderede her, at effekten af sympatiskabende 

sygdomsfortællinger kan være en helende oplevelse for patienten, og at disse også kan tildele lægen 

vigtig information til diagnosticering, men at de samtidig kan være ødelæggende for patientens 

identitet, hvis fortællingerne bliver centrale. Min næste hypotese var, at de mandlige 

patientdiskurser vil udtrykke en større afstand til sympati end de kvindelige, og da jeg havde 

eksempler på en afstand til sympati i flere af de mandlige patientdiskurser, men ikke i nogen af de 

kvindelige, kunne jeg bekræfte hypotesen. Jeg vurderede her, at effekterne af en stor afstand til 

sympati og sygdom kan være, at det har en negativ indvirkning på helbredet. Min sidste hypotese 

var, at de kvindelige patientdiskurser vil indeholde flere eksempler på udtryk for forsøg på at 

bekæmpe sygdommen end de mandlige, og da jeg fandt eksempler på dette i de kvindelige 

patientdiskurser og ikke i de mandlige, kunne jeg bekræfte hypotesen ud fra mine data. Dette, 

vurderede jeg, indebærer en effekt af, at patienten vil fremstå ansvarsbevidst.  

   

Ud fra denne viden opstillede jeg efter analysen otte kommunikationsanbefalinger til patienten. 

 

Jeg har derved besvaret den problemformulering og de tilhørende underspørgsmål, jeg fremsatte i 

indledningen til afhandlingen. 
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 6. METODE KRITIK 

Jeg vil nu stille mig kritisk over for min undersøgelse ved at påpege faktorer, som kan have påvirket 

undersøgelsen. 

 

 6.1. Undersøgelsens validitet og reliabilitet  
Validitet og reliabilitet handler om, hvorvidt man undersøger det, man tror, man undersøger, og  

hvorvidt man kan stole på det, man undersøger (Nielsen & Nielsen, 2005 s. 218).  

 

Validiteten af min undersøgelse øges ved, at jeg har undersøgt patienternes samtaler i naturalistiske 

situationer frem for at iscenesætte eksperimentelle situationer, og dette gør samtalerne 

virkelighedsnære. Men samtalerne foregik dog efter, at jeg havde forklaret patienterne om mit 

projekt, og patienterne havde tilmed en bevidsthed om at blive optaget, hvilket kunne indvirke på 

samtalerne og svække undersøgelsens validitet. Dette forsøgte jeg dog at imødekomme ved at 

vælge ikke at være tilstede under samtalerne og ved at anvende en diktafon i stedet for et 

videokamera, hvilket er mere diskret.  

 

Mit analysegrundlag, hvilket er mine transskriptioner, kan spille ind på reliabiliteten af 

undersøgelsen, fordi transskriptionen ikke indeholder alle sprogets nuancer, og det giver derfor ikke 

et komplet billede af patienternes sprog.  

 

 6.2. Undersøgelsens repræsentativitet 
Mit deltagerantal på otte patienter er et lille antal af repræsentanter for den brede gruppe af 

”patienter”, og undersøgelsen kan derfor kritiseres for ikke at give et repræsentativt billede af 

patienters kommunikation. Jeg vil dog her henvise til mit afsnit om casestudiet, hvori jeg bl.a. 

argumenterer for eksemplets magt. Da jeg, af mangel på ressourcer og mulighed for at indsamle 

baggrundsviden om patienterne, kun kunne tage begrænsede hensyn til, at mine deltagere 

repræsenterede gruppen af ”patienter” generelt, kan dette ligeledes svække repræsentativiteten i min 

undersøgelse. Min induktive måde at gå til min data, bevirker ydermere, at jeg ikke kan give en 

udtømmende beskrivelse af patienters kommunikation (Herslund, 2004, s. 22).  

 

Mit afsnit om kønsforskelle er ligeledes udarbejdet på baggrund af et lille antal mandlige og 
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kvindelige patienter, hvilket svækker repræsentativiteten, og de er heller ikke udvalgt ud fra 

kriterier om at være sammenlignelige. Men af ressourcehensyn valgte jeg at begrænse mig til dette 

antal for at sikre overensstemmelse mellem min undersøgelse, og den tid jeg havde til rådighed.  

 

Min undersøgelse er altså ikke statistisk repræsentativ, hvilket forhindrer mig i at fastslå, at 

resultaterne gælder for hele gruppen af patienter - jeg kan blot konkludere, om mine hypoteser kan 

be- eller afkræftes ud fra min data. Men mine resultater vil kunne anvendes til at vise nogle 

tendenser og åbne op for relevante temaer.  

 

 6.3. Begrænsninger ved den socialkonstruktivistiske 

tilgang 
Min socialkonstruktivistiske tilgang bevirker herudover, at jeg ikke kan skabe ét sandt billede af, 

hvordan patienter kommunikerer, fordi der ifølge tilgangen ikke findes én objektiv virkelighed. Det 

er mig som subjekt, der har konstrueret min undersøgelse af patienters kommunikation ved at sætte 

rammerne for iagttagelsen og analysen. Det, jeg vælger at fremhæve, er desuden påvirket af mine  

interesser, forventninger og min viden, hvilket også vil påvirke de resultater, jeg når. Den 

virkelighed, jeg viser, er derfor kun virkelighed i forhold til min teoretiske vinkel, og mine 

konklusioner er derfor blot en opsummering af, den konstruktion, jeg har skabt i min analyse.  

 

 6.4. Begrænsninger ved mit patientfokus 
Jeg har i min undersøgelse fokus på patienternes sprog og undersøger ikke den 

sundhedsprofessionelles kommunikation, hvilket ellers også har en påvirkning på patientens 

kommunikation. Jeg skelner i min undersøgelse ydermere ikke mellem, om patienten 

kommunikerer med en sygeplejerske eller en læge, selvom dette også kan påvirke 

kommunikationen, da for eksempel en sygeplejerskes magtposition ikke er så høj som en læges. 

Det, der skabes i samtaler, er et samspil mellem de involverede parters sproglige valg, og man 

kunne derfor godt have inddraget samtalepartnerens kommunikation og dennes indvirkning på 

patientens kommunikation i højere grad. Men dette var et valg, jeg traf for at begrænse mit 

undersøgelsesområde, og jeg opfylder fortsat mit formål om at undersøge, hvordan patienter 

kommunikerer.  
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 7. DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING 

Jeg vil nu diskutere og perspektivere de temaer, jeg undersøger i min afhandling.  

 

Jeg beskriver i analyseafsnittet om magtfordeling, at der er kommet et øget fokus i samfundet på at 

dele information med patienter og i højere grad at involvere patienter i sygdomsforløbet, og dette 

kan skabe større lighed mellem patienten og sundhedspersonalet. Resultaterne af min undersøgelse 

giver i tråd med dette udtryk for, at patienternes sprog kan medvirke til at skabe symmetri i 

samtalen. Patienternes sprog medvirkede dog overordnet til at skabe asymmetri i samtalen. Men 

min undersøgelse viser, at patienternes valg har en betydning for symmetrien i læge-patient 

samtaler, og dette vidner om, at initiativer, der understøtter tiltag som patient empowerment, derfor 

giver mening. Hvis initiativer som patient empowerment integreres mere i det samfundsmæssige 

syn på patienten, kan dette derfor åbne op for en mere lige læge-patient relation.  

 

Det kan dog diskuteres om en ulighed helt vil kunne undgås i og med, at lægerne besidder en stor  

faglig viden, som patienterne oftest ikke besidder. Det er desuden værd at overveje, om et 

fuldstændigt symmetrisk forhold mellem patienter og sundhedsprofessionelle er 

bestræbelsesværdigt. I en artikel på etisk råds hjemmeside argumenterer læge, Lotte Hvas, for, at 

læge-patient forholdet altid vil være ulige, så længe lægen skal ordinere recepter, varetage 

henvisninger osv, men at dette ikke udelukker et ligeværdigt møde mellem lægen og patienten. Det 

påpeges, at patienten er nødt til at have tillid til lægens vurderinger, fordi patienten aldrig vil kunne 

overskue al den nødvendige information for at kunne foretage vurderinger selv, og at det derfor er 

urealistisk at tale om fuldstændig selvbestemmelse fra patientens side som afløser for 

paternalismen:  

 

 Selvfølgelig skal patienter være med til at tage beslutninger, og lægen skal som udgangspunkt ikke bestemme, 

 hvad der er godt for den enkelte patient. Men det er en illusion at tro at det er det samme at gå til læge som at 

 gå ud og handle, og det vil være ødelæggende for såvel det danske sundhedsvæsen som for det enkelte læge-

 patient-forhold hvis lægen laves om til "brugsuddeler". 

 (Hvas, 2003). 

I en anden artikel fra etisk råds hjemmeside argumenteres der i tråd med dette for, at 

selvbestemmelse ikke altid er i patientens interesse, da patienten for eksempel kan have et behov 

for, at andre overtager beslutningsdelen eller ikke ønsker at få del i en viden, som er nødvendig for 

at kunne træffe beslutninger. Det argumenteres desuden i artiklen for, hvordan patienternes 
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involvering ikke altid er gavnlig. Viden som patienter indhenter fra internettet, og som de ønsker, at 

lægen forholder sig til, kan eksempelvis være misforstået, eller de kan have indbildt sig at fejle 

noget, som de ikke i virkeligheden fejler, og dette kan bl.a. stille lægen i en vanskelig og 

tidskrævende situation. Det argumenteres desuden for, hvordan et fokus på patientinvolvering er en 

fordelagtig situation for den ressourcestærke patient, men at det vil stille den ressourcesvage patient 

endnu længere om bag i køen. (Det etiske råd, 2003). 

 

Disse argumenter er derfor værd at medtage i sin stræben efter mere lighed mellem patienter og 

sundhedsprofessionelle.   

 

I mit afsnit om kønsforskelle argumenterer jeg for en kønsforskel i patientdiskurser, hvilket min 

data også indikerer. Da der tyder på at være forskelle i mænd og kvinders sundhedsadfærd, mener 

jeg også, det er hensigtsmæssigt at integrere denne viden på sundhedsområdet. Et andet perspektiv 

på opfattelsen af kønnet, som kan være værd at inddrage, er dog, at tiltag, som bygger på forskelle i 

kønnene kan medvirke til at skabe større ulighed mellem kønnene. I en artikel fra avisen.dk 

argumenterer en kvinde for, at tiltag fra eksempelvis Selskab for Mænds Sundhed øger uligheden 

mellem kønnene ved at tildele mænd særlig opmærksomhed, og at det ligeledes fastholder nogle 

kategoriseringer af kønnene, som kan være uhensigtsmæssige:  

 

 Man forvrænger virkeligheden, hvis man overfokuserer på kønnets betydning. Det fører til nogle ubrugbare 

 firkantede konklusioner, som skaber nogle myter om kønnene, som kan være meget undertrykkende. 

 (Gersov, 2008). 

 

Dette perspektiv kan ligeledes være værd at inddrage i forskning inden for kønsområdet. 

http://etiskraad.dk/upload/publikationer/oevrige-udgivelser/laege-patient-forholdet/kap02.htm
http://avisen.dk/blogs/nanna/selskab-for-maends-sundhed-diskriminerer-kvinder_13405.aspx
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 8. VIDERE FORSKNING 

Der er som nævnt i indledningen lavet meget begrænset forskning på det område, jeg har 

beskæftiget mig med i denne afhandling, og jeg har i min store research på området ikke fundet 

lignende anbefalinger til patientens kommunikation. Min undersøgelse viser, at opmærksomhed 

omkring patienternes sproglige valg kan være gavnlig. Det kunne derfor være interessant at forske 

videre på området. Mine resultater vil bl.a. kunne danne baggrund for en større undersøgelse af 

patienters kommunikation, hvor man vil kunne inddrage en skelnen mellem forskellige grupper af 

patienter og vurdere, om der skal opstilles kommunikationsanbefalinger, som er tilpasset forskellige 

patientgrupper. Her kunne det desuden være spændende at gå i dybden med at undersøge 

kønsforskelle på et mere sammenligneligt grundlag. Videre forskning på området kunne endvidere 

tage udgangspunkt i de opstillede kommunikationsanbefalinger til patienten og afprøve deres 

funktion og teste deres effekt.  
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 10. ENGLISH ABSTRACT 

Healthy talk  

- A discourse analytical examination of seriously ill, hospitalized patients’ communication in their 

dialog with health professionals 

 

The purpose of this thesis is to examine and evaluate the communication expressed by hospitalized 

patients in their dialog with health professionals and furthermore, to create recommendations to the 

patients’ communication based on my findings. I examine this area by collecting empirical data 

through a qualitative case study by observation, where I record four male and four female 

hospitalized patients' conversations with health professionals. I transcribe the conversations and 

make a discourse analytical examination of them.  

 

Little research has been executed with a focus on the patient's communication, whereas the interest 

in the health professionals' communication is extensive. However, a hospitalization will lead to 

social degradation and bring a person into a new role as a ”patient” being surrounded by health 

professionals who are in a dominating position in this specific context. Therefore, an awareness of 

the effects of the patients' own linguistic choices in this situation is important in order to minimize 

the negative consequences of a hospitalization.  

 

My thesis centres around two main areas; ”power distribution” and ”gender differences”. In the 

section about power distribution I examine the patients' communication from my first hypothesis 

stating that patients' linguistic choices will contribute to make the conversations more equal. I create 

this hypothesis on the basis of health literature describing an increasing tendency in society to focus 

on the involvement of patients through initiatives such as ”patient empowerment”. Through my 

analysis I demonstrate linguistic choices that can lead to more symmetry. For instance, the patients 

propose suggestions, maintain discussion of topics, and place themselves on equal terms with the 

doctor. I assess that the effects of this can be higher patient satisfaction and an increased chance for 

the patient to feel valuable, and therefore, I am able to confirm my hypothesis. However, in general 

the patients' linguistic choices in my data contribute to maintaining asymmetry. This is expressed by 

a servile positioning of the patients, which I evaluate will consequently portray the patient as 

ignorant and inferior. It is also expressed by an insecurity in the patients' assessments, which I 

assess will consequently present their perceptions and evaluations as less valuable than the doctors’. 
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Finally, it comes to expression by the patients refraining from taking the overall control in the 

conversations, which I evaluate will entail the risk of their thoughts not being expressed. However, 

a complete equal power distribution in doctor-patient conversations would be sign of a paradigm 

shift, and therefore, this result is not surprising.   

 

In the section about gender differences I examine the patients' communication from my hypothesis 

stating that patient discourses will reflect gender differences. Among other things, I create this 

hypothesis on the basis of theories describing differences in male and female health behavior. I test 

three sub-hypotheses on the area. The first one states that female patients will speak for a longer 

time and use more sympathy-promoting illness narratives than the male patients'. I am able to 

confirm this hypothesis from my data, and I assess that the stories can have a healing effect on the 

patient and that they can also assign the health professional with important information, however, I 

also evaluate the stories to contain a risk of threatening the patient's identity. My second hypothesis 

states that male patient discourses will express a larger distance to sympathy than the female, and 

this hypothesis is also confirmed from my data. I assess that a large distance to sympathy and illness 

can lead to an aggravated state of health. My final hypothesis states that female patient discourses 

will express attempts of combatting the illness to a higher degree than the male patient discourses, 

and this was also confirmed from my data. I assess that this can lead to the patient appearing as a 

responsible individual. 

 

In the light of these results I create eight communication recommendations to the patient. 
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 BILAG 1 

Mine transskriptionskonventioner 
 

Jeg har her opstillet mine transskriptionskonventioner inspireret af Jack Sidnells 

transskriptionskonventioner.  

 

 

[  Start af overlap  

]  Slut af overlap  

(0.5)  Angivelse af pauselængde i sekunder  

(.)  Mikro-pause  

?  Stigende intonation  

::  Forlængelse af lyd  

Tryk  Betoning af ord eller stavelse  

◦  Gradtegn markerer blød eller lav tale  

↑  Kraftig tonestigning  

Hhh  Hørlig udånding  

◦h  Hørlig indånding  

(hh)  Latter  

((Komme

ntar)) 
 

Kommentarer til data markeres med 

dobbeltparentes 
 

(Usikker

hed) 
 

Ord i parenteser indikerer 

usikkerhed om, hvad der blev sagt 
 

( )  Tom parentes indikerer utydelig tale  
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 BILAG 2 

Transskription af samtale med Bent 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

((Tale inden samtalen går rigtigt i gang, mens jeg lægger diktafonen på bordet))   

L: Ved du hvad Bent (.) jeg skulle høre (.) hvordan er det (.) vi har jo lavet lidt forskellige 

undersøgelser siden vi sås sidst 

P: Ja 

L: Dels så har vi behandlet dit ben (.) og så har vi haft dig scannet også 

P: Ja 

L: Har du fået resultatet af scanningerne ?  

P: Nej jeg har ikke (.) konkret fået (.) øh resultatet 

L: Nej altså du har ikke fået af vide hvad man så på den scanning vi lavede den anden dag 

P: Nej  

L: Nej 

P: Nej men jeg har fået at vide der var et eller andet (.) øh:: 

L: Så lidt har du fået at vide 

P: Ja 

L: Ja (.) hvad fik du af vide siger du ? 

P: Ja jeg fik af vide at der kunne være en øh (.) altså måske var det en skygge  

L: Ja 

P: Eller at der kunne være en (.) en tumor (.) enten godartet eller ondartet 

L: Ja 

P: Men øh:: det vil man så undersøge i dag (.) hvor man holdt en konference (.) så:: 

L: Ja (.) ved du hvor den sad henne den (.) skygge 

P: Ja nederst i lungen (1.0) 

L: I den ene lunge 

P: Ja  

L: Ja (.) ja 

P: Ja 

L: Og ellers så har man jo kigget resten af (.) kroppen efter 

P: Ja 

L: Og der har man ikke fundet noget forkert (.) det man godt kan se fra din lever (.) det ved 

du også fra tidligere at der havde man konstateret en skrumpelever (.) 

