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1. Hvordan kan man overhovedet forstå, hvor ondt det gør? 

Jens er en ung mand, der har brækket venstre ben og højre arm på skiferie i Sverige. 

Bruddet i benet holdes sammen af fire metalstænger, der stikker ud gennem huden. Sy-

geplejersken Marie har netop fundet noget ekstra smertestillende til ham, fordi Jens om 

en halv time skal op af sengen og ud i bad. Da Marie senere sammen med fysioterapeu-

ten hjælper Jens ud af sengen, er det tydeligt, at det gør ondt på ham. Fysioterapeuten 

tager fat i stængerne i skinnebenet, men Jens siger straks ”Av, nej, så bliver jeg sur”. De 

snakker om, hvordan de skal holde benet: i stængerne, under benet eller i hælen. Jens vil 

have, at det er i hælen, selvom Marie siger, at bruddet holdes mere stabilt, hvis de holder 

i stængerne. Men han synes, det gør ondt og føles mærkeligt, da de prøver på det. Så 

fysioterapeuten holder i hælen og holder benet oppe, mens Jens vha. et håndtag flytter 

sig fra sengen over i bækkenstolen. ”Hold kæft mand”, gisper han. Fysioterapeuten læg-

ger hans ben på den benholder, der er sat fast på bækkenstolen. Benet er mere nedad, 

end det har været i sengen. Jens gisper og gemmer ansigtet bag sin gipsarm. Sådan sid-

der han i et stykke tid: ”Av, det gør ondt det her. Det gør ondt, når den hænger nedad. 

Det føles, at der pumper blod ud i den”. Efterfølgende rulles Jens på bækkenstolen ud på 

badeværelset og i bad. Mens Jens vasker sig, kommer Marie igen ind på stuen. ”Jeg fik 

lige ros”, siger hun henvendt til mig. ”Han mente, at jeg var den bedste til at flytte rundt 

på ham indtil videre. Det er det med at få dem i gang lige så stille, så de finder ud af, at 

de kan mere.” 

Jeg har undersøgt akut smertebehandlingspraksis på en ortopædkirurgisk afdeling på et 

jysk sygehus. Og i den ovenfor refererede situation er der mange af de temaer, som jeg 

vil behandle i min masteropgave. Hvordan ved sygeplejersken Marie, at netop 10 mg 

ekstra morfin vil være nok til, at Jens kan komme ud af sengen, uden at hans smerter 

kommer over det acceptable? Hvordan finder Marie ud af, hvor ondt Jens har? Hvordan 

afgøres det, at smerterne er uacceptable? Og hvilke handlemuligheder har Marie i det 

hospitalssystem, som hun er en del af?  

Jeg vil i det følgende se på, hvordan patienternes akutte smerter forstås og forhandles af 

sygeplejerskerne. At det netop er sygeplejersker, jeg har fokus på, skyldes, at det er dem, 

som i det daglige står med den konkrete vurdering af smerteniveau, og som administre-

rer den smertestillende medicin, lægerne har ordineret. I den biomedicinske tilgang til 

behandling af akutte smerter er der sket store ændringer de sidste tyve år, hvor man er 

gået fra en meget restriktiv smertebehandling, til at man nu i stedet mere fokuserer på 

at holde smerten ned og opretholde maksimal smertekontrol (Tørring 2008). Dette har 
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betydet store ændringer både mht. til, hvordan man organiserer smertebehandlingen, og 

hvordan denne udføres i praksis. Jeg vil undersøge sygeplejerskernes rolle i dette klini-

ske felt og forsøge at beskrive, hvordan deres tilgang til at forstå patienternes smerter 

formes i en kompleks dynamisk proces mellem viden og praksis, sygehuspolitik og kon-

kret udmøntning. 

Min problemformulering er derfor todelt: Hvordan aflæser sygeplejersken den andens 

smerter? Hvilke bevæggrunde har sygeplejersken til at lindre smerte, og hvordan spiller 

disse ind i hendes måde at aflæse smerter på? 

Mit fokus er især på sygeplejerskernes sansning og handlinger i relation til patienterne 

og i mindre grad på de systemer, hun handler indenfor. Handlinger peger både mod den 

enkelte og mod fællesskabet, ligesom identitet gør – og handlinger er flygtige og svære 

at fange, fordi de er processuelle og relationelle. Handlinger skal altid ses i forhold til et 

handlende subjekt (f.eks. en sygeplejerske) og er på den ene side åbne for fortolkning 

(som en litterær tekst) og lukkede, fordi de relaterer sig til velkendte mennesker og ob-

jekter (Hastrup 2004b: 213-216). Derfor kan min analyse af sygeplejerskernes sansning 

og handlinger ikke give et fuldkomment billede af, hvad der foregik de dage, hvor jeg 

fulgtes med sygeplejerskerne på den ortopædkirurgiske afdeling.  

 

Sygeplejersker uddannes indenfor en biomedicinsk forståelsesramme, så derfor vil jeg i 

kapitel 2 beskrive den biomedicinske viden, der er om smerter, og sammenholde den 

med, hvordan antropologien ser på især akutte smerter. Derefter vil jeg i kapitel 3 be-

skrive, hvordan jeg indsamlede empiri gennem 14 dages feltarbejde på en ortopædkirur-

gisk afdeling på et jysk sygehus. Den indsamlede empiri vil jeg analysere i tre kapitler. I 

kapitel 4 vil jeg se på, hvordan sygeplejerskers forståelse af patienternes smerter formes 

i en dynamisk interaktion mellem institutionelle procedurer for afrapportering af smerter 

og sygeplejerskernes tavse, kropslige viden. I kapitel 5 vil jeg derefter undersøge, hvor-

dan Hackings teorier om klassifikation og looping kan bruges til at kaste lys over, hvor-

dan sygeplejerskerne interagerer med patienter og medicin. Og endelig vil jeg i kapitel 6 

ud fra Mauss’ teorier om gavegivning og Jenkins’ identitetsbegreb se på nogle af de be-

væggrunde, sygeplejersken kan have for at interessere sig for patienternes smerter, og 

hvordan det påvirker hendes måde at smertestille patienterne.  
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2. Viden om smerter i biomedicin og antropologi 

I dette kapitel vil jeg beskrive, hvilket grundsyn på smerter sygeplejersker uddannes ud 

fra, og hvilket perspektiv antropologien kan tilbyde, herunder hvad jeg selv kan bidrage 

med. Som det vil fremgå, er der et vist overlap mellem biomedicinsk og antropologisk 

forståelse af smerter, og samtidig er det også forholdsvist åbent omkring, hvordan inter-

aktionen mellem institutionelle procedurer, viden og medfølelse foregår i praksis. 