P: Ja 

L: Det ved du godt fra tidligere 

P: Ja det ved jeg godt 

L: Ja (.) og det det ser øh nu har (.) kan vi ikke sammenligne med tidligere scanninger men 

umiddelbart udfra beskrivelsen så er det som det var  

P: Ja 

L: Øh:: så det er ikke noget bekymrende ved det  

P: Nej 

L: Hvordan har du det med øh:: med at at få at vide at der kunne sidde en knude i lungen (.) 

er du bekymret for det ◦h 

P: Jamen det vil (.) det tror jeg egentlig alle øh (.) alle mennesker bliver  

L: Ja 

P: Fordi at øh det det er en usikkerhed og øh:: og igen det der når det har noget med kræft at 
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44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

gøre (1.0) øh så så så ja (.) så bliver man lidt ked af det  

L: Ja (1.0) hvor meget fylder det for jer nu her (.) din kone er også (.) informeret om at det 

det bliver undersøgt eller hvordan? (.) Ja 

P: Ja 

L: Ja 

K: Ja (1.0) men I har ikke () 

P: Vi tager det stille og roligt  

L: Af det jeg kan se af vores vores papirer det er at vi vil blive kontaktet (.) de skulle øh:: se 

på scanningen inde på lungemedicinsk øh:: afdeling i dag 

P: Ja 

L: Og så ville vi få noget at vide i dag øh:: 

P: Ja 

K: Okay   

L: Jeg fik demonstreret scanningen i går og og:: og jeg vil sige at (.) de kunne ikke sige at 

det så oplagt ondartet ud (.) sådan kan man sige det (.) så de var ikke sådan (.) specielt 

bekymrede (.) men når man ser noget der (.) ser 

P: Ja 

L: En anelse forkert ud så skal man kigge nærmere efter 

P: Selvfølgelig 

L: Og du har røget også i dit i dit liv 

P: Ja:: 

L: Det er lang tid siden ikk' os'? 

P: Det er lang tid siden 

L: Ja 

P: Men det har jeg da 

L: Ja (.) så:: øh så det skal man kigge efter og det er jo selvfølgelig med henblik på om (.) 

man (.) hvis det er noget der ser bekymrende ud så vil man gå det skridt videre og bestemme 

sig for at tage en prøve fra det  

P: Ja 

L: For endelig at afklare det (.) så så der er måske nogle skridt i det her vi skal have afklaret 

lidt nærmere  

P: Ja 

L: Men første skridt er at finde ud af (.) er det her noget der (.) ser bekymrende ud så man 

skal tage en prøve fra det ◦h (.) hvis ikke de synes det ser specielt bekymrende ud så gør 

man tit det at man siger jamen så scanner vi igen om nogle måneder og (.) og følger det 

P: Ja 

L: Ja 

P: Okay  

L: Øh:: så:: så det kunne være en anden mulighed  

P: Okay 

L: Så den lader vi lige ligger nu her og så vender vi tilbage til det når vi ved lidt mere om det  

P: Ja 

L: ◦h i og for sig er det ikke noget der kræver indlæggelse at undersøge det (.) med lungen  

P: Nej  

L: Så (.) er det noget der stadig kræver yderligere undersøgelse så kunne du jo i princippet 

komme hjem i ventetiden (.) på det  

P: Ja (1.0)  

L: I disse dage (.) der har vi jo som (.) borgere i dette land krav på det går lidt hurtigt når 

man først har (.) sagt (.) til en patienten at det her det kunne være (.) kunne være noget 

ondartet (.) så har vi faktisk krav på det skal gå lidt hurtigt  
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94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

P: Ja 

L: Så (.) så:: så det er noget:: der sådan (.) løber over få dage at man bestemmer sig for er 

det noget man skal tage en prøve fra og så får man tid til prøvetagning indenfor relativt kort 

tid også 

P: Ja 

L: Ja 

P: Okay 

L: Så den del er der:: (.) så er der øh:: så fik du scannet dit hjerte  

P: Ja 

L: Øhm:: og det var de sådan set vældig tilfreds med (1.0) det pumper som det skal 

P: Ja 

L: Det kørte lidt hurtigt engang imellem ◦h og det tænkte jeg faktisk lige nu hvor vi var 

færdige med at tale så vil jeg lige undersøge øh lytte på hjertet igen  

P: Ja 

L: Fordi ind imellem kan jeg se det stadig kører lidt hurtigt  

P: Ja jeg kan (.) det er jo:: et (.) et område hvor jeg ikke selv kan følge med  

L: Du mærker slet ikke til det? 

P: Jeg mærker overhovedet ingenting 

L: Nej (.) du mærkede heller ikke noget den anden dag du havde en puls på 170 

P: Ajh (hh) 

L: Det det var:: (væk inden det) (hh)  

P: (hh) 

L: (hh) ja (.) så det kigger vi lige til men de foreslår når du bliver udskrevet øhm:: 

hjertelægerne (.) så foreslår de at man laver sådan at man følger dig (.) man giver dig sådan 

en båndoptager på med elektroder over nogle få dage og så følger man hjerterytmen for den 

kan svinge rigtig meget  

P: Ja 

L: Og den kan formentlig også slå over i forskellige rytmer så den både slår normalt og 

indimellem slår det der hedder forkammerflimmer  

P: Ja  

L: Som man konstaterede 

P: Ja 

L: Det får du lidt medicin for nu her  

P: Ja 

L: Øhm:: så (.) så der er også en opfølgning udenfor sygehuset  

P: Ja nemlig 

L: Og det er faktisk ligeså vigtigt at man undersøger det imens du gør det du plejer at gøre 

◦h fordi nogle gange for eksempel under aktivitet (.) man er formentlig mere aktiv hjemme 

end (.) end i en hospitalsseng (.) jamen så er det jo ligeså meget der det er vigtigt at finde ud 

af om pulsen stiger (.) eller om den falder  

P: Ja 

L: Så:: så det er egentlig en god ting at få undersøgt mens man er hjemme  

P: Ja 

L: Ja (1.0) og så er der det du egentlig kom for som var benet 

P: Ja 

L: Så alt det andet det er sådan (hh) 

P: Ja det er tillæg (hh) 

L: Det er tillæg (hh) 

P: (hh) 

K: (hh) 
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144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

L: Og og øh:: der snakkede vi lidt tidligere om at vi synes sådan set at de akutte tegn til 

infektion de er de er egentlig i bedring  

P: Ja 

L: Men du har voldsom hævelse stadigvæk (.) og det kan jeg forstå er noget der også har 

været tilstede over længere tid  

P: Ja 

L: Og:: jeg forstod på dig den anden:: dag (.) at man også havde (hhh) du havde været til 

undersøgelse også hvor man havde (.) faktisk tænkt på at give dig nogle støttestrømper 

P: Ja 

L: Som man så alligevel valgte at gå fra fordi du havde god effekt af:: var det simpelthen 

almindelige stramme strømper eller hvordan var det  

P: Ja:: altså forbindinger ligesom øh:: 

L: [ligesom det her (.) ja] 

P: [det der jeg har på i dag (med nu)] Øh:: elastikbånd  

L: Ja ◦h hvem var det der var øh:: havde en del af:: eller var med i undersøgelsen der (.) var 

det Marselisborg:: eller  

P: Øh 

L: Hvad gjorde man egentlig af undersøgelser 

P: Nej jeg var gået til min øh:: min øh:: egen læge 

L: Ja 

P: Og øh:: (1.0) så satte han mig i behandling med henblik på at erhverve støttestrømper (.) 

og det (.) det var:: hvad hedder det:: hjemmesygeplejersken på:: lokalcenter Sønderskovhus:: 

[i Lystrup] 

L: [Okay] (.) så du var ikke ude at få undersøgt nogle forskellige ting (.) få taget blodtryk 

på:: [tå og ankler og sådan nogle ting] 

P: [nej (.) nej (.) nej] 

L: Nej (1.0) synes du også det hjalp på dine hævelser af benene at få de:: 

P: nej det var så lige præcis det der var spørgsmålet 

L: Ja 

P: Fordi (.) at der der skete ikke rigtigt noget (1.0) og øh så fandt jeg jo ud af at jeg kunne 

godt styre det med:: 

L: Mm 

P: Flyvesokker 

L: Mm (1.0) [ hvad er det]  

P: [Og og] 

P: Øh flysok øh det er::  

L: Det er dem her  

P: Dem er dem her ja 

L: Ah jeg syntes du sagde noget andet (.) ja (hh) 

P: Ja okay (hh) (1.0) og øh:: (1.0) det det gik fint  

L: Ja 

P: Fordi at at øh den havde den fordel at jeg kunne have mine (.) mine almindelige sko på og 

sådan noget og på den måde at jeg havde en (.) større bevægelsesfrihed  

L: Ja 

P: I forhold til når jeg var bundet ind i elastik  

L: Ja (.) ja (1.0) må jeg spørge hvor pæn hvor pæne blev dine fødder da det var aller bedst (.) 

er de blevet slanke ? 

P: Ja (.) altså det var ligesom det her  

L: Så:: ikke helt som (.) de var i din ungdom (.) [men]  

P: [Nej] 
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194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

L: Sådan her     

P: Ja  

L: Ja 

P: Med en lille smule hævelse og som 

L: Ja ja  

P: Og som øh (.) de der flysokker godt kunne:: (binde an med) 

L: Ja (1.0) fordi det jeg tænker det er at her på den på den (.) den syge fod om man så må 

sige der der er der jo en væsentlig hævelse 

P: Ja 

L: Og den er jo:: en del af (.) både det der (.) formentlig gjorde at du fik en infektion (.) men 

også noget af det der gør at (.) vi skal (.) at det kan være sværere at hele fra en infektion 

P: Ja 

L: Lige med hensyn til infektionen går det faktisk (.) bedømt udfra hvordan det ser ud da jeg 

så den udpakket 

P: Ja 

L: Og også bedømt fra temperaturer og de blodprøver vi kan tage så det går den rigtige vej 

P: Ja 

L: Øh men men for at:: at:: hjælpe på sårhelingen så skal vi have hjulpet dig af med med din 

væsentlige hævelse der 

P: Ja det:: 

L: Og det her det må være en start [øh::] 

P: [Ja] 

L: Og og en anden ting er jo at jo mere man går på foden jo jo mere øhm kommer der altså 

også hævelse til 

P: Ja 

L: Så det er jo den her balance vi skal finde med dig at vi (.) ikke skal bede dig ligge i 

sengen hele tiden men omvendt også aflaste den fod en lille smule så vi kan få hævelsen til 

at fortage sig 

P: Ja 

L: Ja 

P: Jamen det:: ja (.) [det er jeg også interesseret i] 

L: [Så det det skal vi finde ud af] (1.0) noget andet som vi også er gået ind i det er egentlig 

de her hævelser der har vi tænkt på hvorfor du egentlig får dem  

P: Ja 

L: Øhm:: og vi lavede noget kostregistrering (.) nu kigger jeg over på dig øh (.) ved du noget 

resultat af:: af af det  

S: Ja:: øh:: 

L: Fordi fordi det jeg forestillede mig (.) vi kan også se i blodprøverne at proteinniveauet er 

lidt lavt 

P: Ja 

L: Ja (.) og:: når man har en (.) skrumpelever så er det tit det der er udfordringen det er 

faktisk at få nok protein  

P: Ja 

L: Og nok ernæring  

P: Ja 

L: Øhm (.) [så det var noget af det]  

S: [Vi har faktisk allerede snakket lidt om det med ernæring]  

L: Mm 

S: Fordi at Bent kunne godt (.) han er rimelig god til at drikke proteindrik [og han]  

P: [Ja] 
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245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

S: Kunne godt tænke sig at forsætte med at drikke dem derhjemme 

L: ◦h har vi afdækket om:: om:: Bent dækker sit (.) behov? 

S: Jamen jeg har ikke lige fået kigget nærmere på det men det kan jeg lige prøve at se (1.0) 

[(de er her et eller andet sted)]  

L: [det skal vi lige prøve at følge op på]  

S: De der registreringer der 

L: Ja 

P: Ja (.) altså jeg synes jeg spiser mere end ◦h jeg har gjort i dagligdagen  

S: [Vi har nok også] 

P: [men også noget der::] er mer (.) hvad hedder det (.) det er meget proteinholdigt det jeg 

(1.0) spiser 

L: Ja (.) men vi kan simpelthen (.) hvad skal man sige (.) få på få:: tal på det ved simpelthen 

at se (.) hvad spiser du over et døgn 

P: Ja 

L: Og er det er det også som du fornemmer godt nok (.) eller skal der mere supplement til  

P: Ja 

L: Fordi øh:: (.) en anden problemstilling som du kom ind med som gjorde at vi lavede alle 

de her scanninger det var at du har tabt dig så meget  

P: Mm 

L: Øhm så (.) så man må jo (.) man må tænke at du (1.0) har brug for det du har tabt og du 

(.) du ser også (.) tynd ud  

P: Ja 

L: Øh:: det gør du  

P: Ja (1.0) jamen øh:: altså jeg kan tydeligt følge det altså det jeg  

L: Ja 

P: Jeg har erkendt det (.) øh man registrerer det måske ikke i dagligdagen 

L: Nej 

P: At man taber et kilo her og der  

L: Mm 

P: Men øh (1.0) jeg er blevet meget mere bevidst om det  

L: Ja (1.0) så det er en vigtig [ting] 

P:[Ja]  

L: At vi får taget hånd om (.) du skal selvfølgelig ikke være indlagt indtil vi kan se at kiloene  

kommer på igen (.) men at at vi får lagt en plan (.) udfra dit beregnede:: behov der gør at vi 

kan se at du ikke bare dækker dit behov men vi kan se at du også tager på igen 

P: Ja 

L: Ja (1.0) så der er faktisk rigtig mange ting der gør at vi:: [vi har vi har sat i værk] 

P: [Ja ja ja (.) ja]  

K: [Ja]  

L: Noget af det skal vi:: øh kan vi (.) kan vi følge også (.) efter udskrivelsen og noget af det 

skal vi lige have (.) sikker på at vi har har gjort øh 

P: Ja 

L: Tilfredsstillende mens du er her 

P: Ja 

L: Lige vende tilbage til infektionen  

P: Mm 

L: Kan du holde alle boldene i luften (hh) 

P: Ja ja det kan jeg godt (hh) 

L: (hh) 

P: Jom ja (.) altså det (.) jo (.) det kan jeg godt 



85 

 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

S: Ja (hh) Okay 

L: Tilbage til infektionen (1.0) så har vi givet dig øh:: medicin i droppet og det er tid til at gå 

over til tabletbehandling  

P: Ja 

L: Så (1.0) det er fint (1.0) og så får vi afdækket det med ernæring? 

S: Ja 

P: Ja 

L: Og:: øhm så havde vi (.) vi havde snakket om udskrivelse ret snart ikk' os' ? 

P: Ja (1.0) [ja det ved jeg ikke]  

L: [havde vi sat dag på] havde vi sat dag på det også 

P: Nej (1.0) nej nej 

L: Nej 

P: Det:: øh:: nej 

L: Jeg kunne godt tænke mig:: jeg jeg synes jeg havde:: havde hørt nogen sige måske i 

morgen (.) jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at se at hævelsen lige aftog lidt mere 

P: Ja 

L: Så vi er i denne her uge sidst på ugen  

P: Ja 

L: Om det:: ja 

P: Ja (1.0) så er jeg (.) [det er det tydeligste jeg:: (hh)]  

L: [I overmorgen måske]  

K: (hh) 

L: Ja (.) ja (.) ja (.) men der er lige de her ting vi skal have fulgt op på og også (.) øh:: lagt en 

handlingsplan hvis der er noget af det vi skal (.) vi skal gå videre med 

P: Ja (.) ja 

L: Så (.) så for at vi gør det ordentligt for dig så:: så skal vi lige bruge lidt mere tid  

P: Ja (.) ja 

L: Hvordan med:: den hjemlige situation  

(K/S): Ja 

L: Har I brug for noget:: eller har I snakket om det allerede 

S: Vi har slet ikke snakket om det  

L: [Om I har brug for noget] 

S: [Vi har ikke snakket om det overhovedet]  

L: Kunne det ikke også være noget I går ind i i dag  

S: Jo 

L: Øh:: [det]   

P: [Ja] 

L: Det behøver jeg sådan set ikke gå (.) gå ind i også (.) så så afdækker I det sammen om der 

er nogle ting (.) I har brug for derhjemme også øh:: 

K: Det kunne altså (.) det kunne i hvert fald være rigtig godt (.)  

L: Ja 

K: Altså jeg har jo et fuldtidsjob  

L: Ja 

K: Så det kan godt være svært bare mens Bent har været syg her i julen og sådan noget altså 

at nå det hele 

L: Ja 

K: Altså man bliver jo fuldstændig udmattet (.) fordi  

S: Ja (.) det er klart 

P: Mm 

K: Ikk' altså     
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345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

P: Ja 

K: Der er mange ting og:: når du nu er så så altså så (.) er så immobil  

P: Ja meget 

K: ikk' ? så skal man (.) ja (.) rende hele tiden ikk' ? 

P: Ja 

S: Ja 

K: Så det vil være (.) altså hvis der er mulighed for:: et eller andet aflastning på en eller 

anden måde 

P: Ja 

K: Så vil det være rigtig fint 

P: Ja 

K: Så du ikke får dårlig samvittighed 

P: Jamen det ja ja 

K: Fordi det gør du jo også ikk' (.) fordi jeg render jo [sådan (ud og her)] 

P: [Ja] 

S: [Ja ja] 

P: Ja det er sådan en klassiker (hh) 

K: Ja ja men (.) det vil være rigtig fint hvis der er nogle muligheder et eller andet sted ikk' (.) 

hvis det så sådan ud 

P: Mm 

S: Ja 

L: Nu har jeg sat alle de her bolde i gang (1.0) er der noget du synes eller I synes vi mangler 

at tage os af (2.0) 

P: Nej jeg synes øh (.) jamen alle alle tre områder er dækket ind (1.0) øh der er selve en 

planlægning af hvordan øh benet helst skal se ud når jeg (1.0) er klar og så så er der den der 

opfølgning på (.) øh hjertefunktionen 

L: Præcis  

P: Og så er der kosten  

L: Mm 

P: Og så hænger den der (.) øh plet (.)  

L: Præcis 

P: Den hænger også et eller andet sted 

L: Ja (1.0) Jeg er faktisk ret imponeret over at du:: det var faktisk lige præcis de bolde vi 

snakkede om så [fordi at ja (hh)]  

K: [(hh)] 

P: [Ja (.) jamen det]  

L: Det er så mange ting at man øh:: (.) 

P: Ja 

L: Kan blive forvirret (1.0) det kan jeg også  

P: Det det kunne man godt men jeg synes (.) at at:: I er gode til at formidle det det synes jeg 

absolut (.) ja (1.0) 

L: (hh) 

P: Jo men:: (.) jeg har (.) ja ja (.) der er der er mange gange man når ikke at registrere sådan 

noget som hvem man har talt med (.) det er også svært at finde ud af  

L: Ja 

P: Selvom jeg jeg kan læse jeres skilte 

L: Ja 

P: Men der er så mange forskellige (hh) 

L: Ja ja (1.0) nu har vi den fordel vi har mødt hinanden før  

P: Ja 
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395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

L: Og der har også været (.) de her ting vi nu følger op på det var nogle ting vi to satte i gang 

sammen  

P: Ja 

L: Så:: det gør det giver os lige en fordel 

P: Ja (.) det gør det  

L: Ja (.) det er godt (.) jamen øhm:: jeg har ikke mere til dagens stuegang 

P: Nej mm det:: har jeg heller ikke  

K: Jeg har bare et spørgsmål (.) fordi (.) nåm det er det der med de fødder her  

L: Ja 

K: Fordi jeg synes derhjemme (.) eller når du snakker med lægen eller 

hjemmesygeplejersken så siger de (1.0) du skal have fødderne op så meget som muligt  

L: Ja  

K: Op over hjertehøjde er det ikke det de siger 

L: Det er jeg også enig i ja 

P: Det er når man hviler 

K: Nå ja  

L: Ja 

K: Nå okay ajm det:: nejm det er bare mere fordi (.) altså det er rart lige at vide 

P: Ja  

L: Ja det er jeg også enig i  

K: Om om man skal sørge for at få den meget op eller det handler om at gå rundt eller det 

handler om at få noget motion eller  

L: Nej (.) men det er jo selvfølgelig en balance (.) selvfølgelig handler det om motion men 

når man har en hævelse så kan man sige (.) nu er der to ting ved den hævelse der er både den 

kroniske hævelse  

K: Ja 

L: Om man så må sige som (.) som jeg tror skyldes blandt andet din ernæring (1.0) at du 

simpelthen (.) mangler noget ernæring  

P: Jamen det (.) ja 

L: og særligt protein som holder på væsken 

P: Ja 

L: Øh så der kan man sige så så det hjælper vi med de her støttebind (.) og når man så er i ro 

så få benene op over hjertehøjde så vi hjælper de støttebind blandt andet også til at få 

væsken tilbage til hjertet  

P: Ja 

L: Så det på den måde øh bedre kommer rundt i kroppen om man så må sige  

P: Ja 

L: Så så det er den korrekte del og:: når man så har en infektion der giver hævelse så skal det 

ikke gåes væk [om man så må sige] 

K: [Nej nej] 

L: Så skal man også give lidt ro til (.) til huden og vævet og og der (.) får man altså også 

bedre væske til hjertet ved at at have det i ro og og have det  

P: Hævet 

L: Have det hævet over hjerte 

P: Ja 

L: Højde (1.0) men du må gerne bevæge dig en smule  

P: Ja 

L: Men det er ikke nu du skal (.) til at træne til en maraton 

P: Nej [nej men det er da okay] 

L: [for at tage det andet ekstreme] 
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445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

K: Det kan du lide at høre hva (hh) 

P: Ja (1.0) nej nej det er heller ikke på den måde 

L: Mm (.) nej 

K: Men det der med ernæringen 

L: Ja 

K: Altså (.) grundlæggende så vil det være sådan med (.) altså sådan som jeg hører det (.) 

med Bents tilstand lige nu så kan han ikke spise sig fra det vel (.) altså han bliver nødt til at 

have noget  

L: Det er det jeg spørger til om I har en afklaring af 

K: Okay 

L: Fordi vi har simpelthen lavet en (.) kostregistrering hvor vi har set [hvor mange kalorier 

der bliver indtaget] 

K: [Ja ja] 

P: [Ja] 

L: Og så kan vi beregne det behov (.) kaloriebehov Bent har  

K: Ja 

L: Og også når man har haft et større vægttab 

K: Ja 

L: Så (.) så i stedet for at vi ligesom snakker om [jamen jeg spiser da også det og 

proteindrik]  

K: [Ja::]  

P: [Jamen ja] 

L: Så har vi simpelthen tal på det og så:: så kan vi handle på det  

P: Ja jamen det  

K: Ja  

L: Ja (.) og det (.) det skal vi lige samle op på 

K: Og og man kan jo sagtens lave en rigtig god proteinholdig kost men 

L: Ja 

K: Det er bare ikke sikkert det er nok (.) når Bent er så langt nede tænker jeg [()] 

L: [Præcis (.) ja så det følger vi op på] 

P: Ja 

L: Ja (1.0) godt  

K: Fordi det kan vi da finde ud af i hvert fald 

P: Ja det kan vi (hh) 

K: (hh) 

L: Det er godt (1.0) så siger jeg tak for nu 

P: Ja (.) tak selv da (.) det var () 

L: Ja  

((Sygeplejersken taler afsluttende og jeg går ind efter diktafonen)) 
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 BILAG 3 

Transskription af samtale med Birgitte 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

((Inden diktafonen tændes spørger lægen hvordan patienten har det)) 

P: Øh:: jo (.) men jeg har det ligesådan som jeg plejer at have det [jeg sover bare] 

L: [Du ser jo noget bleg ud hva'?] 

P: Ja (2.0) det gør jeg (1.0) 

L: Ja (1.0) du startede her i december måned ikk' os'? (.) på:: 

P: jo på (.) jo i øh:: selve (.) behandlingen 

L: Ja ikk' os'? 

P: ja (2.0) jeg skal sandelig love for (.) at jeg er blevet træt  

L: ja du er blevet træt? (.) jamen det tror jeg da pokker med den (.) blodprocent jo 

P: Ja  

L: Hva'? (2.0) 

P: Altså:: ligeså snart I er gået ud af døren så::  

L: falder du i søvn 

P: Ja (3.0) og jeg prøver virkelig på (.) at komme ud at gå nogle ture ikk' (2.0) me:: je altså 

så min min  

L: Vi har jo ikke behandlet dig før vel? Det er første gang det her ikk' os'? 

P: Det er anden gang at [jeg er her] 

L: [Det er anden gang ja]  

P: Ja (1.0) 

L: hvornår var det sidst (.) hvor længe er det siden? (1.0) 

P: jamen det det må være en øh:: pupupu:: det må være en (.) fem (.) fem år siden (.) seks år 

siden 

L: Ja (.) ja (1.0) ja 

P: Jamen det (.) skal vi ikke slukke den der? 

L: jo (slukke den der) (5.0) (Fjernsynet slukkes) men det var jo ud fra den der biopsi vi tog 

(1.0) hvor der var nogle arvævsforandringer  

P: Ja 

L: at jeg jo synes det var en god idé hvis du kunne tåle (lidt mere) 

P: Ja (1.0) 

L: Men spørgsmålet er jo om du kan klare det om du kan tåle det (1.0) 

P: Jeg tror godt at jeg kan (.) ee altså jeg (.) jeg skal jo ikke sidde og sige at jeg kan ikke (.) 

ikk' fordi jeg vil jo bare gerne [(igennem)] 

L: [har du fået noget udslæt?] på kroppen? 

P: altså der er lidt øh:: 

L: Kradser sådan lidt men? 

P: Ja (.)  

L: ellers ikke 

P: ellers synes jeg ikke::  

L: en af bivirkningerne til det der du får 

P: Jeg har altid haft øh udslæt på (.) kroppen ikk' os'? 

L: ja (1.0) men det er jo ikke så slemt hva'? 

P: Nej 

L: Men du er godt nok bleg da  
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44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

P. ja (2.0) men det (.) det der (.) bleghed  

L: Ja 

P: Mikkel (1.0) vil epo tage det (2.0) 

L: Jeg tror ikke det er nok at give dig epo lige nu vi er nødt til at (optransfundere) eller give 

dig noget blod 

P: Ja 

L: og så er vi nødt til at give dig noget epo (.) i højere dosis end det du har fået (.) 10.000 (.) 

øh enheder (.) det er ikke nok  

P: Nej 

L: du skal have fire gange så meget 

P: Ja 

L: øh:: fordi (.) når man har normalt nyrer og sådan noget (.) så så så kræver det altså faktisk 

højere dosis  

P: Ja 

L: men så tror jeg godt og hvis du så samtidig skruer lidt ned for (1.0) behandlingen (1.0) 

P: Ja (1.0) 

L: nu er du sat ned i () jeg tror vi skal sætte dig yderligere ned    

P: Ja (1.0) 

L: primært (1.0) 

P: (det må jeg jo så bare) (1.0) røget ned med (.) til to gange om dagen  

L: Ja (.) 

P: Ja 

L: 400 miligram gange to ja (.) du får 800 miligram (.) tidligere fik du 1000 (.) miligram  

P: Ja 

L: ikk' os'? (.) så det er jo ikke så (.) så det skruer jeg ned for yderligere ((rømmer sig)) og så 

giver vi dig noget blod  

P: Ja 

L: to portioner i dag (.) to portioner i morgen (1.0) og så ser vi din blodprocent (1.0) og så 

får du lidt mere af det der epo der 

P: Ja (1.0) 

L: Og så ser vi (1.0) 

P: det epo (.) 

L: Ja 

P: Jeg er dum (.)  

L: Ja 

P: Men ellers så (.) så bliver man heller ikke forberedt på noget vel ? (1.0) man bliver ikke 

nysgerrig hvis man ikke spørger  

L: Nej nej nej der er ikke noget der (ikke gør) 

P: Epo det gør at øhm::  

L: det stimulerer din knoglemarv til at lave nogle flere røde blodlegemer 

P: Ja (1.0) og det er det jeg skal have 

L: og det er jo det du har brug for i øjeblikket jo 

P: Ja 

L: og det er fordi (.) på grund af behandlingen så så:: lever de ikke så længe dine røde 

blodlegemer 

P: Nej (1.0) 

L: bliver slået lidt i stykker på grund af (repaparinen) blandt andet også () 

P: Ja 

L: som du får (1.0) så (2.0) der er jo rigtig god grund til at øh (.) 

P: Ja 
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94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

L: stimulere den lidt  

P: Ja 

L: men også det har jo bivirkninger (1.0) epo (1.0) 

P: Ja 

L: det kan man jo få ondt i knoglerne af og sådan noget når man får (.) 

P: Ja (.) [det har jeg::] 

L: [Hvornår har du sidst] fået epo? 

P: Jeg fik i:: (.) forgårs 

L: I forgårs 

P: I forgårs ja 

L: Nåm så venter vi lige et par dage [med at give dig igen] 

P: [Men jeg har (.) jeg har ikke::] det har jeg ikke fået ondt i knoglerne af  

L: Nå (.) nå men det er godt (1.0) og hvad så (.) din hukommelse er blevet dårligere hører 

jeg (.) synes din (.) 

P: Ja (1.0) 

L: ægtefælle  

P: Ja (1.0) 

L: er det meget (.) eller lidt eller (1.0) du kan huske hvad jeg hedder? (1.0)  

P: Ja (1.0) [og det er mange år]  

L: [Helt dårligt er det da ikke] ja 

P: det er der ikke ret mange der kan 

L: Nej (.) det synes jeg da er flot (.) ja 

P: Mm (1.0) øh:: hva' er det det hedder (.) hvad årsagen er (.) det ved jeg ikke (hh) (.) nej 

men altså der er sådan nogle helt gængse ikk' os' 

L: Mm 

P: Fordi at (.) vi kom også herud samtidig (.) 

L: Mm 

P: (hvad er det det hedder) (.) der er nogle sådan noget (.) der er nogle (.) Bente og:: Chris 

Sand Sørensen og:: 

L: Ja ja 

P: Ikk'?  

L: Ja (.) Ja 

P: Altså:: øh (.) men 

L: så det er kun 

P: Men spørger du mig ikk' os' (.) hvad jeg fik i går aftes og spise ikk' os' 

L: Nå 

P: Så aner jeg det ikke  

L: Nå det kan du ikke huske? 

P. Nej (7.0) 

L: altså din anæmi kan jo godt (.) din blodmangel kan jo godt bidrage til (1.0) selvfølgelig 

(.) at din hukommelse (1.0) 

P: Ja 

L: aftager (.) og interferon kan også godt bidrage (.) 

P: Ja (1.0) 

L: Men øh:: (4.0) hvordan var din hukommelse før (.) altså (2.0) var den god? (4.0) 

P: Altså da jeg gik på arbejde (.) er det der du vil hen? 

L: Ja (.) hvo hvo hvor (.) hvor længe er det siden du gik på arbejde 

P: Mm det gjorde jeg:: (2.0) 

L: Hvornår holdte du op med det? 

P: det gjorde jeg i:: to og (1.0) tolv så (.) ti (.) øh:: ti 
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144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

L: 2010 

P: Ja 

L: hvorfor holdte du op med at arbejde? 

P: fordi at øh:: jeg faldt i søvn (.) hele tiden på arbejdet  

L: Så det var et problem også i 2010 

P: Mm 

L: før behandlingen 

P: Ja 

L: ja (.) Så det er jo nok noget helt andet vi i virkeligheden vi snakker om jo 

P: Ja (1.0) dementhed 

L: ja (.) eller (.) hvad man nu (1.0)  

P: Ja 

L: det er nok aldersforandringer mere end det er behandlingen  

P: Mm 

L: Ikk' os'? 

P: Jo 

((Telefon ringer)) 

L: Men når du så ovenikøbet får blodmangel så (.) går det jo helt galt (.) selvfølgelig 

P: Ja 

L: Det er helt klart ikk' os'? 

P: Ja det er Birgitte ((i telefonen)) (1.0) [ved du hvad Mikkel (.) Mikkel] 

L: [Jeg går ud og (.) bestiller noget blod til dig ikk' os'?] 

P: Jo (1.0) Ja (.) hvad siger du? 

L: Kan du hilse din mand? 

P: Ja (1.0) ((i telefonen)) jeg skulle hilse dig (.) Peter (.) fra Mikkel (1.0) hvad er det det 

hedder (.) han går lige ud (.) han skal lige ud og bestille noget blod til mig ikk' os'? (1.0) Ja 

så:: (1.0) jo altså:: 

((Henvendt til lægen)) min øh:: Mikkel (1.0) hvis nu øh Peter kommer herud ikk' os'? 

L: Ja 

P: Og han har (.) har (.) ja men øh:: de de havde sagt det var jo her mellem kl halv ti og ti 

ikk' os'? Vi mødes (1.0) har du så tid (.) har vi tid til at ku' ? (.) ((I telefonen)) nej (1.0) han 

har ikke tid til at (.) snakke med os (1.0) 

L: Men jeg kan snakke med ham i morgen hvis han nu kommer imorgen tidlig  

P: Du kan snakke med ham i morgen (.) hvad er det det hedder:: (1.0) hvad tid siger du så i 

morgen mikkel? 

L: Samme tid som nu 

P: Og det var? (1.0) 

L: Klokken er:: halv ti 

P: Halv ti (.) skal han komme halv ti? 

L: Ja 

P: Ja (.) halv ti i morgen 

L: skal vi ikke sige det? (2.0) skal vi sige det? Så snakkes vi sammen der ikk' os'? 

P: Ja (1.0) Nej I har (.) I aner slet ikke hvornår jeg skal udskrives (.) vel? 

L: Nejm der går jo nogle dage med det fordi du skal lige have blodet først jo og så videre 

P: Ja (.) ((I telefonen)) Nej der er ikke taget stilling til det endnu 

L: Nej (.) slutningen af ugen  

P: Ja 

L: (2.0) Det er godt (.) Hej 

(Lægen forlader lokalet) 
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 BILAG 4 

Transskription af samtale med Jan 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

((Kort samtale inden egentlige samtale, hvor jeg lægger diktafonen)) 

P: Nå jeg var ikke lige blevet færdig med at:: 

L: Du var lige blevet færdig med at:: 

P: Nej jeg var ikke lige blevet færdig med at: 

L: Nå 

P: Men øh (.) det går vel nok 

L: Nå ja (.) det gør det (1.0) hvordan går det i dag  

P: Jamen det går da fint (.) det gør det da 

L: Ja 

P: For hver dag 

L: Ja 

P: går det bedre  

L: det er også øh (.) du ser også bedre og bedre ud  

P: nåm det er da dejligt at høre  

L: Ja 

P: Ja (1.0) det skulle jo et eller andet sted også gerne være et udtryk for hvordan man har det 

indeni 

L: Ja (.) ja (.) men det går fremad så 

P: ja det gør det (.) det gør det  

L: du mærker ikke noget til:: nogen symptomer 

P: jo ikke andet end at synet øh:: selvfølgelig ikk' 

L: Ja hvordan går det med det (1.0) 

P: altså:: billedet der ser jeg mere og mere tydeligt øh:: da jeg kom her der kunne jeg ikke 

øh:: skelne mellem farverne og jeg kunne heller ikke identificere hvem der (.) eller (.) jeg 

kan stadigvæk ikke lige pege på øh:: hvem der er hvem på det øverste billede 

L: Nej (1.0)  

P: øh:: af naturlige årsager kan jeg godt se hvem der er på det nederste billede øh:: 

L: Ja:: 

P: det er lidt nemmere så:: hvis jeg sådan lige skulle tage en en helhedsbetragtning (1.0) det 

er jo svært og:: relativt at sige noget om hvordan har du udviklet dig (hh) 

L: Ja men er synet blevet (.) bedre ? 

P: Det:: 

L: en lille smule bedre? 

P: det bilder jeg mig ind (.) det bilder jeg mig ind  

L: det bilder du dig ind  

P: ja det gør jeg  

L: men det er jo nok ikke en helt dumt indbildning (.) fordi:: det er jo dig der kan mærke det 

bedst (.)  

P: Altså:: 

L: altså vi kan jo håbe på at det går den (.) at det bliver ved med at:: ligeså stille gå fremad 

Jan (1.0) ikk' os' ? 

P: jo altså det (.) hedder det uret deroppe 

L: ja  

P: Øh:: der kan jeg i højere og højere grad (øh::) identificere  
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45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

L: Ja 

P: hvad klokken er  

L: Ja 

P: det kan jeg (1.0) om det er træning øh:: fordi at øh:: at je at jeg ved at øh:: at den skal 

være ca sådan øh:: så fokuserer jeg selvfølgelig på at få viserne til at stå sådan ikk'? 