 

Specificitetsteorien 

René Descartes’ filosofi har haft stor indflydelse på, hvordan naturvidenskaben og bio-

medicinen opfatter sig selv (Melzack 1993, Nortvedt 2000). Descartes beskrev menne-

sket som opdelt i to uafhængige dele: kroppen, der beskrives som en maskine, og sjælen, 

der var givet af Gud. Derved lagde Descartes grunden både til den dualisme, der stadig 

præger biomedicinen (f.eks. opdelingen i somatiske og psykiske sygdomme), og til en 

nærmest maskinel indstilling til kroppen. Descartes’ tanker om kroppen som en maskine 

lagde grunden for specificitetsteorien om smerter. Han sammenlignede det at have 

smerter med, hvordan man ringede med en kirkeklokke: Når klokkeren trak i tovet nede i 

bunden af tårnet, kimede klokken oppe i tårnet (Nortvedt 2000:32). Oversat til moderne 

biomedicinsk sprogbrug postulerede specificitetsteorien altså, at smerter opstod, når 

beskadiget væv et sted i kroppen sendte et signal gennem specifikke smerteneuroner til 

et smertecenter i hjernen. Teorien var så dominerende, at det bevirkede, at biomedicin-

ske smerteforskere afviste smerteplagede patienter som hypokondere eller hysterikere, 

fordi patienterne påstod at have smerter, selvom de ikke havde noget beskadiget væv. 

Mennesker med fantomsmerter har f.eks. ikke noget beskadiget væv (når såret efter 

f.eks. amputationen er helet) men føler alligevel smerte. Noget som specificitetsteorien 

ikke havde noget svar på. Og et godt eksempel på, at teorier om mennesket ikke blot er 

beskrivelser af det, der faktisk er, men at også teorier styrer, hvad det er, vi ser efter, når 

mennesket undersøges (Melzack 1993: 616). Indtil omkring 1970, hvor Ronald Melzacks 

og Patrick Wahls Gate-control-teori slog igennem, var det specificitetsteorien, der var 

den diskurs, som man brugte, når man i biomedicinen talte om smerter. 

Det at opleve smerter var i specificitetsteorien ligefrem proportionelt med, hvor meget 

perifer vævsbeskadigelse, man kunne finde i kroppen. Hvis man f.eks. havde rygsmerter, 

uden at der var en vævsbeskadigelse, blev man stemplet som hypokonder og sendt til 

psykolog (Melzack 1993: 616). I specificitetsteorien havde hjernen kun en passiv rolle 
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som modtager af smerteimpulser og ikke en aktiv rolle som fortolker. Det var simpelthen 

ikke muligt at føle smerte, hvis der ikke var ødelagte celler et sted i kroppen. 

 

Gate-control-teorien 

I 1965 præsenterede Melzack og Wall deres gate-control-teori, hvor de flytter smerteop-

fattelsen fra de perifere receptorer i vævet ind i centralnervesystemet, nærmere be-

stemt ind i rygmarven. Transmissionen af nerveimpulser fra sanseceller ind til hjernen 

moduleres i gate-control-teorien af en slags portkontrol i rygmarven. Her kan bl.a. hjer-

nens bevidste og autonome dele sende modulerende signaler, der så hæmmer eller 

fremmer smerteimpulsen. Det vil sige, at faktorer som vores følelser, tidligere erfaringer 

og kropsfornemmelse også kan have en indflydelse på den smerte, vi føler eller ikke føler 

(Melzack 1993, Nortvedt 2000). Hjernen blev i gate-control-teorien derved til et aktivt 

system, der filtrerer, udvælger og modulerer de input, der blev sendt fra sansecellerne 

ind til centralnervesystemet (Melzack 1993:619).  

Melzack og Walls gate-control-teori kunne forklare nogle af de smertetyper, som speci-

ficitetsteorien ikke kunne. Bl.a. arbejdede Melzack, som er psykolog, videre med smerter, 

fordi han gerne ville kunne forklare fantomsmerter. Fantomsmerter er smerter, som 

f.eks. benamputerede oplever i det væv, der er amputeret, og som derfor ikke længere 

kan sende smerteimpulser til hjernen. 

Melzack begyndte at fokusere mere på, hvordan hjernen danner vores fornemmelse af at 

være en sammenhængende krop, og hvordan hjernen holder dette kropsbillede op mod 

de sensoriske input, som hjernen hele tiden får fra alle de sanseceller, der findes overalt i 

kroppen. Vores kropsbillede dannes, fordi vi har en neuromatrix, et komplekst netværk 

bestående af mange forskellige neuroner i mange forskellige dele af vores centralnerve-

system. Dette netværk er fastlagt genetisk og bliver sidenhen påvirket og forandret af 

de sensoriske input, som vores centralnervesystem modtager. Denne gentagne cykliske 

processering og syntetisering af nerveimpulser i neuromatricen danner et karakteristisk 

mønster, neurosignaturen, som varierer fra menneske til menneske (Melzack 1993, 

Nortvedt 2000). Vores fornemmelse af kroppen som en enhed, et sammenhængende 

hele under konstant forandring, dannes altså i neuromatricen ud fra det konstante flow 

af nerveimpulser. Neuromatricen og den deraf følgende neurosignatur bliver derved til 

en slags skabelon for kropsoplevelsen. Melzack kommer med en hypotese om, at vores 

kropsoplevelse kan deles i to spor: fornemmelsen af at bevæge sig (jeg sparker til en 

bold) og selve den motoriske bevægelse (lårmuskulaturen i mit højre ben kontraheres, så 
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benet strækkes ud). Det betyder, at også når vi føler smerte, kan smerteoplevelsen deles 

op i to spor: hvordan hjernen opfatter smerten (quality of pain experience) og selve det 

fysiske fænomen at f.eks. brække et ben. Quality of pain experience dannes i hjernens 

neurosignatur, og den fysiske smerteoplevelse af det brækkede ben dannes ude i krop-

pen, hvor smertesansecellerne sender nervesignaler ind til hjernen. Melzack beskriver 

hjernens deltagelse i bl.a. smerteoplevelsen således: ”We do not learn to feel qualities of 

experience: our brains are built to produce them” (Melzack 1993 s. 623-624). Smerter 

er ikke noget, vi efterhånden lærer at føle, vores hjernes neuromatrix kan fra fødslen 

danne quality of pain experience. 