L: Ja (.) ja 

P: det skal man (.) der er også noget bias i det  

L: ja:: 

P: det skal man også være opmærksom på 

L: men men i og med at du kan stille skarpt (.) det kan der ikke være noget biased i (.) du 

kan ikke tænke dig til at stille skarpt 

P: Nej det tror jeg heller ikke 

L: Nej 

P: Nej 

L: så øh:: så det er dit syn og din hjerne der kan det 

P: der stille og roligt bevæger sig i den retning der  

L: Ja 

P: Ja 

L: ja (.) det er det (.) så det er jo rigtig godt  

P: Så det går i hvert fald ikke i den forkerte retning (.) lad mig sige det på den måde (.) det 

gør det ikke  

L: nej nej (1.0) hvad med genoptræningen (.) rent sådan fysisk 

P: Jamen det kører på skinner  

L: Ja 

P: det gør det (.) altså jeg mener jeg går jo øh uden øh støtte (.) nu (1.0) øh:: og det har jeg 

gjort her (.) jeg kunne godt have gjort det her i weekenden men der blev drengene og jeg 

enige om at vi måtte hellere lade være med at trodse fysioterapeutens øh:: anbefalinger  

L: Ja 

P: Så vi startede først op uden støtte her i går  

L: Ja (.) fint 

P: Men ellers har jeg gået på hvad hed det:: den der (trævers) der (1.0) hele weekenden uden 

støtte  

L: ja 

P: Så:: øh 

L: Ja godt (1.0) og du kan tisse som du plejer? 

P: det kører helt som det skal 

L: ikke noget der svier der gør ondt ? 

P: Nej nej nej det er der ikke noget af altså:: det kan godt være jeg står op en gang mere per 

nat for nu at være helt sikker (.) ikk' øh:: og det tror jeg ligger i det indre ur øh:: så jeg 

vågner  

L: Ja 

P: Men jeg falder hurtigt i:: i søvn igen 

L: Ja 

P: Og det vil sige det der søvnbesvær som jeg havde til at begynde med hvor jeg ikke rigtigt 

kunne finde ro og:: 

L: Ja 

P: vågnede klokken tre og kunne ikke falde i søvn det er også (.) det er også forbi altså (.) nu 

siger jeg ligesom til mig selv at øhm du falder jo i søvn igen på et eller andet tidspunkt så 

øhm  

L: Ja 
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95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

P: lad det gå så hurtigt som muligt (hh) 

L: ja fint (.) og afføring kommer du af med til dagligt  

P: ja (1.0) fuldstændigt (.) der er ingen ingen problemer der  

L: Nej 

P: Meget meget regelmæssigt endda 

L: Ja (.) og der er ikke noget blod i  

P: Nej 

L: ◦h det eneste der bonner lidt (.) lidt skævt ud som vi gerne lige vil have en teste på det er 

dit din blodproces (.) din hæmoglobin 

P: okay 

L: Og det kan godt være på grund af en langvarig infektion  

P: Ja 

L: så kan ens blodprocent godt blive trykket lidt  

P: Nå? 

L: fordi at kroppen arbejder hele tiden på højtryk for at genoprette (.) sin normale::  

P: ja (.) for det har jeg da aldrig haft problemer med 

L: nej (1.0) og øh:: og men vi ser at det typiske herinde det er på grund af en infektion (1.0) 

men nu tager jeg lige sådan en bred anæmipakke hedder det (.) det er en (.) anemi det hedder 

det når man har en lav blodprocent  

P: Okay  

L: ◦h bare lige for at se (.) sådan helt de fine tal (.) er der noget hvor vi lige skal sige jamen 

det handler om at du får noget mere jern via din mad eller sådan noget (1.0) ja 

P: Okay 

L: det er ikke noget alarm  

P: Nej 

L: men det er bare noget vi lige pudser af 

P: Ja (.) præcis 

L: Ja ◦h øh:: og så kommer Alex ind til en udskrivningssamtale 

P: det er rigtigt fint 

L: Ja. 

P: tak for at det kunne lade sig gøre  

L: Ja på:: på fredag formiddag  

P: Nå fr::? [Bliver det fredag]  

L: [Nej torsdag]  

P: [tordag ja (.) ja ja]  

L: [torsdag formiddag] (1.0) fordi så (.) bliver du øh:: kommer du afsted på fredag 

P: ja 

L: Ja ↑ så er det ved at være () 

P: men det det har vi ikke nogen øh:: hva hedder det (.) viden om hvordan foregår (1.0) altså 

det er vel ikke sådan at:: så kommer man der kl to fredag formiddag og så sker der så i øvrigt 

ikke noget resten af weekenden 

L: Nej 

P: det har I ingen erfaring for 

L: nej (1.0) det ved jeg desværre ikke  

P: Nej  

L: Meen (.) det kan jo godt være det lidt er sådan (.) når man kommer en fredag  

P: Ja (hh)  

L: Ja (1.0) 

P: Ja (.) den tager vi til den tid 

L: ja (1.0) det var skridtet at nå derhen og det er vi ved nu 
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146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 
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156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 
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171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

P: Ja 

L: skal lige se om jeg har skrevet mere (.) sådan (1.0) ja (.) så det er egentlig det jeg havde til 

dig  

P: ja så er der så stadigvæk stadigvæk nogle stadigvæk nogle tilbagemeldinger der mangler 

L: og hvad mangler du på 

P: Øh hvad hedder det:: døgnurinen  

L: ja 

P: den (.) den lange 

L: Ja 

P: den der sku:: øh køre i længere tid 

L: Okay ja (1.0) nåm det kan jeg da huske det må jeg lige:: det var ved den 11. (.) hvad har 

vi i dag d. 16 [(der er svar)] 

P: [Ja::] det var (.) det er faktisk et svar (.) det skal der være 

L: [ja] 

P: [på nuværende tidspunkt] (1.0) øh:: hvad var der mere (.) jeg tror ikke der var mere 

L: Nej (.) og det var der vi blev enige om at det var ikke noget vi var bange for hvis der er en 

lille smule protein i 

P: Nej (.) for vi har nogle andre indikatorer nu på nuværende tidspunkt som peger i den 

anden retning  

L: lige nøjagtig 

P: Ja (1.0)  

L: jamen det er alletiders (2.0) [()] 

P: [så det vil sige] (.) på et eller andet tidspunkt øh:: torsdag mellem ti og [og øh og 12] 

L: [og 11 vel]  

P: elleve (.) okay  

L: tiden for jeg tror han klarer det der om formiddagen 

P: ja (1.0) og der er så vidt jeg ved  (.) så er der (.) det er som ikke det er sådan mere sådan 

for nå (.) jamen så kunne vi ligesom (1.0) strege af ikk' (.) der er ikke noget som vi øh:: () 

det er sådan ligesom sådan mere sådan en almen snak om (.) hvordan og hvorledes 

L: lige nøjagtig  

P: og der deltager så både Peter og Birgit  

L: ja (.) ja 

P: så vi er sikre på at alle (.) alle tingene kommer med 

L: ja (.) hvordan går det med humøret 

P: Humøret? Der er ingen problemer 

L: Nej  

P: og det er det er jo nok (.) årsagen er jo nok at jeg allerede inden jeg sådan fik (.) de fulde 

sanser ligesom kunne se at øh det her det er nok rimelig alvorligt (1.0) du kommer ikke ud af 

det her andet end du simpelthen glemmer fortiden 

L: Ja 

P: og fokuserer 100 procent på hvad der er fremad fordi (.) der er intet andet der dur  

L: nej (1.0) 

P: det tror jeg virkelig har hjulet mig øh:: jeg har ligesom taget den attitude til det fordi (1.0) 

tænk sig hvis man var begyndt at fordy fordybe sig i alt det øh der nu ligger foran øh:: og (.) 

bekymrer sig om alle de detaljer der (.) det var da fuldstændig umuligt (1.0) så jeg har valgt 

på et meget tidligt tidspunkt at tage det dag for dag og så udnytte de muligheder som (.) som 

det gav 

L: er der noget der bekymrer dig meget? 

P: Nej (.) det er der ikke  

L: nej 
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195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

P: det er der ikke (1.0) det kan da godt være det er uvidenhed der gør det men øh (.) så er det 

(den en hellig) uvidenhed (hh)  

L: ja 

P: den vil jeg så have lov til at leve i (hh) 

L: ja (.) ja (.) men men det:: fra vores side ser det meget positivt ud (.) ikk' os' (1.0) du 

udvikler dig hver evig eneste dag 

P: Ja men det er jo selvfølgelig også det som glæder mig og så at se drengene respondere på 

den udvikling der er ikk' os' 

L: ja ork 

P: og de er her jo hver dag øh:: 

L: Ja 

P: og følger med i det  

L: de er helt fantastiske 

P: og de (holder mig godt nok til ilden) 

L: ja men jeg kunne godt se det (.) der var en dag hvor jeg så dig komme ud fra 

genoptræningen hvor du næsten var en lille smule bleg i hovedet  

P: Nå? Okay (hh) 

L: hvor jeg tænkte at de har givet den gas (hh) 

P: Ja men det gør vi også (hh) 

L: Ja (hh) 

P: aj men ikke mere end 

L: end du kan holde til  

P: nej (1.0) men altså det er (.) det er jo selvfølgelig med til øh:: eller (.) det var ikke gået 

sådan hvis ikke der havde været nogen til sådan ligesom at:: puste til (.) til gløden vel 

L: nej (.) men det er en god ting I har fået stillet på benene 

P: Ja  

L: ja 

P: den er uvurderlig  

L: ja (1.0) ja men Jan nu ved du lige hvad planen er 

P: Ja  

L: lige udvidet omkring din blodprocent  

P: Ja  

L: vi mistænker ingenting men vi vil gerne se om vi kan hjælpe dig med at få den op  

P: Ja 

L: ved at give jern (1.0) på torsdag udskrivelsessamtale med Rasmus (1.0) fredag (2.0) ud af 

huset  

P: ja (hh) for fanden da 

L: (hh) 

P: så vi kan få plads til nogle andre 

L: nej det er bare dejligt at sende en afsted 

P: Ja (.) selvfølgelig er det det (1.0) jo (.) der var lige øh (.) hvad hedder de øhm 

infektionstal  

L: de er smukt faldende (1.0) din (CRP) er stadigvæk faldende (1.0) [den ligger på]   

P: Okay (.) [så det er omtrent den rigtige]  

L: 35  

P: ja 

L: i går lå den på (.) 46 uden du må hænge mig op på tallet helt præcist  

P: Og feberen er:: er under øh:: 38 eller 36  

L: Yes 

P: og det er jo også noget der peger i den rigtige retning  
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246 

247 
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249 
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253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

L: Ja (.) det er det (1.0) og du ser godt ud (.) jo 

P: Ja ja ja  

L: Ik os (.) det er også (.) det hænger jo sammen jo 

P: og jeg har ikke engang fået barbersprit på endnu (hh) 

L: men dine farver og (.) og så videre de ser pæne ud  

P: [ja de:: det peger også i den rigtige retning]  

L: [det er mere det jeg tænker på at du ser godt ud] det er ikke så meget det om skægget er 

taget 

P: neej (hh)  

L: det er mere dine farver og temperaturen og hovedet om det fungerer  

P: Ja der er stadigvæk nogle ting (.) altså:: for eksempel øh uret  

L: Ja 

P: når jeg skal ind og sige:: 8.30 eller 8.25 eller 7.25 (.) så skal jeg stadigvæk lige ind og 

vende  

L: Ja 

P: og få det formuleret 

L: ja  

P: det skal jeg 

L: kan du huske dine øh:: sønners navne 

P: Ja ja det kan jeg 

L: Ja kan du sige dem? 

P: altså nu skal du ikke udfordre mig Emil og Markus og Sebastian 

L: Ja (.) det fint (1.0) og din [kone?] 

P [og der] havde jeg lige et fall out der (.) og jeg og hvad hedder det:: hvor Sebastian af en 

eller anden årsag var faldet ud der  

L: Ja det var overf det var ved mig 

P: Ja det var ved dig ja 

L: Men der fandt vi jo ud af det 

P: Det var dybt uretfærdigt (hh) 

L: Ja (.) men sådan er det (hhh) okay (.) så vil jeg smutte videre:: ikk' os'  

P: ja jo  
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 BILAG 5 

Transskription af samtale med Lars 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

((Kort samtale inden den egentlige samtale, hvor jeg lægger diktafon)) 

L: Hvordan går det? (2.0) 

P: (klemt) synes jeg 

L: Ja  

P: Stadigvæk 

L: ja du har jo ondt af pommeren til der  

P: Ja frygteligt 

L: Hva'? (1.0) på trods af du får alt hvad 

P: rammer og tøj kan tage af 

L: Ja 

P: Men det:: altså::  

L: (Det:: når du) (.) trækker du vejret ind?  

P: Ja 

L: selvfølgelig (1.0) hva'? 

P: Ja (.) og altså hvis jeg kommer til at hoste eller sådan et eller andet ikk' 

Sø: Aij 

L: Og hvor gør det mest ondt (.) højre eller venstre side? 

P: Jamen det er her kun herovre 

L: Det er kun derovre? 

P: herovre er der ikke noget 

L: der er ikke noget 

P: Ikke spor (1.0) og så er det jo fordi jeg får lagt det der  

L: Ja ja ja ja 

P: ind her nu (.) tre dage i træk 

L: Ja ja ja ja 

P: Om aftenen ikk' os'? 

L: ja (jeg ved det jo godt) 

P: det gør satme ondt  

L: Ja så får du sprøjtet ting og sager ind ikk' os' 

P: Ja 

L: Hva'? 

P: (.) Ja 

(13.0) 

L: ◦h ((suk)) 

P: Det vil man jo hhh gerne slippe for  

L: (det er jo en hel skylle) vand der kommer ud hva'? 

P: Ja men de har altså taget en masse i morges (.) nat (.) nattevagten 

L: (En masse) har de det? 

P: Ja (.) nej (.) det var jo altså ikke (.) det var jo noget tyndt noget jo (.) det må du hellere 

spørge dem om fordi 

L: Ja:: ajm det har de sagt  

P: Ja 

L: der var kommet noget med ◦h 2 300 milliliter eller sådan noget lignende ikk' os'? 
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44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

K: 1200 et eller andet 

L: 1200 milliliter? (3.0) prøv at træk vejret dybt frem og tilbage 

(24.0) ((Lægen lytter til hans hjerte)) 

L: ◦h (13.0) ja jamen det lyder da rigtig pænt herovre 

P: Gør det det? 

L: Ja det gør (1.0) du kan ikke sidde op vel? 

P: jo:: ah:: (svinge benene ud her)  

L: kan du det? 

P: Ja (3.0) 

() 

L: Yes (så) det er fantastisk det her du (.) det er helt perfekt (.) jeg hiver bare lige op her 

bagpå ikk' os'? (3.0) Så:: (.) ja prøv at træk vejret lidt frem og tilbage (10.0) ved du hvad (.) 

det dræn det ryger ud 

P: Åh det var dejligt  

L: det gør det  

P: () 

L: Prøv at læg dig ned igen 

K: Skal der ikke tages et billede:: 

L: Jo (.) det gør vi bagefter når vi har pillet det ud og så ser vi hvordan det går  

K: Ja 

L: Ikk' os'? (1.0) og hvis det så skal genindlægges så bliver det kirurgen der kommer til at 

gøre det 

P: Åh 

L: Ja 

P: Ja det er da slemt nok  

L: Ja (1.0) det er da noget af en lungebetændelse du har fået dig der hva'? 

P: Ja (.) men er det ren almindelig lungebetændelse? 

L: Schu:: 

P: jeg kan simpelthen ikke forstå det 

L: Det er det da nok (1.0) engang imellem er man jo uheldig (2.0) 

P: Ja 

L: Du bor i Ålborg? 

P: Nej jeg bor i (1.0) 

Sø: Nørresundby 

P: Ja eller Vodskov  

L: Hva'?  

P: Vodskov 

L: Vod og hvor ligger Vodskov? 

P: ja det ligger mellem (.) [Frejlev]  

Sø: [Frejlev] 

P: og Nørresundby  

L: Nørresundby (.)  

P: Ja 

L: Ja (.) okay (1.0) ja 

K: Hvad med de der tal er de blevet bedre? 

L: Nej slet ikke 

P: Er de ikke det? 

L: Nej (1.0) det er de ikke (.) så nu supplerer jeg din antibiotika med noget nyt ◦h oveni 

hatten 

P: Ja (3.0) 
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94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

L: Ja 

P: det er jo mærkeligt hvor sådan noget kommer fra synes jeg 

L: ◦h ja:: (1.0) 

P: Ja ja men altså (hh) 

L: det sker jo (.) altså 

P: Ja 

L: Vi ser det jo (1.0) ja (.) at man pludselig får lungebetændelse af en eller anden grund (1.0) 

ofte () 

K: Også at man får så meget væske? 

L: Ja (.) ja ja 

K: Hvor lang tid varer sådan noget normalt (det kan man ikke sige noget om) 

L: Jamen altså når det er så svært som det der så varer det jo det meste af tre uger eller (1.0) 

14 dage tre uger 

P: Ja 

L: det gør det (2.0) så (4.0) ja (.) ellers trækker du da vejret fint (1.0) har du prøvet at være 

lidt oppe 

P: Ja 

L: Ja 

P: altså jeg kan ikke være oppe ret lang tid (hh) 

L: Nej  

P: det er klart (.) så hiver jeg efter vejret jo  

L: Ja (2.0) 

P: ja så kommer der en fysioterapeut her  

L: Ja 

P: Hun får mig op at svede lidt (jo så) jeg laver lidt øvelser  

L: Ja ja 

K: du har gået ude på gangen to gange  

L: ja 

P: Ja der er jeg lidt ude på gangen der om eftermiddagen  

L: Ja ja ja hhh 

P: så går vi derude  

L: Ja du var også lidt (.) bange for at trække vejret dybt igennem kan jeg næsten se 

P: Ja for det gjorde ondt jo  

L: fordi så gør det ondt 

P: Ja 

L: ja (2.0) yes det ser vi () på røntgenbillederne her når vi har pillet det ud og (.) set lidt af 

det. 

P: Hvem piller det ud ? 

L: det gør sygeplejersken 

P: det er ikke noget der gør vildt ondt? (hh) 

L: Overhovedet ikke (.) 

P: Nej? 

L: overhovedet ikke 

P: pyh:: (hh) 

L: overhovedet ikke 

P: nej for det gjorde ondt at få dem ind da 

L: Ja ja (.) ja (.) nej det er ikke slemt at få dem ud nej nej (det er helt tyndt) (1.0) ja 

P: ja:: tyndt? 

L: aj det der ligger i det () det er helt tyndt () ja det lyder ikke så pænt 

P: nej nej 
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144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

L: men øh (.) ja (.) okay  

P: Ja 

L: se vi har faktisk lige talt om at pille det der () ud  

S: Okay  

L: Så det var måske meget smart at vi kunne  

((Samtale ml læge og sygeplejerske.)) 

L: Ja (.) farvel igen 

((Læge og sygeplejerske forlader lokalet)) 

K: Åh skynd dig at få dem ud 

P: Var det jeg forstod ikke (.) var det kun den ene af dem der skulle ud? 

K: Nej begge to 

P: begge to ud 
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 BILAG 6 

Transskription af samtale med Marianne 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

L: Så (1.0) Hej Marianne 

P: Så sluttede samtalen 

L: Ja (.) så sluttede samtalen 

P: Ja 

L: Okay (2.0) Jeg kommer jo også bare lige ind for at høre hvordan det går med dig til 

stuegang 

P: Ja 

L: Nu har vi jo hilst på hinanden de sidste par dage 

P: Ja det har vi ja 

L: Jeg hedder Jasmin stadigvæk 

P: Ja det er rigtigt (hh) 

L: (hh) (.) jeg har lige en kommende kollega med også 

LS: Rasmus 

L: Rasmus Ja ◦h hvordan har du det Marianne ? 

P: Mm jeg har det fint 

L: Du har det stadigvæk fint 

P: Jeg synes jeg har det glimrende 

L: Ja (1.0) og øh hvordan går det med:: 

P:  Og de har lige sat den på op fordi jeg var ude på toilettet og så var den bare nede på 94 

(.) jeg synes ikke  

L: Nåh 

P: Altså jeg synes det lige er  

L: Ja 

P: De ville bare have mig over 95 og det er jeg det meste af tiden ↑ jo 

L: Ja ok (.) det er lige når du er i gang 

P: Ja 

L: Ja 

P: Men altså (.) ved du hvad  

L: Mm 

P: Når man er hjemme  

L: Mm 

P: så ilter man da også når man laver noget 

L: Det er rigtigt 

P: Altså når man () altså jeg laver jo ikke dagens gode gerning altså 

L: Nej (hh) 

P: (hh) 

L: [Kommer du op og::] 

P: [Sidder bare her] 

L: Du er jo vant til at bruge kørestol 

P: Ja (.) ja prøver at køre op og ned af sengen 

L: Ja (.) Ja 

P: Nu da var jeg henne og (.) op at stå og sådan noget fordi  

L: Ja 

P: Nu lovede fyssen mig det i går 
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45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

L: Ja 

P: men hun har åbenbart ikke tid i dag 

L: Nå (.) okay 

P: Så så nu gør jeg det bare selv ikk' os'? 

L: okay 

P: jeg skal bare have noget at holde ved fordi (.) jeg kan jo ikke jeg har jo ingen balance  

L: nej nej (.) det ved jeg godt 

P: Ja 

L: du er jo også vant til at bruge kørestolen også ikk' os' ? 

P: Ja 

L: Ja (.) men men men du synes det går bedre med luften stadigvæk  

P: Ja det synes jeg altså jeg (.) der er ikke noget  

L: Okay (.) der er ikke noget (1.0) men jeg kan se på dine blodprøver (.) øh Marianne at øh:: 

desværre ser det ud som om at infektionstallene er på vej op igen 

P: Er de det? 

L: Ja de går lidt den forkerte vej 

P: Nå 

L: Ja (1.0) det (.) men men man kan sige du (.) du har ikke   

P: Hvad kan det skyldes 

L: Ja men det skal vi jo så finde ud af (1.0) du har ikke feber i hvert fald  

P: Nej 

L: Så meget ved jeg (1.0) så:: øh om om hvad det lige præcis er (.) men øh:: jeg tror næsten 

vi (.) vi øh:: vi er nødt til at prøve at tage et nyt røntgenbillede af lungerne (1.0) [vi har jo et 

fra dig] 

P: [det er hospitalskuller]  

L: Det er hospitalskuller mener du (hh) Ja (1.0) jeg ved godt du (.) du vil gerne snart hjem 

P: Jeg har masser (.) jeg har været så meget på hospitaler (.) ved du hvad jeg er ved at blive 

syg af det (.) jeg er ved at blive syg af det  

L: Ja 

P: Ja (2.0) 

L: men øh (2.0) jeg har ikke svar på de (.) nogen af de prøver der er taget endnu som 

undersøger for bakterier heller (.) det kunne være så rart om man havde fået svar på dem 

P: Ja 

L: Men de ligger nok lige om hjørnet og venter (.) jeg tror en til to dage mere så er de nok 

færdige 

P: Ja 

L: de kunne jo hjælpe os lidt med at finde ud af hvad det er (.) for noget der er på spil her 

ikk' os' fordi (.) du får noget antibiotikabehandling 

P: Ja 

L: Men på trods af det så så ser dine blodprøver altså lige øh lige lidt anderledes ud i dag 

P: Ja 

L: det øh:: (1.0) infektionstallene de de er begyndt at stige igen så:: (1.0) så er vi jo nødt til 

lige at prøve at kigge på om om der er noget nyt (.) men du mærker ikke selv noget eller 

hvordan 

P: Nej 

L: Og hvordan med maven (.) er der noget ubehag i maven eller:: 

P: Nej 

L: du kommer på toilettet  

P: Ja (.) [ja jeg kommer] 

L: [eller stadigvæk stomien] 
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95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

L: Hvordan (.) hvordan ser den ud i dag? 

P: jamen den  

L: Skal jeg prøve at se 

P: () 

L: Ja (1.0) den poser stadigvæk lidt ud men  

P: ja men den er faktisk faldet en lille smule  

L: Okay (1.0) den er faldet (.) er den sunket lidt ind  

P: Ja det er 

L: Okay  

P: Det er den faktisk 

L: Okay okay (.) og det gør ikke ondt ? 

P: Nej 

L: Nej okay 

P: Jeg kan sagtens bare trykke på den 

L: Det kan du sagtens 

P: Ja 

L: Okay (.) jamen det er godt 

P: Uden den er øm eller noget 

L: Ja (.) og urinen ser klar ud og:: 

P: Ja 

L: Ja 

P: det gør den 

L: Okay (2.0) ja (.) men øh:: jeg tror ikke der er andet for end at vi lige må supplere med 

nogle prøver og finde ud af hvad det er der foregår (1.0) Marianne  

P: Jamen hvis I først får de 

L: Ja 

P: tal der  

L: Ja (2.0) 

P: (Har I så inden fredag) altså så jeg måske har et mål om at komme hjem inden fredag 

L: Ja (.) ja fordi nu tager vi nogle supplerende prøver i dag  

P: Ja 

L: Jeg tror vi ved mere inden fredag  

P: Ja 

L: Men jeg skal spørge dig om jeg må tage nogle af de her supplerende prøver blandt andet 

en HIV test (.) er du nogensinde HIV testet ? 

P: Ja ja  

L: Ja 

P: det må I gerne tage 

L: Jeg må jeg må godt tage en HIV test på dig 

P: Ja ja 

L: okay (2.0) ja (1.0) okay 

P: det er i hvert fald ikke det  

L: Det er ikke det  

P: (hh) 

L: Nej (.) det er også bare for en god ordens skyld  

P: Ja ja 

L: Jeg supplerer med lidt flere prøver ikk' os'? (1.0) og vi skal også have noget af urinen fra 

til at undersøge for flere bakterier og sådan noget 

P: Ja 

L: Men det snakker jeg med sygeplejersken om 
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145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

P: Det kunne jo være der var noget derinde 

L: det kan være der er noget derinde (.) så det så det får vi lige iværksat alle de her ting så vi 

ikke mangler nogle undersøgelser i hvert fald (.) ja 

P: kan man ikke bare (løbe hurtigt) sådan køre lidt hurtigt 

L: jo vi skal gøre vores bedste (hh) ja 

P: Jeg vil hjem nu 

L: Ja jeg ved det godt 

P: det vil jeg altså (.) så er det ligemeget hvad I siger (.) jeg vil hjem  

L: Ja (1.0) det skal vi arbejde på ikk' os' (.) vi skal lige have dig helt god ikk' os' så du:: kan 

komme hjem og (.) ikke behøver herind og sådan noget ikk' 

P: Jamen det er det jeg siger (.) det er rarest når man kommer hjem 

L: Ja 

P: Vi har lige snakket om min stomi (.) de vil heller ikke sende mig hjem fordi der ikke var 

kommet gang i det  

L: Mm 

P: så sagde jeg til dem det gør der ligeså snart jeg kommer hjem   

L: Ja 

P:  og hvad skete der  

L: Ja  

P: der kom gang i den 

L: der kom gang i den (.) ja 

P: Allerede om eftermiddagen  

L: Ja ja 

P: Det det  

L: og den fungerer jo også fint herinde må man jo sige ikk' os' 

P: Ja ja 

L: hvor meget ilt ligger du med nu har de lige skruet op sådan  

P: de har bare lige skruet op ja (.) fordi den lå på 94 [93 94] 

L: [Nå okay] 

() 

L: Men Marianne der er ikke andet for end at bevæbne sig med lidt tålmodighed (1.0) 

P: aah 

L: Ja (2.0) ikk'? (1.0) det skal nok (.) det skal nok gå bedre (.) sådan er det nogle gange med 

sådan nogle betændelsestilstande (1.0) man kan ikke sådan helt forudsige hvilken (.) vej det 

altid går (1.0) 

P: Nej nej (.) men kan man ikke (.) kan man ikke holde øje med det hjemmefra (1.0) altså 

jeg er da omgivet af sygeplejersker og:: 

L: Jo jo jo (.) du har den hjælp i hjemmet du har brug for og 

P: Ja  

L: til at klare dig derhjemme  

P: det har jeg (.) og jeg har sygeplejerske der kommer næsten hver dag  

L: Ja ja 

P: På grund af de sår der  

L: Ja (.) okay  

P: blandt andet  

L: Okay (1.0) for for benene eller hvordan 

P: Ja 

L: Vi kiggede på det der du havde der under (.) var det (.) ved øh ved hælen du havde et sår 

P: Ja 

L: og det kigger de på hele tiden 
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195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

P: Ja  

L: Ja 

P: det bliver jo skiftet:: øh (hele tiden) og Marselisborg har jo fat i det også 

L: Mm (.) jeg tror Marianne nu du (.) vi skal nok få dig hjem (.) ligeså snart vi ser at du kan 

undvære ilten helt  

P: ja 

L: så er det det vi går efter ikke (.) ja 

P: Men hvornår kan jeg det for hvor højt skal den op ? 

L: Jamen du skal ligge der (.) du skal i hvert fald op omkring de der 94 95 minumum 

P: Ja 

L: det vil være minimum i den her tilstand du er i nu 

P: Ja det er okay (.) det kan jeg acceptere 

L: Ja (1.0) 

P: [(hh)] 

L: [(hh)] (1.0) hvem passer dig i dag af sygeplejerskerne er det::  

P: øh:: 

L: Kan du huske hendes navn? [Ellers så går jeg ud og] 

P: [(Anda)]  

L: okay så går jeg lige ud og snakker lidt med hende ikk' os'? 

P: Ja (.) godt 

L: Har du noget du vil sige til mig ellers (1.0) 

P: Nej (.) ikke andet end jeg vil hjem på fredag 

L: Du vil hjem fredag (hh) 

P: Ja (hh) det tror jeg du har forstået (hh)  

L: Ja det har jeg 

P: Men det noterer du altså lige (hh) 

L: ja jeg noterer det (hh) Aj jeg ved det godt Marianne (.) det er iorden (1.0) Okay 

P: Ja 

L: Men kan du have det rigtig godt  

P: Jo tak skal du have  

L: ikk' os' (.) ja (.) så går vi ud igen  

P: Ja det er godt (.) hej hej 
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 BILAG 7 

Transskription af samtale med Ole 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

((Kort samtale inden egentlige samtale, hvor jeg lægger diktafonen)) 

L: Og goddag (.) Jeg hedder Anne  

P: Goddag 

L: Jeg forstår:: at (.) du har haft et dræn liggende og det er faldet ud i nat 

P: Ja 

L: Ja (.) så:: og der kom stadig væske i det 

P: det gjorde der i aftes (.) hun fik rigtig meget ud i aftes 

L: Ja ja (.) jeg kan også se på røntgenbilledet der ligger nogle dage tilbage at der var en pæn 

mængde væske der skulle ud  

P: Jamen (det er også snart ude) 

L: Ja (.) men øh (.) tanken er jo når der nu stadig var væske i da det faldt ud (.) om ikke der 

stadig er mere væske vi skal tage ud (.) det er jo overvejelsen  

P: Altså problemet det var jo det var sådan noget (.) snask 

L: Ja (1.0) og sådan er det (.) når:: man har:: noget infektion derinde så samler det sig som 

sådan noget snask (.) og det kan være   

P: Ja 

L: svært at få det til at blive tyndtflydende nok til at det (.) kommer ud af drænet  

P: Ja det havde jeg nemlig problemer i aftes 

L: Ja (.) ja 

L: Men øh må jeg ikke i første omgang lige lytte på dig? 

P: Jo da 

L: fordi der kan vi nogle gange (.) du har sikkert bemærket hvordan vi nogle gange banker 

lidt på ryggen (.) så kan man nogle gange have indtryk af (.) hvor væsken går til  

P: men jeg kunne ((rømmer sig)) jeg synes jeg kunne tydeligt mærke hun fik det der ud i går 

L: Ja (1.0) var det første gang du fik skyllet på det med det der:: specielle medicin der skulle 

(.) til at løsne sig lidt 

P: Ja () 

L: Ja (.) nu skal du se (.) jeg banker engang her (3.0) og her kan du høre forskel (1.0) luft (.) 

og massivt 

P: Mm 

L: Luft (.) og ikke luft (.) kan du høre det ? 

P: Ja 

L: Så så og og der vil jeg forvente at herfra og ned altså sådan en god håndflade ned (.) der 

stadigvæk skulle komme  

P: Væske 

L: der skulle komme luft helt derned så jeg tror altså stadig der står noget væske nede på 

højre side (1.0) jeg lytter også lige med mit stetoskop  

P: Ja (3.0) 

L: Du trækker vejret dybt frem og tilbage (11.0) ja (2.0) sådan (1.0) hvordan har du det 

ellers ? 

P: Jamen jeg synes at (2.0) altså jeg har det bedre i dag synes jeg 

L: Ja (1.0) hvordan bedre 

P: Efter hun fik det der snaller ud (.) så var det ligesom (1.0) før der havde jeg problemer 
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44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

med at trække vejret sådan helt () 

L: Ja 

P: det er ikke så stort problem i dag 

L: Så det er bedre med vejrtrækningen 

P: Der er ikke (.) der er ikke noget der spænder heroppe  

L: Nej (1.0) okay (.) så det er godt (.) nu så jeg ikke temperaturen her til morgen (.) ved ud 

(.) om der var feber stadigvæk? 

P: syv (.) 37.7 

L: så en lille smule feber stadigvæk 

P: Ja 

L: Ja (.) altså behandlingen er der (.) det er jo både medicin (.) så vi (.) kommer ind og 

behandler  

P: Ja 

L: den lungebetændelse der har givet (.) ligger til grund for (.) at der også kommer  

P: Noget vand 

L: væske der ligesom ligger i lungehinderne (.) men det er også at tømme det ud 

P: Ja 

L: og jeg tror der er mere der skal tømmes 

P: Ja 

L: Så det jeg vil gøre det er at jeg vil øhm (1.0) bede ultralydslægerne om at tage dig over til 

en ultralydsscanning så de (.) det er jo den der ligesom 

P: Ja 

L: kan se (.) den kan også se om der er væske 

P: Ja 

L: for så kunne vi gøre det i én seance at de scanner og lægger et nyt dræn  

P: Ja (1.0) 

L: Og så kan vi gå videre med behandlingen (2.0) ja 

P: Ja 

L: hvordan var din erfaring med at få lagt et dræn sidst? 

P: Jamen jeg var så pisse syg så 

L: det registrerede du ikke? 

P: Jo altså men der var ingen problem  

L: Det var der ikke (.) aj der er nemlig nogle der synes at det:: (.) det er ubehageligt og det 

gør ondt og sådan nogle ting  

P: Aj det er da bare tanken om at de går ind 

L: ja (.) omvendt tanken er også (.) og det er jo så din erfaring (.) at det faktisk også letter (.) 

men der er nogen der har ondt af at [at have drænet liggende] 

P: [Jamen det lettede på mig] med det samme  

L: ja (1.0) men vi kan hjælpe dig du skal sige til hvis du har ondt ikk' os' (.) fordi der er  

nogle der får ondt af at drænet ligger øh:: så det kan vi give smertestillende for (.) [det skal 

du ikke bide i dig] 

P: [Jamen det har jeg også] det har jeg også fået et par gange om dagen 

L: Ja (.) ja  

(1.0) så det gør vi 

P: Ja 

L: jamen ved du hvad jeg skriver til dem (1.0) er der ellers noget nyt vi skal tage os af i dag? 

P: Jamen det ved jeg ikke om (.) der skal lukkes mere af for det hul eller hvad der skal  

L: Hvad er det for et hul du har?  

P: Ja der hvor den har været den der  

L: Nå:: (1.0) ved du hvad det:: øh (1.0) jeg tager lige et par handsker (1.0) det er for det 
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94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

meste noget der skal lukke af sig selv  

P: Ja ja (3.0) 

L: Jeg kan godt se det siver lidt derfra (1.0) 

P: Nåm det:: (2.0) () (6.0) 

L: Nej det skal der ikke (1.0) men det der vil (.) det vil nok sive en lille smule derfra (1.0) ja 

(.) og der kommer stadigvæk lidt der (1.0) ja (2.0) Jeg bemærkede lige du havde lidt 

skællende håndflader  

P: Ja 

L: er det nyt? 

P: Nej:: jeg har sommetider haft det før men ikke (.) ikke så meget 

L: er det kommet til mens du har været indlagt 

P: Ja 

L: Ja (1.0) du har ikke udslæt i huden vel? 

P: det tror jeg ikke  

L: det er nemlig nogle gange det er fordi man ikke tåler medicinen vi giver skal jeg sige dig 

P: nåh jeg tror det her (det er fordi jeg ikke laver noget) 

L: men det er altså (.) det ser ud hos dig som det det har gjort hos dig før måske? 

P: Ja:: men altså ikke lige så meget på en gang  

L: Nej nej (1.0) du har ikke noget på (.) på fødderne også? 