Når vores sensoriske system er intakt, danner vores neuromatrix en fortløbende oplevel-

se af varme, kulde, smerter og tryk på en gang, som når et symfoniorkesters enkelte in-

strumenter i fællesskab danner et storslået lydbillede. Og vores quality of pain experi-

ence kan ikke adskilles fra det fysiske smertefænomen. Men når vi f.eks. får amputeret 

et ben, så kommer der en ubalance mellem de to spor i smerteoplevelsen. Når man får 

amputeret et ben, mister neuromatricen nogle af de sensoriske input, der normalt ville 

komme fra benet, og som er en del af neurosignaturen. Men da neurosignaturen både 

hviler på alle de nervesignaler, vi har oplevet gennem livet, og på de nye input (der ikke 

længere kommer), danner neuromatricen en neurosignatur på baggrund af ”gammel vi-

den”. Dette giver sig til kende som den brændende, varme smertefulde fornemmelse, 

som mange mennesker med fantomsmerter beretter om (Melzack 1993, Nortvedt 

2000). Melzacks arbejde med fantomsmerter er interessant, fordi hans teorier også 

handler om den interaktion, der foregår mellem det smertelidende menneske og de per-

soner, der f.eks. skal passe ham. Det er nemt at tvivle på et andet menneskes påståede 

smerteintensitet, men måske kan Melzacks teorier hjælpe til en større forståelse af 

”uforståelige” smerter? 

 

Melzack og Walls gate-control-teori om smerter beskriver, at smerter er et bio-psyko-

socialt fænomen, hvor man ikke kan adskille de forskellige komponenter fra hinanden. I 

en følt smerte er der ikke en basal biokemisk essens, med en smertereceptor, der aktive-

res, en nerveimpuls, der afsendes, og et center i hjernen, der modtager signalet, og som 

så først efterfølgende moduleres af psykiske og sociale faktorer. Man kan ikke betragte 

en følt smerte som et løg, hvor man kan skrælle lagene af kultur og psykologi væk og så 

komme ind til den biokemiske smertekerne (Tørring 2005 og 2008). Aktiveringen af 

smerteneuroner og moduleringen af smerteimpulsen sker samtidig, og derfor er smerter 
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biomedicinsk et fænomen, hvor både nuet med smertereceptorer, der (måske) aktiveres, 

sindstilstande, følelser, interaktioner og fortiden med tidligere erfaringer, følelser og in-

teraktioner er på spil.  

 

Melzack og Walls smerteteorier forandrede den måde, som smerter blev behandlet på i 

biomedicinen, og forårsagede et paradigmeskift i smertebehandlingen. Fra at betragte 

smerter som blot et symptom på en sygdom, hvor patientens smerter var mindre vigtige, 

end hvilken underliggende sygdom, de nu var udtryk for, blev smertelindring til et mål i 

sig selv (Crowley-Matoka 2012, Tørring 2008). Konsensus i biomedicinsk smertebehand-

ling er nu, at smerte har betydning som et medicinsk problem i sig selv, og at smerter 

derfor både må og skal behandles effektivt med bl.a. smertestillende medicin (Crowley-

Matoka 2012: 696, Tørring 2008: 78). 

Når sygeplejestuderende i Danmark bliver undervist i smerter, bliver de i høj grad under-

vist ud fra Melzack og Walls smerteteorier. I en meget brugt serie af bøger om sygepleje 

(Sygeplejebogen 1-4) skriver Skytt (2014) bl.a., at smerter altid er en subjektiv følelse og 

at smerter ”opleves både sensorisk og emotionelt, dvs. både som signaltransmission i 

nervesystemet og som en følelsesmæssig oplevelse hos den enkelte.” (Skytt 2014 s. 

283). Smerter er i følge Melzack og Walls smerteteorier både sensoriske og emotionelle, 

og det følelsesmæssige er det antropologi især fokuserer på. Så hvad kan antropologien 

bidrage med, når vi ser på smerter? 

 

Narrative smerter 

Smerter beskrives i den antropologiske litteratur som et allestedsnærværende fænomen, 

som alle mennesker vil opleve i deres liv, og at den måde, som mennesker opfatter, be-

skriver og udtrykker smerter, viser stor kulturel diversitet (Kleinman 1992)..  

En af de første, der beskæftigede sig med smerter i antropologien, er Zborowski, der un-

dersøgte smerter på et hospital i delstaten New York i halvtredserne. Han grupperede 

patienterne efter deres nationalitet og kom frem til, at hver kultur havde deres kultur-

specifikke måde at udtrykke smerter på (Kleinman 1992, Tørring 2008). Zborowski bliver 

af de fleste antropologer kritiseret for sin kulturessentialistiske tilgang til smerter, men 

hans ideer om, at man næsten kan forudsige, hvordan en bestemt patientkategori vil 

reagere på smerter, er noget, som jeg mødte blandt både patienter og ansatte på den 

afdeling, hvor jeg lavede feltstudier. Sygeplejerskerne anvendte kulturstereotypier så-

som ”de beskedne vestjyder” og ”misbrugere”, når de snakkede om patienterne, og brug-
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te bl.a. kategorierne i deres overvejelser over, hvor mange smerter patienten nu mon 

egentlig havde. Selvom Zborowskis kulturstereotypier ikke bruges i den antropologiske 

litteratur, beskrives de hos bl.a. Marie Louise Tørring som levende i bedste velgående 

som en hverdagsviden hos både patienter og behandlere (Tørring 2008:65). 

I antropologien bevægede smerteforskningen sig over i mere fænomenologiske og nar-

rative baner, især inspireret af Kleinman, Good, Good og Brodwins bog Pain as Human 

Experience fra 1992 (Kleinman et al. 1992). I bogen beskæftiger forfatterne sig især 

med de narrative erfaringer, som patienter med kroniske smerter har, og de undersøgte 

det især ved at lave interviews med mennesker med kroniske smerter. I narrativet er det 

især fortællingen om patientens liv med kroniske smerter og omgivelsernes reaktioner 

derpå, der er i centrum. Et af temaerne i mange af narrativerne er, hvordan patienten 

oplever, at deres familie, venner, kolleger, arbejdsgiver og sygehuspersonalet ikke tror på, 

at de har så mange smerter, som de siger, de har (Kleinman et al. 1992). Tvivl er derved 

et element i, hvordan andre opfatter ens smerter, et element, som jeg vil uddybe i kapitel 

4 om sygeplejerskernes tavse viden. 

Kleinman, Good, Good og Brodwins tilgang til den kroniske smerte har været toneangi-

vende lige siden deres bog udkom. Det er først og fremmest de kroniske smerter, der er 

blevet undersøgt de sidste 20 år i den antropologiske litteratur. Når man, som jeg, vil un-

dersøge sygeplejerskens aflæsning af patienternes akutte smerter, er smerteoplevelsen 

i sig selv – og dermed også narrativet om den – mindre væsentlig. Der er ikke meget nar-

rativt over Jens i indledningen, der stønner, puster, gemmer sig bag sin gipsarm og gis-

per ”Hold kæft mand”. Og sygeplejersken bruger ikke megen tid på at stoppe op og 

spørge Jens om hans smerteoplevelser. Når akutte smerter skal undersøges antropolo-

gisk, skal man være med og betragte reaktionerne, når patienten er smertelidende: 

Hvordan reagerer patienten på smerterne, hvordan reagerer sygeplejersken på patien-

ten, og hvordan reagerer patienten på sygeplejerskens reaktioner? (Tørring 2005 og 

2008). Den narrative tilgang til smerter fokuserer på den smertelidende og er derfor ef-

ter min mening ikke den bedste vej at bruge, når man ser på forståelsen af akutte smer-

ter. I stedet vil jeg i det følgende se nærmere på de mere fænomenologiske antropolo-

gisk vinkler, der kan være på smerter.  

 

Fænomenologiske smerter 

I den fænomenologiske tænkning, som den beskrives hos Merleau-Ponty, fokuseres der 

på livet, som det leves, og ikke blot som det begrebsliggøres og analyseres. Derfor er 
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kroppen i centrum i Merleau-Pontys tænkning: Det er gennem kroppen, vi får adgang til 

verden (Lindhardt 2014:10). Men kroppen skal ikke tænkes som den ene del af en krop-

sjæl-dikotomi, men som det udgangspunkt vi har for overhovedet at være til stede i ver-

den. Vores krop er ikke et objekt blandt andre objekter, men det jeg bruger, når jeg san-

ser verden. Når jeg ser på verden, ser jeg på den fra min helt specielle kropslige position, 

og jeg kan derfor aldrig opnå det fuldstændigt samme perspektiv som andre mennesker, 

netop fordi min perception begynder og slutter i min krop (Lindhardt 2014:11, Desjarlais 

2011:89). Hos Merleau-Ponty har jeg ikke en krop, jeg ER en krop, og det er fra kroppen 

min verden udspringer. 

Det fænomenologiske begreb embodiment beskriver, hvordan kultur og det at opleve 

verden kan forstås ud fra kropsligt at være i verden. Hos Thomas J. Csordas beskrives 

embodiment som vores kropsliggjorte erfaringer, det vi engagerer os med i verden 

(Csordas 1999). Kroppen er mening, det vi tænker og handler med. Når vi ser, taler, berø-

rer og lytter dvs. engagerer os i verden, er kroppen der jo. Og vi er derved altid situeret et 

bestemt sted i en bestemt kontekst i en bestemt tid. Når vi betragter verden, er det fra 

et aktivt og engageret, sansende, involveret perspektiv; vi kan ikke være objektivt di-

stancerede (Desjarlais 2011:90). Når jeg i det følgende bruger ordet krop, bruger jeg or-

det i dets fænomenologiske betydning: Krop står for et menneskes fremtoning med 

muskler, hud, tanker og følelser. 

Hvordan opleves smerter i et embodimentperspektiv? Csordas beskriver smerter som et 

fænomen, der er før-refleksiv i sin substans (Csordas 1999:148), dvs. at smerter ikke 

forstås med ord og refleksioner, men de sanses ordløst i kroppen. Filosoffen Drew Leder 

skriver i bogen The Absent Body fra 1999, hvordan denne ordløse sansning af smerter 

også medfører, at vores krop dukker op i vores bevidsthed (beskrevet hos Lindhardt 

2014:11). Når vi ikke føler smerter, vender vi vores bevidsthed ud mod vores omgivelser, 

og kroppen bliver alene den forankring, som vi orienterer os ud fra. I smerteoplevelsen 

bliver kroppen også til et objekt, noget vi observerer og behandler, til forskel fra hvordan 

vi i dagligdagen (uden smerter) handler i kroppen, uden refleksioner og objektivisering 

(Lindhardt 2014:11). Når vi skal fortælle omverdenen om vores smerter, bliver det svært 

at sætte ord på, netop fordi smerter i deres grundlæggende substans er ordløse og før-

refleksive. Fordi smerter er så svære at beskrive entydigt, er et centralt problem smer-

ternes ”interiority”, deres indrehed. Smerter bebor menneskets indre og kan ikke ses 

som et ydre tegn på de mennesker, der hævder at have smerter (Crowley-Matoka 

2012:690).  
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Derfor bliver smerten mangetydig: Den smertelidende er vis på sin smerte, mens f.eks. 

pårørende, sygehuspersonale m.fl. altid vil have en grad af tvivl omkring, hvor smertepå-

virket den anden nu mon er. Desuden bliver det at have smerter også et fænomen, der 

ikke blot angår den smertelidendes egne kropsfornemmelser. Smerter er ikke kun inter-

ne, forbeholdt den enkelte smertelidene, smerter kan også være relationelle, fordi det at 

have smerter også er noget, der kan kræve anerkendelse af de andre: Et krav, der kan 

blive opfyldt eller afvist (Crowley-Matoka 2012: 691). Vores smerter formes derfor også 

af det relationelle: Nogle smerter bliver afvist (som fantomsmerter en gang blev), nogle 

smerter bifaldes (som når man frivilligt lader sig korsfæste langfredag). 

Smerter kan beskrives som både allestedsnærværende på tværs af alle medicinske spe-

cialer, fordi smerter dukker op alle steder i mennesket, og undvigende, fordi smerter ikke 

altid kan fanges med ”objektive” biomedicinske undersøgelsesmetoder (Crowley-Matoka 

2012:697). 

 

Melzack og Walls gate-control-teori om smerter og f.eks. Csordas beskrivelse af smerter 

som noget før-refleksivt og kropsligt beskriver smerter fra hhv. en naturvidenskabelig og 

en antropologisk vinkel. Men de kommer egentlig frem til de samme konklusioner: Smer-

ter er både en personlig oplevelse og et relationelt fænomen. Der findes ingen central 

biokemisk smerte-essens, som det hele kan barberes ned til, og når man antropologisk 

vil arbejde med smerter, er man nødt til både at se på institutioner, relationer, ting og 

mennesker for at kunne give et nogenlunde klart billede af smerternes styrke, værdi og 

betydning. På denne baggrund vil jeg i kapitel 3 beskrive, hvordan jeg planlagde og ud-

førte mine feltstudier ud fra teorierne om, at smerter både er personlige og relationelle, 

og i de efterfølgende kapitler vil jeg analysere på den empiri, jeg indsamlede ud fra den 

grundlæggende opfattelse af smerter, som jeg netop har redegjort for. 

 

3. Den ortopædkirurgiske afdeling: metodekapitel 

Det antropologiske feltarbejde handler om at observere og være med i det levede liv i et 

bestemt felt. Både menneskerne i felten og den kontekst, de indgår i, har betydning, så 

derfor handler den antropologiske metode bl.a. om at beskrive tid og rum i det felt, man 

arbejder i (Tjørnhøj-Thomsen 2010:93).  

Jeg ville gerne undersøge, hvordan sygeplejersker aflæser patienters akutte smerter, 

derfor tog jeg kontakt til en ortopædkirurgisk afdeling på et jysk sygehus, fordi jeg havde 

en formodning om, at dér ville der være mange patienter med akutte smerter. Mit felt 
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blev derfor en sygehusafdeling med dens institutionelle rammer, plejepersonale og pati-

enter. For at undersøge min problemstilling ville jeg bl.a. gerne se på relationerne og 

handlingerne mellem sygeplejersker og patienter, og derfor valgte jeg at bruge to af de 

klassiske metodiske redskaber i antropologien: deltagerobservationer og interviews 

(Tjørnhøj-Thomsen 2010:94). 