P: nej 

L: Nej (2.0) nej (.) fint 

P: Jeg har fået et eller andet (.) cremeværk til det  

L: Ja (.) noget fed creme 

P: Ja (.) jeg ved ikke hvad det er for noget  

L: Det var den der (1.0) fint godt (1.0) så det er sådan set det med drænet der er det vigtigste 

(.) nu her 

P: Ja (1.0) hvornår kan vi regne med det så? 

L: Ja det er jo så det  

P: Nå 

L: (hh) nu skriver jeg dig over (.) og så regner jeg med det er i løbet af i dag  

P: Ja 

L: Men hvornår det er i dag  

P: næ næ 

L: det kan jeg ikke sige nærmere (1.0) men jeg:: jeg har en forventning om at det er i dag for 

det er det jeg vil bede dem om  

P: Ja 

L: Ja (.) så  

P: Så må vi prøve det  

L: det prøver vi 

P: Ja (hh) 

L: det er godt (.) kan du have fortsat god bedring? 

P: Jo tak (.) tak for det  

L: det var så lidt 
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 BILAG 8 

Transskription af samtale med Susanne 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

((Kort samtale inden egentlige samtale)) 

L: Hvordan er det gået i alle de her lange tider siden jeg så dig sidst? 

P: Jeg har haft det fantastisk 

L: Nå (2.0) 

P: Efter at jeg blev udskrevet der (.) der havde jeg fem fantastiske år (2.0) Når først jeg kom 

på højkant igen og:: kom i form og:: kom i gang med at arbejde og sådan (.) der havde jeg 

fem år hvor jeg bare:: 

L: Ja fem år ikk' os'? 

P: Jo. hvor der (.) der var ikke i nærheden af noget (.) intet (1.0) og jeg var i:: altså (.) jeg har 

haft det (.) det bedst (.) altså det bedste år jeg har haft som voksen (.) i de år (1.0) Både på 

den ene og den anden måde (hh) (1.0) og mærket intet (3.0) 

L: () 

P: Så har jeg haft sådan i 2011  

L: Ja (.) der har du jo været () kan jeg jo se i journalen. 

P: Ja:: som ikke har været:: der mistede jeg min far sidste år ved denne her tid  

L: Ovh 

P: Og sådan så (1.0) i lang tid tillod jeg jo det (.) men der har jeg haft sådan en (1.0) havde 

sådan lidt svært ved at holde det der med at holde min form og:: (1.0) begyndte sådan () 

L: Hvad er det nu du laver en gang til ? 

P: Jeg er ingeniør 

L: Det er rigtigt ja ja ja ja ja 

P: Øhm:: sådan (1.0) begyndte sådan lige at blive lidt træt og sådan (.) og tænkt (2.0) sådan 

noget lort men så gav jeg mig sådan lidt lov til sådan at gå lidt (1.0) jamen så måtte det være 

sådan at det nok var fordi jeg lige skulle holde pause og øh (.) så lige omkring min søsters 

fødselsdag i september der (.) der f:: der fik jeg så sådan lige et  

lille (.) et lille svirp af det 

L: Hvorfor hvorfor hvorfor:: i forbindelse med med hendes fødselsdag [hvad var det?] 

P: Jamen det ved jeg ikke, jeg kan bare huske det det var:: [ugen før hun (.) hun skulle holde 

stor]  

L: [Ja ja:: men har det nogen sammenhæng tror du?]  

P: Stor fest og sådan noget (hh) så:: det var:: ◦h ikke lige det hun havde (.) havde brug for  

L: Ja ja (1.0) men kan der være en sammenhæng altså:: hvorfor 

P: Overhovedet ikke 

L: Nej vel? (2.0) hn (2.0) 

P: Og så har jeg jo så haft det her efterår hvor det sådan (.) altså det det (.) jeg tror jeg har 

haft det her feber det har ikke været så udpræget som den (.) gang for fem år siden altså det 

var ikke sådan så udpræget med rystelser og svedetur (1.0) men bare feber (1.0) konstant (.) 

feber i en periode og så gik det væk igen og så:: (2.0) kunne jeg jo lige have fjorten dage 

hvor jeg tænkte nejm det (.) nu gik det sgu i sig selv igen (1.0) nu skal jeg til at i gang igen 

og:: sådan noget så () og så her den sidste (.) altså den [her periode] 

L: [Um:: Um:: Um::] 

P: Det har jo så været den voldsomste  

L: Um:: 
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P: Jeg har jo ikke haft så høj feber og jeg har ikke haft så meget rystelse som jeg har haft 

den her gang (2.0) altså (1.0) siden i (1.0) søndags (.) (startede jeg) (3.0) Så ja den sidste uge 

de har været den voldsomste 

L: Kommer rystelserne før ligesom feberen kommer? 

P: ◦h Ja (1.0) det har de jo altid altid [gjort]  

L: [Ja ikk'?] 

P: også der i syv der uhuhuhu:: så ligger jo der og fryser  

L: Ja i 2007 ikk' ? 

P: Ja 

L: Ja 

P: Dem har jeg sådan været forskånet for (.) men dem har jeg haft her i den her (1.0) siden 

det startede for en uge (.) i går for en uge siden (2.0) 

L: Og du er stadigvæk gift med den samme mand og sådan noget? (1.0) 

P: Ja det er jeg fuldstændigt (hh)   

L: Jeg spørger bare nysgerrigt  

P: Ja, fuldstændigt status quo (hh)  

L: Hehehe (hh) ligesom mig 

P: Ja (hh) 

L: (hh) 

P: Vi er nogle enkle stabile tilbage (hh) 

L: Ja:: det (hh) ja de er sgu sjældne (hh) ja (1.0) 

P: Men øh jo der er ikke øhm (1.0) der er ikke sket noget (.) jeg har fået et mindre krævende 

job (2.0) øh:: altså (2.0) jeg har ikke (.) jeg har ikke stres sådan (3.0)  

L: Så er du sgu da den eneste der ikke har stres (.) (hh) 

P: Ja (1.0) men det er sgu også fordi jeg har:: været igennem det her og tænkt at livet (hh) 

det er simpelthen (1.0) det er simpelthen for kort til at::  

S: Ja ◦h (1.0) 

P: Så det det var:: det var:: det der (.) den der periode i ens liv var god for rigtig mange ting 

(.) altså:: [på den måde at] 

L: [Men hvad var det der skete] i 2007 der altså ◦h da det holdt op (.) altså vi fandt aldrig en 

snus jo 

P: Nej:: men det var du godt nok heller ikke tilfredse med jo (hh) 

L: Nej (hh) 

P: [jeg kan huske ◦] (hh) 

L: [Nej::] Det kan jeg godt huske (hh) hehehehe ◦h 

P: Men øh:: jamen jeg fik jo:: feber en nat (.) hvor jeg var i pencilin (.) behandling (1.0) og 

så tog I det fra mig og så (1.0) kom der simpelthen bare ikke mere  

L: Nej 

P: Ikke et eneste (.) ikke så meget som lige et lille pip  

L: Nej 

P: Intet  

L: Det kom bare ikke igen 

P: Det ko (.) det kom bare ikke igen og så brugte jeg jo:: trekvart år på at komme til kræfter 

og:: 

L: Ja 

P: komme på fuld tid altså der gik trekvart år inden jeg var på fuld tid på arbejde (1.0) men 

det var jo ligemeget altså def det jeg havde jo en fin arbejdsgiver og nu var vi var altså (.) 

det gik fuldstændig som (1.0) altså stødt op ad og (2.0) og så (1.0) tog jeg mig jo sammen 

for første gang i mit liv og kom i form og:: altså og:: 

L: Mhm (1.0) 
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P: og så havde jeg jo virkelig fem (hh) fem gode år (hh) 

L: Begyndte at løbe rundt ude i skoven også 

P: Begyndte at løbe rundt ude i skoven (hh) lige sammen med (kronprinsen) og alt muligt 

altså der var jo ikke (1.0) jeg havde det (hh) altså (2.0) jeg havde det godt og:: passede på 

mig selv og:: og så bare (4.0) og der er det da bare (.) altså (.) at der har ikke så meget sådan 

været (2.0) vi har selvfølgelig vendt det derhjemme (1.0) ind imellem og snakket om hvad 

fanden var det egentlig for noget og:: (2.0) det gjorde også noget ved mig psykisk  

L: Mm 

P: den periode der 

L: Ja det gjorde det jamen det:: (1.0) ja kunne det da ikke gøre andet nej ◦h 

P: at min:: strestærskel blev (1.0) lavere    

L: Ja 

P: og jeg blev sådan lidt mere (gråd) jeg blev altså:: altså 

L: Ja 

P: Det rykkede ved mig men ikke (.) altså:: (.) ting jeg sagtens kunne leve med og som jo 

egentlig bare gjorde at jeg (.) blev mere opmærksom på livet og:: bla bla alle de her (hh) 

altså:: det gjorde ikke mit liv dårligere i hvert fald (.) at være udsat for det her det det:: 

L: Nej 

P: Tværtimod gjorde det os [mere::] 

S: [Mm]  

L: [Ja (.) ja] (1.0) lidt mere robust 

P: Ja:: men og mere at:: (1.0) altså (1.0) vi var nok også sådan nogle det kørte lige lovlig (.) 

let ud af (.) af vejen ikk' ? (.) så det var måske:: godt nok lige at blive:: (1.0) rusket lidt op i 

ikk' 

L: Mhm 

P: Øh ogd ogd (1.0) og så gik der de der år der ikk' og jeg mener virkelig der var ikke (.) 

ikke nærheden  (.) der var ikke en eneste dag hvor jeg havde (.) skrækken for at det kom  

S: Um 

P: Men den dag hvor det så kom i september der var jeg heller ikke et sekund i tvivl om at 

(1.0) fordi selvfølgelig har jeg i de fem år lige haft en influenza ting eller et eller andet  

L: Ja ja ja ja 

P: selvfø selvfølgelig har jeg det altså::  

L: [Mm] 

P: [ikke (.) ikke] på den måde (.) men der har jeg ikke:: når der så begyndte at komme et 

eller andet så har jeg jo ikke været i nærheden af at tro at (.) det det var det her   

L: Mm (1.0) 

P: Men det var jeg ikke i tvivl om i september altså 

L: Nej ◦h (1.0) 

P: Og:: Søren han kunne også øh (.) han kunne se det på mig  

L: Mm 

P: Han han han siger jeg får sådan et eller andet (1.0) 

L: Mm (1.0) 

P: øh udtryk (1.0) når det er det (.) altså sådan et eller andet han kan s:: han kan også se det 

på mig nogle gange når jeg er kommet hjem (.) 

L: Okay (1.0)  

P: i søndags for eksempel kunne han (hhh) se det på mig (1.0) der havde jeg været oppe at 

gå og male lidt i en lejlighed og sådan noget og jeg havde godt nok været lidt småsyg og 

sådan noget 

L: Mhm (1.0) 

P: og så kommer han hjem så kommer han hjem og så:: avh hhh (1.0) (det kunne godt 
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være) du skulle tage din temperatur (hh) siger han så (1.0) så så på den måde er det sådan:: 

det er helt (1.0) altså vi kender det bare og vi ved (2.0) vi ved lige nøjagtig hvad det er (.) 

det:: (2.0)  

L: ◦h nu endevender vi dig jo selvfølgelig igen jo som vi jo også gjorde (.) 

P: Ja 

L: I 2007 (3.0) 

P: men sådan som jeg forstod det lidt på Morten Sørensen [der var herinde i::]  

L: [Ja] 

P: fredags   

L: Ja (1.0)  

P: er det så ikke et eller andet med at der skal laves nogle (.) enkelte undersøgelser nu for 

ligesom at afslutte den her undersøgelse [for om der er nogen] 

L: [Jo jo du skal have lavet en] sy (syliakografi)    

P: Ja 

S: [Ja ja det er den den her]  

L: [Og der der er (teografien) ikk' os'? Ja] 

P: [Ja ja] (1.0)  

L: og det er for at udelukke en sygdom der hedder () altså den er nu ikke så god til at 

udelukke den men altså det er der (hh) (1.0) ja nu kan jeg ligeså godt fortælle dig det som 

det er (hh) ◦h men altså vi har ikke noget der rigtig er meget bedre  

P: Nej de:: også 

L: Øh:: (1.0)  

P: Men hvad hvad er det for en sygdom   

L: ◦h jamen det er jo sådan en autoimmun sygdom hvor man har en vis immunitet overfor 

sig selv ikk' os'? ◦   

P: ja ◦ 

L: Øh:: og det kan så give nogle forandringer i karrene nede omkring maven (.) 

P: Ja ◦   

L: hvor man får nogle små udposninger på karrene og hvis man har dem (.) så har man en 

nogenlunde sikker diagnose (.) og hvis man ikke har dem så er det ikke særligt godt til at 

udelukke  

P: Nej 

L: Og det gælder jo mange undersøgelser at hvis de er positive så har de jo en (.) vældig 

værdi men negative undersøgelser har ikke så stor værdi 

P: Nej 

L: ◦h og det gælder også den (.) 

P: Ja (2.0) 

L: og så er den der knoglemarv (.) den blev jo lavet i sin tid og den var jo normal (1.0) 

P: Ja 

L: men øh::  

P: og den forstod jeg lidt at den var lidt uinteressant nu hvor hæmatologerne 

L: Ja:: 

P: ikke synes jeg er særlig interessant  

L: Nej:: de synes ikke du er så interessant 

P: Nej (1.0)  

L: men alligevel synes de måske at hvis der er ikke er andet der (.) at vi så bør lave den 

knoglemarv 

P: Ja 

L: det eneste vi finder er jo (.) at du har de her lave leukocyttal 

P: Ja 
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L: når du får de her episoder her (1.0) men de er jo ikke voldsomt lave jo 

P: Nej 

P: Nej (.) men så snakkede Morten jo også om at I får en ny (.) kollega   

L: Ja (.) en (.) amerikaner  

P: Ja 

L: Ham vil du kunne lide han er sådan meget (.) [(klog) om munden] 

P: [(hh) ja] det tror jeg godt jeg kan [(jeg kan jo ligge her til marts (hh)] 

L: [Hahaha] Nej han har han har opfundet et øh et øh et interleukin der hedder IL1 () det var 

faktisk de første (hh) og det kan man nu få et eller andet modstof imod  

P: Ja 

L: og det kan fremkalde sådan noget som det du har 

P: Ja 

L: Så det var ikke nogen helt dumt ide at prøve at give dig sådan et modstof  

P: Nej 

L: IL1 (.) og så se om det så fjernede dine symptomer så det var sådan en IL1 relateret 

sygdom  

P: Ja 

L: Det siger så ikke noget om hvad årsagen til det er men men (.) så var man da ligesom et 

skridt på vejen 

P: Nej nej men det er da  

L: Og det kunne der godt være fornuftig i hvis man ikke finder andet 

P: Ja 

L: og det gør vi jo nok ikke fordi vi var jo også grundige i 2007  

P: Ja det må man sige 

L: det må man sgu sige 

P: Ja 

L: (hh) 

P: Og det er jo også altså der (.) jeg har jo også altid haft det godt altså jeg har jo heller ikke 

jeg har jo ikke gået rundt og været bange på den måde  

L: Nej 

P: Altså 

L: Nej (.) altså jeg tror vi har udelukket at du har en ondartet sygdom 

P: Ja og det [det føler jeg også]  

L: [det er jo simpelthen] tiden der har (.) udelukket det  

P: at det det føler jeg mig også sådan helt 

L: Ja 

P: [fuldstændig overbevist om]  

L: [at det har du ikke]  

P: altså jeg kunne heller ikke øh:: jeg ligger selvfølgelig nu og var (frustreret) 

L: Ja 

P: for fordi det slår jo min hverdag [i stykker] 

S: [Mm] 

L: [Ja] det kan jeg også godt forstå  

S: Mm 

P: Og og 

L: Ja (.) ja 

P: Og mit arbejdsliv og (.) sådan nogle ting altså det (.) altså (.) det er jo spild af tid (1.0) det 

er for at sige det 

L: Det er spild af din tid 

P: Det er det (.) fuldstændig som som det er  
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L: Ja ja (.) men jeg tør jo heller ikke love dig (.) noget fordi altså::   

P: Men men jeg ligger ikke og er bange [som jeg gjorde sidst] 

L: [Nej ()] nejm det er godt 

P: Det detm:: det gør jeg ikke  

L: Nej 

P: og det gjorde jeg efter den [samtale jeg havde med:: med Asbjørn]   

L: [nej (.) ja] 

P: () sidst efter den scanning hvor han ligesom altså:: 

L: nej ◦h du har ikke (leufom) for det var den vi:: kredsede om hele tiden sidste gang jo ikk'  

os'? 

P: Ja 

L: Det har du ikke fordi det har man altså ikke så lang tid  

P: Nej men det det (.) altså jeg har jo heller ikke jeg har jo heller ikke (.)  altså nu har jeg 

lige:: nu hvor feberen er rimeligt nede og sådan noget ikke altså der er jo ikke en skid i vejen 

med mig altså:: (hh)  

L: Der er ikke en skid i vejen med dig 

P: Nej altså:: (.) lige nu har jeg ikke ret meget feber og jeg har det altså et eller andet sted så  

(.) kunne jeg godt stå op og gøre et eller andet ikk' os'? (hh) altså  

L Ja (.) nu skal vi lige have den der (dewidew) ikk'? var det ikke sådan? 

S: Jo (.) og der skulle jeg nemlig lige høre [om:: ]  

L: [og så skal vi se i morgen om ()] 

S: i forhold til noget beroligende forinden 

L: Ja 

S: [Hvad du tænker om det også (.) for så skal Mikkel nemlig bare have det ordineret] 

L: [Ja jamen jeg synes da det er okay] 

P: Jeg skal bare have (hh) det man må få altså (hh) jeg er ikke (.) jeg er ikke så modig med 

sådan noget (hh) altså hvis det gør lidt ondt vil jeg gerne have lidt  

L: [Nå nå] 

S: [Ja jamen] det: lige netop (.) det er det jeg tænker om du tænkte det er ligemeget eller  

om:: 

P: Nej 

L: Ti ti miligram steso som det hedder (.) skal vi sige det? 

P: Ja (.) ja jeg vil gerne lige have lidt 

S: Ja 

L: Ja skal vi skal vi gøre det? Ja ikk'? (.) [det ordinerer jeg lige]  

S: [Skal vi lægge det ind i øh::] 

L: Ja 

P: Men Mikkel hvad tænker I omkring øhm:: (2.0) vi fortsætter bare med det her indtil jeg er 

feberfri nogle dage:: eller hvordan er det lige 

L: ja ikk'? (1.0) 

P: Ligesom (hh) ligesom vi plejer (hh) 

L: ligesom vi plejer ikk' os'? 