Den ortopædkirurgiske afdeling er delt op i to underafdelinger – i daglig tale kaldt hofte-

afdelingen og alloplastikafdelingen. På hofteafdelingen kommer de akutte patienter, der 

skal have opereret brækkede hofter, ben, bækkener, arme m.m. På alloplastikafdelingen 

kommer de patienter, der skal have en planlagt operation af f.eks. et slidt knæ eller hofte. 

 

Adgang til felten 

Jeg henvendte mig direkte på mail til afdelingssygeplejersken på den ortopædkirurgiske 

afdeling, som med det samme gav mig lov til at udføre feltarbejde på afdelingen. I sam-

arbejde med hende planlagde jeg, hvilke dage jeg kunne udføre feltobservationer, og det 

var hende, der skabte kontakt til de forskellige sygeplejersker, som jeg fulgtes med de 

forskellige dage. Jeg fortalte om mit projekt til sygeplejerskerne på et morgenmøde 

samt mens vi gik rundt, og jeg hængte desuden en informationsseddel op på afdelingens 

interne opslagstavler. Jeg fortalte endvidere om projektet til de patienter, som ”mine” 

sygeplejersker arbejdede med, og fik hos alle deres accept af, at jeg observerede, hvad 

der skete. To af patienterne var demente og ikke i stand til at forstå, hvem jeg var; der fik 

jeg accept fra afdelingssygeplejersken til at observere, hvad der skete, når sygeplejer-

skerne bl.a. skulle vurdere de pågældende patienters smerteniveau.  

 

Metoder 

Jeg gik rundt sammen med fem forskellige sygeplejersker på hofteafdelingen i sammen-

lagt fire dage. I de fire dage observerede jeg sygeplejerskernes arbejde med syv forskel-

lige patienter, hvor fire havde hoftebrud, en havde bækkenbrud, og to havde fået ampu-

teret et ben over knæet. Endvidere fulgtes jeg med to forskellige sygeplejersker i allopla-

stikafdelingen i sammenlagt tre dage. I de tre dage observerede jeg sygeplejerskernes 

arbejde med fire forskellige patienter, hvor en havde fået udskiftet en hofte, en havde 

fået renset arvæv i et knæ, en havde brækket et ben, og en havde både brækket et ben 

og to fingre. Sygeplejerskerne, som jeg fulgtes med, havde mellem 3 og 25 års erfaring, 

og de var mellem 29 og 53 år gamle. Patienternes alder var mellem 20 og 82 år. Mine 

deltagerobservationer handlede om at få mulighed til at observere, tage del i og syste-
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matisk registrere, hvordan sygeplejerskerne interagerede med bl.a. patienter, kolleger, 

instrukser og utensilier (Tjørnhøj-Thomsen 2010: 97). Jeg fik adgang til næsten alt på 

afdelingen. Den eneste undtagelse var badeværelserne, der fysisk var så små, at der ikke 

var plads til tre personer derude. Ofte trak sygeplejersken et forhæng for og lod være 

med at lukke døren: så kunne jeg i det mindste stå udenfor og lytte til, hvad der blev 

sagt. 

Efterfølgende lavede jeg semistrukturerede interviews med tre af de sygeplejersker, som 

jeg havde gået rundt sammen med, og et fokusgruppeinterview med seks sygeplejersker 

fra den ortopædkirurgiske afdeling. De tre semistrukturerede interviews foretog jeg 

hjemme hos sygeplejerskerne, for også at få adgang til sygeplejersken uden uniform i 

hendes hverdagsliv udenfor sygehuset. På trods af den begrænsede tid, jeg havde til 

feltarbejde og interviews, synes jeg, at jeg har observeret så mange forskellige sygeple-

jersker i interaktioner med mange forskellige patienter, at jeg har valide data, som jeg 

kan analysere på i de senere kapitler. Når jeg refererer fra mine feltnoter og interviews i 

analyseafsnittene er alle sygeplejersker og patienter selvfølgelig anonymiserede. 

 

Mine tanker om feltarbejde handlede især om, hvordan jeg fik adgang til den tavse viden, 

som vi alle har, og som vi bruger, når vi interagerer med andre mennesker. Men fordi 

denne viden om, hvordan vi f.eks. aflæser et andet menneskes kropslige udtryk, for det 

meste er tavs og ordløs, var det til tider svært at finde de spørgsmål til sygeplejersken, 

der kunne hjælpe hende til at sætte ord på de kropslige praksisser (Adams 2007). Og når 

smerter antropologisk ses som et embodied fænomen, blev det ekstra vigtigt, at jeg fik 

adgang til at være med, når sygeplejerskerne mødte patienter med smerter. 

Derfor var det nødvendigt for mig at få skabt en acceptabel rolle i felten, hvor jeg bedst 

mulig kunne opbygge kontakt og interaktion med de sygeplejersker, jeg fulgtes med, så 

min udspørgen og observation af dem blev så lidt akavet som mulig (Wind 2008). Jeg 

bestemte mig for at følge sygeplejerskernes hverdag så tæt som muligt: Jeg mødte kl. 7 

om morgenen omklædt i sygeplejerskeuniform ligesom de andre og var med til alle de 

aktiviteter, som den sygeplejerske, jeg fulgte, deltog i på den pågældende vagt. Jeg tog 

hele tiden noter på en lille notesblok, som jeg havde med mig overalt i en uniformslom-

me. De fleste gange noterede jeg i situationen, få gange skrev jeg først ned efterfølgen-

de. Jeg havde meget tydeligt fået rollen som forsker, både af sygeplejerskerne og patien-

terne, så det virkede ikke underligt, at jeg skrev noter, mens jeg f.eks. var inde på en pa-

tientstue sammen med en sygeplejerske. Og derfor var det heller ikke akavet, når jeg på 
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gangen på vej tilbage til vagtstuen udspurgte sygeplejersken om hendes tanker om den 

patient, vi lige havde været inde ved, og hvorfor hun havde gjort, som hun gjorde.  

Til interviewene brugte jeg en spørgeguide, som jeg videreudviklede på fra interview til 

interview. Mine interviewspørgsmål handlede både om sygeplejerskens egen private er-

faringer med smerter og sygeplejerskens arbejde med smertelidende patienter. Alle in-

terviewene blev optaget og nedskrevet efterfølgende. Igen for at få denne dobbelte re-

fleksionsproces, som med nedskrivningen af feltnoterne. Fokusgruppeinterviewet ned-

skrev jeg ikke efterfølgende. Jeg opdagede, hvor svært det er at skelne seks forskellige 

stemmer fra hinanden, så dette interview har jeg i stedet hørt igennem flere gange. 

 

Min rolle i feltarbejdet 

I det antropologiske feltarbejde er antropologen en del af det felt, hun arbejder i. Det vil 

sige, at jeg ikke kunne forvente at være usynlig og uden betydning for, hvad der skete, 

når jeg fulgtes med sygeplejerskerne på den ortopædkirurgiske afdeling. Jeg er i mit civi-

le liv underviser på en sygeplejeskole, hvor jeg underviser i bl.a. religion og anatomi og 

fysiologi. Jeg er cand.mag. i religion og biologi og har undervist på forskellige sygepleje-

skoler de sidste 14 år. Da jeg ikke er uddannet sygeplejerske og derfor ikke deltager i 

kliniske prøver m.m. på den ortopædkirurgiske afdeling, regnede jeg med, at jeg kunne 

gå ind i en rolle som forholdsvis anonym antropologistuderende på feltarbejde. En noget 

naiv forestilling, viste det sig, da jeg første dag opdagede, at der på afdelingen både ar-

bejdede en del sygeplejersker, som jeg havde været med til at uddanne, og at der var fire 

sygeplejestuderende i klinik, som jeg indenfor det sidste år havde undervist i bl.a. ana-

tomi og fysiologi. Selve det at få adgang til den ortopædkirurgiske afdelingen blev mu-

ligvis nemmere, fordi jeg kunne præsentere mig som underviser på den lokale sygepleje-

skole og derfor blev opfattet som en faglig kompetent undersøger. Denne dobbelte posi-

tion som både kendt og ukendt med felten kunne ikke undgå at få betydning for mit 

feltarbejde. Når man laver feltarbejde i egen kultur, skal man både kunne skabe en di-

stance til det, man gerne vil udforske, og samtidig vil det, at man er ”indfødt”, ikke kunne 

undgå at smitte af på, hvad man ser (Hastrup 2010, Wadel 1991, James 2010). 

På den ene side var jeg i et kendt felt, fordi jeg, i kraft af at jeg bl.a. underviser i anatomi 

og fysiologi og har arbejdet med curriculumudvikling i sygeplejen, kender til sygeplejefa-

get og fagsproget, især det medicinske. Dette oplevede jeg som både positivt og nega-

tivt: Jeg kunne på den ene side f.eks. gennemskue en del af de forkortelser, der blev 

brugt om patienterne i EPJ (den elektroniske patientjournal), på den anden side kom jeg 
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nogle gange til at identificere mig for meget med sygeplejersken, fordi jeg fra mit arbej-

de som underviser hele tiden skal sætte mig i de kommende sygeplejerskers sted for at 

lave så god undervisning som muligt. 

På den anden side var jeg også i et ukendt felt, fordi jeg aldrig har været på en sygehus-

afdeling som andet end patient eller pårørende. Jeg havde ingen viden om arbejdsgange, 

medicinuddeling, jargon, eller hvordan man skelner de forskellige personalegrupper fra 

hinanden, og følte mig derfor også igen og igen sat udenfor (Hastrup 2010). Ifølge Ha-

strup (2004) er det netop i vekselvirkningen mellem at være fremmed og kendt, at den 

antropologiske viden opstår. Jeg var tæt på både sygeplejersker og patienterne i kraft af 

min uddannelse og position, bl.a. fordi jeg var klædt i sygeplejerskeuniform, når jeg lave-

de deltagerobservationer. Og i kraft af denne tæthed kunne jeg træde ind i felten og for-

søge at se og få kendskab. Samtidig skabte jeg også distance, fordi jeg bl.a. ofte stod og 

skrev noter ned, mens sygeplejersken snakkede med en patient. Jeg kunne på denne 

måde skabe afstand, så jeg fik et rum til at reflektere og forsøge at forstå i.  

Jeg fik først og fremmest tildelt rollen som forsker af både personale og patienter. Den-

ne rolle lå også naturligt i forlængelse af, at jeg allerede havde en respekt som undervi-

ser. Det påvirkede interaktionen med sygeplejerskerne, men mest i positiv retning, ved 

at jeg fik lov til at være med til alt. Der var ingen bekymringer, om jeg nu kunne overhol-

de min tavshedspligt m.m. – ”for du er jo underviser”, så jeg fik adgang til EPJ og dags-

sedler uden restriktion. Men jeg fandt det undertiden også svært at blive i forskerrollen. 

Det skete næsten dagligt, at sygeplejersker, der vidste, at jeg arbejdede på sygeplejesko-

len, eller sygeplejestuderende ville snakke med mig om uddannelsesmæssige spørgsmål 

eller om problematikker, der krævede særlig viden om anatomi og fysiologi. Så faldt jeg 

uvægerligt ud af rollen som forsker og tog for en kort stund underviserhatten på.  

Jeg overvejede, om jeg skulle delagtiggøre de sygeplejersker, jeg fulgtes med, i mine teo-

retiske inspirationskilder, men fravalgte det for ikke at komme til at påvirke deres reflek-

sioner og udtalelser. Undertiden kan jeg i mine feltnoter se, at jeg selvfølgelig alligevel 

har ”afsløret” nogle af mine fokusområder alene i den måde, jeg har spurgt ind til be-

stemte hændelser, som jeg har overværet.  

 

Etiske overvejelser 

Jeg informerede både sygeplejersker og patienter mundtligt om både formål og anony-

mitet og fik informeret samtykke til at anvende mine data under forudsætning af, at de 

blev anonymiserede. Jeg har både anonymiseret personer og afdeling, både af hensyn til 
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den enkelte og af hensyn til andre forskere: Den afdeling, jeg undersøgte, skal helst sige 

ja til den næste, der ønsker at udføre feltarbejde på deres afdeling, og det gør de kun, 

hvis jeg ikke udleverer nogen i min opgave. 

Jeg har forsøgt på at skrive, så jeg viser respekt for de sygeplejersker og patienter, som 

jeg fik lov til at følges med, så de vil kunne læse min opgave og føle at de er blevet cite-

ret korrekt. Efter eksamen vil jeg sende min opgave til den ortopædkirurgiske afdeling 

og aftale et møde med de sygeplejersker fra afdelingen, der kunne være interesserede i 

at høre mere om mit feltarbejde. 

 

4. Hvordan aflæser sygeplejerskerne patienternes smerter? 

I kapitel 2 beskrev jeg smerter som noget, der både kan anskues som en personlig, 

kropslig oplevelse og som et relationelt fænomen. Den kropslige oplevelse af smerter 

kan både med antropologiske og biomedicinske briller beskrives som et fænomen, hvor 

både nuet med smertereceptorer, der (måske) aktiveres, sindstilstande, følelser og inter-

aktioner og fortiden med tidligere erfaringer, følelser og interaktioner spiller ind. I relati-

onen mellem den smertelidende og omgivelserne er både forståelse og tvivl på spil.  