P: Ja (.) og det er sådan en (.) i hvert fald en dag med feberfri  

L: Ja ikk' os'? 

P: Det ved jeg ikke (2.0) 

L: Hvad var temperaturen i dag? 

P: Jamen jeg havde jo 39.6 i nat hhh 

L: Ja i nat ikk' os'? 

P: Ja  

L: Ja 



117 

 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

P: og så var den så godt nok 37 et eller andet her i:: 

S: Ja ja:: var det ikke 37 ligeud eller var det 37.2 det kan jeg ikke lige huske øh:: Susanne 

men () 

P: Ja:: så det er ligesom om at den (1.0) altså (.) den går lidt nedad men den (former) jo ud 

ind imellem ikk´ 

L: Ja (.) ja 

P: Altså den har (.) der er jo bare ingen ◦h denne her gang er der bare ingen system i det når 

jeg har feber  

L: Nej (.) nej 

P: Det det (.) det kommer om natten og det kommer om dagen og det altså:: 

L: Ja jeg synes vi skal fortsætte  

P: Ja:: 

L: Selvom jeg egentlig ikke tror på at det er:: infektion (.) men øh:: 

P: Nej men det er jo hvis det kan holde det lidt i::  

L: ja 

P: i skak 

L: Ja (1.0)  

P: For det er jo heller ikke til at holde til at have 40 i feber (.) altså det:: 

L: Nej nej nej det kan man heller ikke det kan organismen heller ikke (.) heller ikke tåle  

P: Nej (2.0) 

L: Ja ↑ (2.0) jeg vil ikke begynde at (oversøge) dig og sådan noget fordi det kommer ikke så 

meget det er der så mange der har gjort ikk' os'? Ka du fat mod ↑ 

P: (1.0) Ja 

L: Ikk' os'?  

P: Ja det kan jeg godt  

L: ◦h og øh:: så håber vi da at i hvert fald at det går over hurtigt (.) hvis vi ikke finder 

årsagen 

P: (Host) Ja:: men der er jo ikke øh (.) der er jo ikke andet for  

L: Nej (1.0) og så kan vi snakke knoglemarv lidt senere når vi nu har svaret på alle de her 

undersøgelser vi har sat i værk ikk' os'? Ja (.) yes 

P: Jo men den eneste der egentlig mangler nu det er vel egentlig den her ikk' os'? 

L: Det er faktisk den sy (syliakografi) 

S: Nej der er den der scanning også  

L: octreotid scanning også ja 

S: Ja inde på nørrebrogade  

P: ja ja det 

L: Det er jo der hvor man leder efter noget der hedder carsinoidsyndrom (.) disse her neuro 

endokrine tumorer 

P: (hh) 

L: Det lyder som om jeg taler kinesisk ikk' os'? 

P: [Ja:: (hh)] 

S: [Ja::] (1.0) 

L: Man kan have nogle godartede (.) tumorer (.) små svulster i sit mave-tarm system (.) 

P: Ja 

L: Som laver hormoner (1.0) og de hormoner kan give sådan noget flushing (1.0) pludselig 

så stiger temperaturen og man bliver rød og varm og så videre 

P: Ja ◦h og det er jo det jeg gør 

L: og det kunne godt være (.) og der der kan gå mange år før de overhovedet bliver til så 

store så man kan finde dem  

P: Okay 
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384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

L: og den scanning der den kan igen hvis den er positiv så kan den vejlede (3.0) øh:: fordi 

du har jo sådan noget flushing i virkeligheden 

P: Ja 

L: Hva'? 

P: Ja ja ja 

L: Du bliver jo rød og varm og:: 

P: Ja (.) ja ja jamen det er lige det er lige det jeg bliver 

L: det er jo lige det du gør ikk'? 

P: Ja (2.0) 

L: Så det kan godt være vi skal lave nogle urinundersøgelser også 

S: Ja vi er jo i gang med at samle nogle 

L: Ja med at samle op (.) jamen det er godt (1.0) ja (2.0) tænk sig jeg skulle se dig igen (1.0) 

P: Ja 

L: Så kan du sige så kan du sige i lige måde ikk' os' 

P: ja (hh) 

L: (hh) 

P: Men det er jo ikke (fordi at jeg ikke har ekspertisen i gang ikk' os' vel) 

L: Hva' siger du? 

P: Nej jeg kan jo ikke sige jeg ikke har ekspertisen i gang eller (hh) 

L: (hh) Vi gør det så godt vi kan i hvert fald 

P: Ja (.) det ved jeg  

L: [Ja okay] 

P: [og jeg føler mig også] vel  

L: [det godt] 

P: velbehandlet og sådan noget det er slet ikke det  

L: Ja (.) godt (.) okay (hhh) men fortæl os endelig hvis du kommer på noget  

P: Ja 

L: (hh) 

P: Det skal jeg (hh) 

L: Hvad som helst ikk' os'? 

S: Mikkel vil du lægge det (pre) ind [på ()] 

L: [Det skal jeg gøre]  

S: Fordi så kan jeg udlevere den til Susanne  

L: I sure do 

L: Hej 

P: Altså det der jo er der (.) jo min søster har jo sådan en (1.0) auto (1.0) immun sygdom  

L: Ja 

P: Men det snakkede hun med Morten Sørensen om (.) hun var her jo herinde den dag  

L: Ja (.) ja 

P: Han var inde ved mig (.) så det er tror jeg da også er med inde hvis:: 

L: Ja (.) ja 

P: der på nogen måde kan være noget genetisk  

L: Jamen det kan der i aller højeste grad jo (.) ja 

P: (hvis så de viff) vi (skal) have talt med vores mor om det og der:: hun kan altså ikke 

komme i tanke om nogen andre i familien der:: 

L: Nej (.) nej 

P: der:: 

L: Nej (.) nej med der er jo i den grad jo vævstyperelateret så så det (.) [det er meget 

genetisk ja] 

P: [Ja vi ligner jo hinanden som] som to dråber vand 
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395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

L: Gør I det?  

P: Ja det gør vi  

L: Nå (1.0) 

P: Det gør vi  

L: Og hvad er det hendes [sygdom hedder]  

P: [Altså bortset fra] hun er meget mindre end:: mig 

L: Ja (.) ja ja 

P: Jamen det den hedder small change decease   

L: Ja  

P: Og har noget med nogle utætte nyrer  

L: Ja 

P: Så hun får noget (præpention)  

L: Ja ja 

P: Bliver behandlet med højdosis i starten og er nu nede på en lille lav dosis som holder det 

i::  

L: Ja ja 

P: Kan hun så mærke der er noget i gang så bliver hun lige (.) sat op i en periode og så (.) 

hun lever fuldstændig (.) fuldstændig normalt nu 

L: Har hun tidligere haft symptomer som du har  

P: Nej  

L: Nej 

P: Hun holdt bare op med at tisse 

L: Ja (1.0) ja det er noget helt andet (.) ja 

P: Og det gik fik altså det (.) altså det havde de set før  

L: Mm 

P: Bare normalt ved unge 

L: Mm 

P: mennesker 

L: Mm (.) ja (.) det er rigtigt (.) ja det har en anden men det har en god prognose at det 

kræver meget lidt () 

P: og hun har det (.) hun har det meget meget fint i dag og et helt normalt livL 

: Ja ja  

P: Så det er ikke (.) så det er ikke på den måde skræmmende i hvert fald (.) men hun hun har 

også det man kalder ()  

L: Ja (2.0) 

P: () 

L: Yes (.) ja ↑ vi snakkes ved 

P: Ja (.) det gør vi 

L: Det er godt (.) hej 

P: Hej 

((Læge forlader lokalet)) 

S: Jeg tænkte jeg bare lige forud for undersøgelsen (.) altså det er jo ikke sådan at du ligger 

med et (3.0) 

P: Undskyld (hh) 

S: Hvad laver du? (hh)  

P: Jeg skulle lige (.) have lidt bedre plads i min seng tror jeg (hh) 

S: Det er bare i orden (hh)  

P: (hh) 

S: Aj jeg tænker det er jo ikke sådan at du kører op og ned med et blodtryk sådan at vi skal 

tage den lige inden du kører til undersøgelsen altså det  
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445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

P: Nej 

S: Altså det er jo sådan rimelig stabilt ja  

P: [det er vist rimelig st::]  

S: [Så det tænkte jeg det kunne jeg lige øh::]  

P: [under kontrol]  

S: måle mens han lægger det der ind i øhm::  

P: Ej hvor er han flink altså 

S: Ja:: ja (.) i computeren så øh:: så kan jeg lige gå op og hente det til dig (.) for så har du det 

til at stå hernede så du kan tage det  

P: Ja 

S: Øhm lige inden du bliver hentet ikk' os'? (.) og så skal du også lige have noget frokost 

(1.0) du må få noget frokost inden (21.0) Ja 139 89 (og pulsen 59) det var vist stort set det 

samme vi målte i morges også 

P: Ja 

S: Så (rømmer sig) der er vist ikke så meget at komme efter  

P: Han er sjov Mikkel nogle gange (hh) (2.0) 

S: Ja ajm du er:: du er en patient som han jo::  

P: (hh) 

S: Brænder for eller hvad skal man sige ikke altså (.) en kategori som:: 

P: Ja ja 

S: Hvor man virkelig tænker (.) det her det er simpelthen (.) hvad handler det her lige om 

ikk' os' 

P: Ja 

S: Så:: øh 

P: Jo jo jamen det kan jeg da også (.) jeg kan da også (.) jeg tror da også øh (jeg tænkte på 

hvis::) 

S: (Hoster) 

P: hvis jeg var sådan et sted så ville jeg da også (.) årh hvorfor fanden kan jeg ikke finde ud 

af det ikk' os' 

S: Jamen lige netop ja ja 

P: Altså:: selfølgelig ville det da gå:: én (1.0) på 

S: Ja (.) bestemt 

P: Jeg kan huske kort tid efter jeg var blevet udskrevet (hh) (1.0) så mødte jeg ham i 

vinafdelingen (.) det kan han ikke huske [tror jeg] 

S: [Nå] 

P: Mødte jeg ham oppe i vinafdelingen i Føtex (.) jeg tror vi handler samme sted 

S: Ja ja 

P: Han bo han han bor nede på Høj Højbjergvej 

S: Ja 

P: Jeg bor inde i på på Søren Nymarksvej  

S: Ja ja 

P: og så stod jeg og kiggede på vin (1.0) jeg tror det var en af de første gange jeg sådan 

havde lyst til at (.) lave mad og:: 

S: Ja ja 

P: Så kiggede han lige på mig (1.0) godt træk (hh) sagde han så så gik han videre (hh)  

S: Nåh (hh) 

P: Så:: (hh) 

S: så var du ved at være rask hvis du havde lyst [til vin (hh)] 

P: [ja så var () så var det sgu nok bedre (hh) 

S: (hh) (1.0)  
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495 

496 

497 

P: Nå men der er der mad derude? 

S: Ja ved du hvad jeg kunne lige ane det da vi sad her så øh kom med over at kigge ikk' os'? 

P: Ja     
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 BILAG 9 

 

Transskription af samtale med Trine 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

L: Ja (.) Pænt goddag 

P: Pænt goddag 

L: Hvordan går det med dig? 

P: Det ved jeg sgu ikke (.) jeg synes det er træls det der med at have (.) feber hele tiden 

L: Ja (1.0) det er det da 

P: Og så er jeg ved at tørre ud 

L: Nå (.) så du (.) bruger lidt (.) 

P: Jeg får sådan noget nogle knopper på armene 

L: Ja 

P: Det er død irriterende 

L: Ja 

P: Skal jeg (.) Skal jeg slukke det? ((Refererende til fjernsynet)) (2.0) 

L: Ja det kan du (.) det kan du godt (2.0) men får du det bedre eller? 

P: Uh (.) Ja ja, det gør jeg da 

L: Så 

P: Det gør jeg 

L: Mindre ondt 

P: Ja 

L: efter du var inde ved:: 

P: Ja 

L: De der 

P: Ja det er sådan lidt op og ned synes jeg 

L: ortopædkirurger 

P: Jeg synes den ene side den er lidt træls 

L: Ja 

P: Den er mere hævet end den anden 

L: Okay (2.0) det kan være jeg lige skal se på den lidt senere 

P: Ja 

L: Men hvad hedder det øh:: Trine her i øh weekenden øh:: (1.0) der blev taget nogle no nye 

bloddyrkninger  

P: Ja 

L: øh:: men der (.) der blev jo fundet nogle andre (.) bakterier i blodet  

P: Ja det sagde han  

L: Ja (1.0) og det (.) det var 

P: ento:: (1.0) ento et eller andet 

L: der er en der hed (.) dels er der fundet en der hedder enterococcus øh:: (.) faecalis 

P: Ja 

L: Ja (hh) 

P: (det sagde han) 

L: Og så (.) så var der en der hed ci citrobacter jejuni øh (hh) 

P: Har jeg også sådan en? 

L: Sådan en har du også ja 
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43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

P: (hh) Nå  

P: (så er det jo en zoologisk have) 

L: den sidste er jeg sådan lidt i tvivl om betyder noget  

P: Nå 

L: Øh (.) men det er jo også sådan nogle bakterier der eventuelt kan (.) kan give sådan noget 

(.) det man kalder en kateterinfektion (.) at der på de der slanger du har i halsen (.) kan sidde 

sådan nogle 

P: Er det det? (.) Er det derfor jeg hele tiden er så rød der 

L: Ja:: (.) Ja men (.) men jeg tror vi skal prøve at (.) [nu ved jeg ikke der] 

P: [at skifte den] 

L: Ja:: ikke i første omgang (.) vi tror lige (.) jeg prøver at tage en blodprøve derfra 

P: Okay 

L: fordi så kan vi prøve om man kan dyrke øh (.) bakterierne fra kateteret  

P: Okay 

L: Ja (1.0) hvad hedder det øh men (.) men øh:: ellers har (.) når du får taget blodprøver (.) 

de bliver taget fra øh:: 

P: Nej de bliver taget her 

L: De tager alle blod øh 

P: Ja 

L: øh 

P: Også dyrkningerne 

L: Også bloddyrkningerne 

P: Fordi det snakkede vi om i dag nemlig 

L: Ja okay 

P: Hende der skulle tage dem hun sagde man sku skulle stikke for at:: (.) så sagde jeg jamen 

det gør alle de andre ikke 

L: Nej 

P: der er ikke nogen der har taget (.) stukket mig 

L: men problemet kan nemlig være sådan nogle bakterier de kan sætte sig og (.) og lave 

sådan en (.) så sidder de fast på kateteret 

P: Okay 

L: Og så øh kan man sige 

P: Dem kan man ikke skylle væk? 

L: Dem kan man ikke skylle væk 

P: Nej okay  

L: Og det eneste man skal gøre altså øh:: 

P: Skal man lægge et nyt kateter 

L: Det er (.) det er at fjerne kateteret 

P: Fy faen  

L: Så det må (.) det må vi lige overveje om vi skal men jeg snakker lige jeg har lige talt med 

mikrobiologen (1.0) Nu prøver vi lige at tage en (.) tage en ny derfra fra kateteret 

P: Ja 

L: det ta taler jeg lige med sygeplejersken om (.) så øh (.) ↑ men hvordan går det med:: (1.0) 

herovre (1.0) ved (1.0) korsbenet 

P: Jamen ved jeg synes i venstre side der går det fint 

L: Ja 

P: Men jeg er jo lidt mere hævet jo jo som sagt i højre side  

L: Ja 

P: Øh når jeg går så synes jeg det trækker ned i eller ikke trækker ned i ballen (.) det 

trækker i ballen 
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93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

L: Ja 

P: Ikke fra såret af  

L: Nej 

P: det er mere sådan som om der sidder et eller andet i (.) ballen (.) som om iskiasnerven er 

(.) påvirket på en eller anden måde 

L: okay (.) må jeg må jeg lige prøve at se hvordan det ser ud deromme? 

P: De siger alle sammen det ser pænt ud (1.0) 

L: Ja 

P: Men hende sy (.) lægen jeg snakkede med her i weekenden (.) hun sagde (.) at der var 

nok noget væske her i herovre (1.0) 

L: Hold da op (.) det var nogle ordentlige  

P: Ja (1.0) jeg troede bare jeg skulle have sådan nogle (hh) 

L: (hh) ar de har fået lavet her 

P: Ja det må man sige  

L: Med ståltråd 

P: Men han sagde også at de havde været grove ved mig (1.0) og det havde væltet ud med 

puds (1.0) 

L: Hvem har du talt med mest med derinde af () kan du huske 

P: øh derinde på hospitalet? 

L: Hva'? 

P: Inde på KH? (1.0) Ham Søren Beck der har opereret mig 

L: Okay (1.0) 

P: Og så var der en der hed Mark Rasmussen (.) det var ham der (.) udskrev mig her til (1.0) 

derovre der er det såmænd fint 

L: Men men bortset fra at (.) at øh (1.0) der er lidt (.) reaktion der omkring (.) ståltråden der 

(.) så ser det jo (.) så ser det jo fint nok ud (1.0) der er jo ikke sådan (.) der er jo ikke rødme 

omkring ihvertfald 

P: Nej (1.0)  

L: Øh 

P: men jeg er følelsesløs i huden 

L: men det kan være jeg lige skal prøve at tale med (.) Søren 

P: Jeg er følelsesløs i huden men det:: der jo (.) der er vel skåret en masse små nerver over i 

huden kan jeg forestille mig 

L: Ja (2.0) 

P: Ja fordi Søren det er ham (1.0) der (.) de var to der skulle operere mig (.) ham og så en 

der hedder Mark Rasmussen  

L: Ja (2.0) 

P: Men han sagde at de havde været slemme ved mig (1.0) De havde været helt nede bag de 

inderste muskler eller hvad det var han snakkede om 

L: Ja (3.0) 

P: Ja 

L: Okay (2.0) men du ser da bedre ud et eller andet sted 

P: Jamen jeg har det også bedre altså 

L: Ja 

P: Jeg har det der feber ind imellem og det gør selvfølgelig jeg er sådan lidt (1.0) men altså 

ellers så har jeg det bedre 

L: Ja 

P: Jeg bevæger mig da mere rundt og:: 

L: Ja 

P: Spiser og sådan nogle ting 
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143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

L: Ja 

P: Så jeg har det da bedre 

L (Nå det var godt) (1.0) Er du stadigvæk ude og ryge i f (.) kulden 

P: Indimellem så er jeg (hh) 

L: Ja det har været noget koldt her i weekenden 

P: Ja (.) jeg må jo (.) der er nogle par gange hvor jeg har måtte ind igen 

L: Ja 

P: Så:: 

L: Du har også oppe (.) været oppe ved tandlægerne eller kæbekirurgerne 

P: Ja (.) men de sagde der var ikke noget (.) det var ikke det der var årsagen 

L: det var (hh) det var ikke de (.) det var ikke (de fem tenorer) 

P: Nej 

L: det var det ikke (hh) 

P: men jeg tænkte det kunne jo være 

L: Ja 

P: Ikk' os'? 