Når man som jeg vil forsøge at afdække, hvordan sygeplejerskerne forstår patienternes 

smerter, er fokus først og fremmest på den nære relation mellem sygeplejersker og pati-

enter. Men sygeplejerskernes umiddelbare relation med en patient på en stue formes 

ikke kun af øjeblikkets sansninger men også af et komplekst samspil mellem blandt an-

det de institutionelle rammer og forskrifter, som sygeplejersken er underlagt, samt hen-

des egne kropslige oplevelser, der (måske) ikke har med den konkrete situation at gøre.  

Jeg vil i det følgende analysere min empiri med et dobbelt blik: Hvordan sanser sygeple-

jersken patienten i mødet, og spiller hendes egne kropslige erfaringer en rolle der, og 

hvordan påvirkes og formes sygeplejerskerne af de institutionelle rammer, hun virker i? 

Først vil jeg se på, hvordan sygeplejersken bruger sine sanser, når hun smertescorer pa-

tienter, og dernæst på, hvordan sygeplejersken (måske) lader sin sansning forme inden-

for en bestemt diskurs. 

 

Sansernes betydning 

Når en sygeplejerske skal aflæse en patients smerter, indgår hun i en social relation med 

den pågældende patient. Ifølge Elisabeth Hsu kan vi kun indgå i sociale relationer via 

vores sanser. Og det er gennem vores sanser, at vi får erfaringer, former os selv (og an-

dre) og udtrykker os selv og handler. Vores sensoriske indtryk er de vinduer, vi har til 
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verden: Gennem bl.a. synet, hørelsen, lugte- og følesansen får vi noget af vide om den 

verden, vi er i (Hsu 2008:434). Når sygeplejersken Jette hjælper Birthe, der har brækket 

hoften, med at komme op at sidde i sengen, ser hun hele tiden på Birthe, rører ved hen-

des arm og spørger hende, om det går ondt. Så snart Birthe fortrækker ansigtet og 

kommer med et vredt udbrud, stopper Jette med at køre hovedgærdet op. Jette både ser, 

hører og føler Birthes smertereaktioner: Sanserne er en del af vores kropslige væren i 

verden, og de sociale relationer, vi indgår i, udspiller sig derved også via sanserne, fordi 

sociale relationer udspiller sig mellem og igennem kroppen (Hsu 2008:438). Mange af 

vores sensoriske indtryk har vi svært ved at sætte ord på: Hvorfor er det, at jeg ved, at et 

andet menneske har det skidt? Er det kropsholdningen, stemmeføringen, udtrykket i øj-

nene, gangarten, lugten af sved eller de tørre læber, jeg noterer mig? Jette lagde mærke 

til Birthes grimasse og hendes udbrud og tolkede dem som udtryk for smerter.  

At aflæse andre mennesker med sanserne kan betragtes som en form for tavs viden, 

som vi ved, vi har, men som er meget svær at sætte ord på. Begrebet tavs viden (tacit 

knowledge) stammer fra Michael Polanyi, en kemiingeniør, der blev videnskabsfilosof 

(Adams 2007). Han definerer tavs viden som knowledge that the actor knows he has 

(how to catch a ball, tie a knot, mark a line) but which he cannot, nonetheless, describe 

in terms other than its own (skilful) performance. (Adams 2007:2). Den tavse viden 

handler derfor om den viden, vi kun indirekte kan læse om i en bog, men som vi er nødt 

til at udføre for at kunne den bestemte færdighed. Derfor bliver f.eks. også sygeplejer-

skernes egne erfaringer med smerter en del af den tavse viden, som de bruger, når de 

aflæser patienterne smerter. Den tavse viden skal læres ved at lærlingen følger en me-

ster, den sygeplejestuderende følger en sygeplejerske, fordi den er indlejret i kroppen og 

næsten ordløs (Adams 2007). Sygeplejerskerne på den ortopædkirurgiske afdeling hav-

de forbavsende svært ved at tale om smerte på et teoretisk plan, nok fordi meget af sy-

geplejerskernes forståelse af patienternes smerter er tavs viden: 

Interviewer: Kan du forklare, hvad smerter egentlig er? 

MIA: Det er vel en ... følelse af ... noget virkelig virkelig ubehageligt. Og hvis det gør ondt 

nok, så er det bare ... man har lyst til at hoppe ud af sin egen krop ... jeg tror, jeg vil gå 

så vidt som til at sige, at når man virkelig har ondt, så er det noget af det værste, der er 

til ... 

Interviewer: Er smerter ... nu siger du hoppe ud af sin egen krop ... er smerter alene no-

get kropsligt? Eller er der også andre aspekter af smerter?  
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MIA: Nej, det kan også være det psykiske, der også spiller ind. Også være, hvordan man 

oplever det og sådan noget. Det synes jeg lige er lidt svært at forklare. 

Når Mia taler om at hoppe ud af sin egen krop, ser jeg det som en metafor for noget, hun 

selv har erfaret, og at denne kropslige erfaring tager hun med, når hun aflæser patien-

ternes smerter.  

Sygeplejerskerne, jeg talte med, brugte meget sjældent et biomedicinsk fagsprog om 

smerter. Ingen definerede smerter som et bio-psyko-socialt fænomen (IASPs smertede-

finition inspireret af Melzack og Walls smerteteorier). Når jeg spurgte ind til konkrete 

situationer med konkrete patienter, var det meget nemmere for sygeplejerskerne at 

sætte ord på, hvordan de opfattede smerten hos en patient. Deres tavse viden om smer-

ter blev mere ordrig, når de kunne beskrive smerter ud fra en konkret patientoplevelse.  

I det følgende vil jeg undersøge, hvordan sygeplejersken Hanne aflæste en patients 

smerter. 

Den ortopædkirurgiske afdeling får en del demente patienter, der er faldet og har bræk-

ket lårbensknoglen. Hanne er inde hos Verner, der er en dement mand i firserne med en 

nyopereret collum femoris-fraktur, for at få ham op af sengen og over på en bækkenstol. 

Hun spørger ham, om han har smerter, men det synes han ikke, han ryster på hovedet. 

Da hun forsøger at få ham til at strække sine ben og komme op i siddende stilling, vil han 

på den ene side gerne gøre, som Hanne fortæller ham, at han skal, men samtidig med 

strækker han ikke det højre ben (som han er blevet opereret i), og han klager sig højlydt: 

”Argh, av”, hvis hun prøver på at flytte på benet. Halvvejs oppe i siddende stilling synker 

Verner ned igen, imens han siger ”Av av av av”. Hanne hjælper ham ned at ligge igen i en 

behagelig stilling, mens hun snakker beroligende til ham: ”Gør det så ondt, Verner... du 

må hellere ned at ligge igen.” Hanne siger henvendt til mig: ”Jeg må hellere give ham 

noget p.n.-morfin, han kan vist ikke mobiliseres uden”. Inde i vagtrummet spørger jeg 

efterfølgende Hanne: ”Hvad ser du efter hos en dement patient som Verner mht. smer-

ter?” Hanne: ”Klager han sig, fortrækker ansigtet si?. Er han pillende, urolig?”. Hun viser, 

hvordan patienten kunne se ud, krummer sig sammen, grimasserer og trækker det ene 

ben lidt op: efterligner Verners kropssprog.  