L: Ja okay 

P: det var jo dem sidste gang jeg var herinde (1.0) 

L: Trine (.) jeg prøver lige at se om jeg kan få fat i Søren Beck og høre om om øh (1.0) om 

der er noget der skal kontrolleres (.) Men [men grunden til]  

P: [de vil jo] scanne mig (.) MR scanne mig her sidst på ugen sagde hun 

L: Okay (.) ja 

P: for at kontrollere om om der skulle sidde noget (.) men hun troede det altså ikke hende 

lægen jeg snakkede med i weekenden 

L: Nej 

P: (jeg tror det er hende med hestehale) 

L: det er jo Marie 

P: () (hh) sikkert jeg kan ikke finde ud af det (.) der er dæleme mange (.) sygeplejersker  

L: Og læger ja  

P: Ja 

L: ↑ Vi prøver lige at få taget en ny blod blodprøve fra det der (CDK) en ny bloddyrkning 

ikk'? 

P: Ja  

L: Yes (.) Okay? 

P: Det er i orden (1.0) Jep (1.0) 

L: Ja (.) så er din journal her 

P: Ja og dine ting her 

L: Skottenborg det lyder som sådan noget med Region (.) Region Midt 

P: Det er det også 

L: Du er nabo til Region Midt er du ikke det? (hh) 

P: Jo (1.0) det er jeg faktisk 

L: Yes 

P: Hvad er det der (.) hvad er det for noget? 

L: Jamen ja jamen hele (.) administrationen af Region Midt (.) den ligger jo der på 

Skottenborg ikk'? 

P: Nå (.) gør den? 

L: Ja ja 

P: Okay (.) det vidste jeg ikke (hh) (.) men jeg har godt set øh (.) kruset 

L: Yes  

P: Ja  
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193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

L: Ja hej 

P: Skal du ikke have det der med? (1.0) 

L: Nej det kommer øh (.)  

P: Nå hun kommer og tager den  

L: den unge dame og henter ja 

P: Okay (.) men det er da ikke hende der har lagt (.) den der båndoptager er det? 

L: Jo 

P: Nå (.) ja ja (.) der kan du bare se hvor (.) konfus jeg er (.) ja ja 

L: Vi tales ved  

P: Det er iorden (.) Ja (hh)  

L: Hej 

P: Hej hej 
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 BILAG 10 

 

Projektbeskrivelse 

- Fokus på Brugeren af Sundhedsvæsnet: En Kvalitativ Undersøgelse 

 

Jeg er specialestuderende på Copenhagen Business School, og har som fokus i min afhandling at 

undersøge den kommunikation, der kommer til udtryk hos mennesker, som lider af en alvorlig 

sygdom. I den forbindelse vil jeg meget gerne i kontakt med nogle patienter, som gerne vil deltage i 

min undersøgelse. 

 

Formål 

Formålet med min undersøgelse er at skabe mere viden om, hvordan patienter kommunikerer med 

henblik på at kunne vurdere effekten af de sproglige valg og herved skabe bevidsthed om, hvordan 

patienters egen kommunikation har en betydning.  

 

Baggrund 

I litteraturen indenfor sundhedsvæsenet er fokus oftest på hospitalets rolle og de 

sundhedsprofessionelles kommunikation, hvorimod viden om kommunikationen fra brugerne af 

sundhedsvæsenet er sparsom. Derfor synes jeg, det ville være relevant og interessant at tage 

udgangspunkt i patienterne selv og undersøge deres kommunikation, og jeg ønsker generelt at sætte 

patienterne og deres handlemuligheder yderligere i centrum, da dette kan påvirke sygdomsforløbet i 

en positiv retning.  

 

Kriterier for udvælgelse af deltagere 

Jeg ønsker at finde fem hospitalsindlagte patienter, som lider af en langvarig sygdom, som er så  

alvorlig, at den er indgribende i patienternes liv. Der må ligeledes gerne være mandlige og 

kvindelige deltagere. 

 

Undersøgelsen 

Jeg vil udføre undersøgelsen ved at optage deltagernes samtaler på hospitalet med en 

sundhedsprofessionel. Jeg vil derfor lægge en diktafon ved deres seng ved stuegang. Selve samtalen 

vil være uden min tilstedeværelse for at gøre situationen så naturlig som muligt. Når jeg har optaget 
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samtalerne, vil jeg transskribere dem, så jeg har kommunikationen på skrift og herved kan foretage 

en sproglig analyse af kommunikationen. 

 

Deltagerne vil være anonyme, og jeg vil forvanske eventuelle oplysninger i optagelserne, som vil 

kunne henføre til deltageren.  

 

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere spørgsmål om min afhandling. 

 

Mange tak for din tid. 

 

Venlige hilsen, 

Signe Johanne Rhode 

M.A.-studerende  

Kommunikation (cand.ling.merc) 

Copenhagen Business School 

Email: signe.rhode@gmail.com 

Telefon: 3022 6973 

mailto:signe.rhode@gmail.com
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 BILAG 11 

 

Patientinformation 
 

Information til deltagere af undersøgelse 
- Patientkommunikation: En Kvalitativ Undersøgelse 

 

Jeg er specialestuderende på Copenhagen Business School, og har som fokus i min afhandling at 

undersøge den kommunikation, der kommer til udtryk hos mennesker, som er indlagt. Det vil i den  

forbindelse være en stor hjælp, hvis du vil deltage i undersøgelsen.  

 

Formål 

Formålet med undersøgelsen er at skabe mere viden om den kommunikation, der kommer til udtryk 

hos mennesker, som er hospitalsindlagt, med henblik på at kunne skabe bevidsthed om effekterne af 

forskellige sproglige valg. 

 

Baggrund 

I litteraturen indenfor sundhedsvæsenet er fokus oftest på hospitalets rolle og de 

sundhedsprofessionelles kommunikation, hvorimod viden om kommunikationen fra patienterne selv 

er sparsom. Derfor synes jeg, det er relevant og interessant at tage udgangspunkt i patienterne og 

undersøge deres kommunikation. 

 

Undersøgelsen  

Undersøgelsen går ud på, at jeg vil optage en samtale mellem dig og sundhedspersonalet på 

diktafon. Selve samtalen vil være uden min tilstedeværelse. Når jeg har optaget samtalerne, vil jeg 

skrive dem ind i et dokument, så jeg har det på skrift. På denne måde vil jeg indsamle materiale til 

at foretage en sproglig analyse af kommunikationen. 

 

Deltagelse 

Du vil være anonym, hvilket betyder, at dit navn og eventuelle oplysninger i optagelsen, som vil 

kunne henføre til dig, vil blive ændret. Optagelserne vil blive behandlet med fortrolighed og 

udelukkende blive hørt af mig, min vejleder og censor, hvorefter de bliver slettet.  

Hvis du ønsker at læse dine samtaler igennem, når jeg har skrevet det ind i et dokument, sender jeg 
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det gerne til dig. 

 

Optagelserne kan afbrydes med øjeblikkelig virkning, uden at du skal give nogen begrundelse. 

Hvis du er interesseret i at læse undersøgelsens resultater, sender jeg dig gerne et resume, når 

undersøgelsen er afsluttet. 

 

Yderligere information 

Jeg får ingen ekstern økonomisk støtte til undersøgelsen. Jeg kan derfor ikke give dig honorar for 

deltagelsen.  

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har behov for yderligere informationer. 

 

Din deltagelse i forskningsprojektet er helt frivillig, og du kan til enhver tid trække dit samtykke til 

deltagelse tilbage mundtligt eller skriftligt. 

 

Din hjælp til undersøgelsen vil være af stor betydning for mig.  

Mange tak for din tid. 

 

Venlig hilsen, 

Signe Johanne Rhode 

M.A.-studerende  

Kommunikation 

Copenhagen Business School 

Email: signe.rhode@gmail.com 

Telefon: 3022 6973 

mailto:signe.rhode@gmail.com
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 BILAG 12 

 

Artikel med mandlig afsender 
 

Syntes bare du skulle vide 

Jeg er en ung mand på 26 år, som fik diagnosen sklerose for ca. 2 år siden, og sidder derfor i 

kørestol. Jeg har meget lidt funktion i benene og ja - hvad kan man sige - det er sku ikke nemt! Det 

er jo en hel ny verden man bliver bekendt med, når man kommer til at sidde i kørestol. 

Jeg blev først skuffet over, at der var så mange ting, som man ikke kunne mere, men så blev jeg 

klogere igen, da det viste sig, at jeg kan/ kunne det samme som før, det tager bare lidt længere tid, 

og er lidt mere "bøvlet". 

Så derfor ville jeg gerne bruge denne lejlighed til at fortælle jer om en af mine største oplevelser 

efter at være blevet "syg". 

Det hele startede ved min 25 års fødselsdag, da min kæreste og jeg fik en rejse af min søster. "For at 

vi kunne blive bekendt med det at rejse som en kørestolsbruger". Der er lidt ekstra forholdsregler, 

men ikke noget man ikke kan overskue. Men lad os kommer videre til det som det gælder, om 

nemlig oplevelsen. 

Den består i, at vi rejste til Ægypten - Sharm el Sheikh, og skulle bo på Hotel Interkontinental med 

handicap- venlige værelser, elevator og ramper til alt, så man kunne være med. Grunden til at det 

blev Ægypten, var fordi jeg gerne ville prøve at dykke. Da jeg aldrig havde prøvet det før, ja så er 

der nok nogen der sidder og tænker svømme/dykke uden brug af benene? Ja, takket være Michael, 

som er en ven af familien, kunne dette lade sig gøre, da han er uddannet til at dykke med fysisk 

handicappede. Han har et dykkercenter ligesom Red Sea Diving Team, der også dykker med 

handicappede, (både for sværtramte og ikke-sværtramte). 

Dagen startede med, at vi blev hentet af Michael og hans staff, og så blev vi kørt ud til "Sharks 

Bay" 

"Ja, kunne de da ikke ha kaldt det noget andet," var min første tanke. 

Vi lavede et sikkerhedsmøde, og vi fik aftalt i hvilket tempo det skulle foregå. Først der blev jeg lidt 

nervøs, men det opfangede Michael hurtig, og fik mig beroliget med hans store erfaring med 

handicappede. Han fik forklaret, at det jo var min oplevelse og ikke hans, så jeg kunne bare sige 

stop når jeg ville. 

Så blev jeg fortalt slavisk, hvad der skulle ske den næste time, og det var meget beroligende, fordi 

der kunne man høre, at der var styr på det. Jeg blev lagt på en madras, og fik så vådedragt på, så jeg 
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ikke skulle fryse, da jeg ikke har det godt med kulde. - Jeg får spasmer. Da den var på plads, kom 

jeg ud i vandet, og lå sammen med en hjælper (Evan), og derude fik jeg iltflaske og resten af 

udstyret på. 

Så skulle vi lige tjekke udstyret en gang til, og så kunne vi begynde. Vi lå først lidt i overfladen for 

at blive bekendt med udstyret og følelsen af at være vægtløs. Jeg blev så spurgt, om jeg ville prøve 

at komme med videre ned helt under vand? Det ville jeg gerne! Så jeg blev holdt i en konge-stol så 

jeg sad op under hele dykningen. 

Og hold da op for en fed oplevelse det var. Det var helt vildt at være vægtløs. Man kunne mærke 

ens vejrtræknings indflydelse på hvor meget man "svævede". At komme så tæt på fiskene og 

korallerne var for vildt, og jeg lyste ud af øjnene, da jeg kom op igen og ikke rigtig kunne forstå 

hvorfor vi skulle op. Men der var gået en time og luftmængden i flasken sætter jo en grænse for, 

hvor lang tid man kan være neddykket. Da jeg kom op på land, kunne jeg ikke rigtig sætte ord på, 

hvor fantastisk det var at ha prøvet at dykke… 

Jeg har aftalt men min kæreste at vi skal prøve det igen, og måske vil hun også dykke næste gang. 

Men nu ved jeg, hvordan det foregår, og jeg kan kun stærkt anbefale denne oplevelse til andre. 

 



133 

 

 BILAG 13 

 

Artikel med kvindelig afsender 
 

En underlig historie 

For snart 10 år siden fik jeg konstateret sclerose, sygdommen kom som "lyn fra en klar himmel" 

efter en meget lang periode med ekstrem arbejds og stress belastning. Dianosen blev stillet efter en 

MR scanning og 3 rygmarvsprøver, og den blev afleveret til mig på en meget barsk måde. De næste 

5 år kæmpede jeg mig gennem "et normalt liv" før jeg måtte smide håndklædet i ringen, sælge mit 

firma og søge pension. Da jeg var holdt med at arbejde, fik jeg det langsomt bedre og bedre. Jeg 

kunne tillade mig at lytte efter min krop, jeg fik ændret min kost, jeg gjorde hvad jeg kunne for at få 

det bedre, og energien vendte langsomt tilbage. Og mit liv blev igen værd at leve. Jeg fik Avonex, 

og atackerne udeblev. 

Træthed, tunge ben, kornitive problemer, det var alt sammen til at klare. Det der gav mig større og 

større problemer var, at mine ben ikke bare var tunge, de gjorde også mere og mere ondt, meget 

ondt, hele tiden, men mest om natten hvor smerterne efterhånden totalt ødelagde min nattesøvn, jeg 

måtte op mindst hver anden time, og jeg kunne ikke finde hvile fordi smerterne var så slemme, at 

jeg ikke kunne sove. Jeg klagede min nød hver gang jeg var til den halvårlige kontrol på 

scleroseklinikken, men jeg fik at vide at det ikke var typiske sclerose symptomer, det var nok 

nervesmerter som var svære at behandle.  Jeg fik ordineret forskellig medicin, som ikke virkede, 

men gav grimme bivirkninger. Jeg klagede min nød til min praktiserende læge, som også sagde 

"nervesmerter" og ordinerede medicin, som jeg ikke kunne tåle. Jeg ventede i halve og hele år på at 

komme til undersøgelse hos ortopæd, rømatolog, og diverse alternative behandlere. Alle kiggede i 

min journal, og ikke ret meget på mig, og sagde "du har jo sclerose, så det er den der giver dig 

smerter, og de er svære at behandle". Jeg spekulerede meget på om den Avonex som jeg sprøjtede 

ind i benene, mon kunne være skyld i smerterne. Efterhånden var jeg totalt forvirret af at forsøge 

med meget forskellig uvirksom medicin, og jeg fik værre og værre smerter. Mine fodsåler føltes 

hævede, det stak ind i mine tæer, og hele min højre side og balle var så øm at jeg ikke kunne sidde 

eller ligge uden smerter. Kun når jeg var i konstant bevægelse, kunne jeg holde smerterne nede. Jeg 

tænkte tit, hvad skal det dog ende med? Jeg følte efterhånden, at jeg var en besværlig patient, og jeg 

følte i høj grad, at ingen tog mine smerter alvorligt. Det var jo bare nervesmerter.  Så stod jeg på 

venteliste i over et år for at komme i behandling på Smertecenter Syd. Her blev min medicin 

saneret, og jeg blev sat i daglig morfinbehandling. Det tog toppen af smerterne, men mine nætter 
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var stadig meget slemme, afbrudt søvn og mange spekulationer. 

Så for 6 uger siden fik jeg et rigtigt slemt "hold i ryggen" Jeg gik til læge som straks sagde "så må 

vi prøve med nogen flere piller". Jeg sagde NEJTAK og gik til kiropraktor 5 gange, det blev det 

bare værre af. 

Så en aften kom min mand hjem fra et møde og sagde "jeg har snakket med en, som også har prøvet 

at have ondt i sine ben. Han sagde: send din kone til en MR scanning, så kan man måske finde ud af 

hvad der er galt, det har hjulpet mig" Så gik jeg til sclerosekliniken og bad om en MR scanning 

"ikke tale om, sagde de, det er der ikke brug for" Jeg var grædefærdig. Så gik jeg til min egen læge, 

som sagde "glem det, der er års ventetid" Jamen jeg har en sunhedsforsikring, den dækker ikke 

sclerosen, men den dækker andet", sagde jeg. "Ja, så er det en anden sag, du kan få en henvisning, 

bestil tid på Mølholm, de er dygtige" 

Jeg ringede til Mølholm fredag, blev scannet tirsdag. Fik besked torsdag. Og beskeden var: Der er 

ikke noget at sige til, at du har ondt, du har en cyste mellem to ryghvirvler, en "facetledssyste". Den 

har formodentlig siddet der meget længe, den har helt infiltreret dit nervevæv og afskåret udgangen 

for iskiasnerven. Men den er godartet, og den kan fjernes med en kikkertoperation. Det har INTET 

med din sclerose at gøre. Men det har sikkert meget med dine bensmerter at gøre. Jeg blev opereret 

om tirsdagen. En uge efter scanningen. Og blev udskrevet om onsdagen. 

Nu er der gået 3 uger siden operationen. Man kunne kun fjerne noget af scysten, ikke det hele, den 

havde siddet for længe, og var for infiltreret. MEN jeg har IKKE ondt i benene om natten mere. Jeg 

sover, hele natten. Mine fodsåler føles ikke hævede mere. Jeg kan igen gå normalt op af en trappe!! 

Mine ben er stadig tunge, og de gør også stadig ondt om dagen, men ikke nær så meget. Og det er 

en helt anden smerte. Næste uge begynder jeg genoptræning, og det tror jeg på vil hjælpe mig.  

Jeg har en god ven, nyuddannet som læge. Hun sagde til mig. "Det er rigtig dumt, at fejle to ting, 

som har de samme symptomer." 

Og hun har ret. Der er ingen læger der tror på, at man selv kan mærke, hvad ens egen krop fortæller 

en. Det har kostet mig mange års smerter. Hvis der bare var en som havde troet på mig, og 

undersøgt mig ordentligt, så......................... 

 

 

 

 

 

 

 