Hanne sætter ord på nogle af sine observationer hos Verner, andre sansninger bliver hun 

nødt til at vise kropsligt, fordi det er svært for hende at formulere, hvad det var hun så. 

Og jeg kunne sagtens forstå, hvad hun mente, da hun krummede sig sammen og gri-

masserede: Sådan ser man ud, når det gør ondt. I det omfang det lykkedes mig at få sy-

geplejerskerne til at sætte ord på deres observationer, var det de samme parametre, der 
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gik igen: Kropsholdning, bevægelser, hvad patienterne selv siger, hvordan de kan samar-

bejde med sygeplejersken, når patienterne skal mobiliseres, koldsveder patienten, bliver 

han bleg. Alt sammen parametre, som sygeplejersker gennem deres uddannelse lærer at 

se efter i en form for hermeneutisk dataindsamling, hvor de hele tiden kobler de forskel-

lige indtryk sammen til en helhedsvurdering af patientens smerteniveau (James 2010). 

Dette blev af mange sygeplejersker kaldt for deres ”kliniske blik”, et begreb som jeg vil 

uddybe i det følgende. 

 

Det dobbelte blik 

Antropologen Helle Ploug Hansen beskriver, hvordan sygeplejersken i sit arbejde er i et 

dilemma. Når en sygeplejerske skal pleje, behandle, servicere eller vise omsorg overfor 

en patient, skal hun både kunne anvende teori og f.eks. i plejen handle ud fra generalise-

rede forskrifter og procedurer, såsom hvordan man udfører et sengebad eller dokumen-

terer medicin i EPJ. Samtidig skal hun også kunne være tæt på patienten og udvise om-

sorg og medleven (Hansen 2008:364). Dette dilemma kan rummes af sygeplejersken, 

hvis hun kan anskue sygeplejen, hun skal yde til en patient, med et dobbeltblik, hvor hun 

kan balancere viljen til at generalisere og viljen til at forstå det særlige og enestående 

(Hansen 2004:99, Hansen 2008:364).  

Sygeplejerskernes eget udtryk, ”det kliniske blik”, fortolker jeg som værende det sam-

men som det, Helle Ploug Hansen kalder sygeplejerskens dobbelte blik. For i sygeplejer-

skernes beskrivelser af, hvordan de aflæser patienternes smerter, inddrager de både de-

res teoretiske biomedicinske viden om bl.a. smerter, som de kan generalisere ud fra, og 

den empatiske medleven i den specifikke patients særegne udleven af smerterne. 

Sygeplejerskernes kliniske blik skal ikke forveksles med det kliniske blik, som Michel 

Foucault beskriver i ”Klinikkens fødsel” som ”......et blik med en konkret sensibilitet, et 

blik der bevæger sig fra krop til krop, og hvis hele bane er placeret inden for rammerne 

af registrerbare manifestationer. For klinikken er enhver sandhed en sandhed, der kan 

opfattes af sanserne (Foucault 2000:173). Hos Foucault beskrives det kliniske blik også 

som rummende en forestilling om, at mennesket kan være objektivt i sine sansninger. 

Men sygeplejerskens kliniske blik er heller ikke noget fuldstændigt anderledes end det 

kliniske blik hos Foucault: Hos dem begge skal alle sanser bruges, når sygeplejersken 

retter sit blik (som derfor også er andet, end det visuelle billede af patienten): syn, hørel-

se, lugt- og følesans tages i brug.  
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I det dobbelte blik på patienten viste sygeplejerskerne bl.a. deres vilje til generalisering 

ved at de sammenlignende patienterne med hinanden og lavede kategorier af bestemte 

patientgrupper, der efter deres mening havde samme smertereaktion. Hvordan denne 

klassifikation spillede ind på sygeplejerskernes aflæsning af patienterne, vil jeg uddybe i 

kapitel 5. 

Den anden del af dobbeltblikket handler om, at man som sygeplejerske skal kunne være 

medlevende dvs. vise empati overfor patienten. Jason Throop analyserer i sin artikel On 

the Problem of Empathy: The Case of Yap, Federated States of Micronesia (Throop 

2008) begrebet empati historisk og opsummerer til sidst, hvordan man kan forstå be-

grebet empati:  

”...empathetic acts are characterized by at least three distinct moments: (1) a decen-

tering of the self from its own historically and culturally situated self-experience; (2) 

imagining the perspective of another from a quasi-first-person perspective; and (3) 

approximating the feelings, emotions, motives, concerns, and thoughts of another 

mind.” (Throop 2008:405). Når man som sygeplejerske skal være empatisk, kræver det 

altså, at man kan sætte sine egne bevæggrunde og følelser i baggrunden og i stedet for-

søge at forstille sig, hvordan den anden har det lige nu både med hensyn til følelser, tan-

ker og motiver. Men samtidig kan sygeplejerskerne ikke undgå at medtage egne erfarin-

ger i sin empatiske indleven i patienternes smerter, jævnfør Mias metafor om at hoppe 

ud af sin krop pga. smerter. 

Den første delkonklusion må derfor være, at når sygeplejersken prøver at fornemme den 

andens smerter, foregår det i et spændingsfelt mellem hendes vilje til at generalisere og 

hendes evne til at være empatisk medlevende. I den umiddelbare relation er det sygeple-

jerskens sanser, der er på spil: Hun bruger både hørelse, syn, følesans og lugt for at få så 

mange oplysninger om patientens smerter som muligt. Men hendes sensoriske indtryk 

står ikke alene, de bliver påvirket og formet i et komplekst samspil med hendes tidligere 

erfaringer med både egne og andres smerter og den viden hun har, som konstituerer det 

kliniske blik. 

 

Smerternes institutionelle rammer og ”oversættelse” 

Når sygeplejerskerne går ind til en patient på en stue for at finde ud af, hvor mange 

smerter patienten har, opererer hun ikke i et felt, der er upåvirket af den sygehusorgani-

sation, hun er en del af. På den ortopædkirurgiske afdeling var der en bestemt diskurs, 

som sygeplejersken talte indenfor, når hun skulle beskrive en patients smerter. Ifølge 
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Foucault er en diskurs en bestemt institutionel sprogbrug, der sætter sociale rammer 

for, hvad man kan og ikke kan tale om, og hvad der er meningsgivende. Diskursen skabes 

gennem en basal afgrænsning af, hvad der er meningsfuldt i forhold til det meningsløse. 

En del af smertediskursen på den ortopædkirurgiske afdeling fandt jeg i en regional for-

skrift om smertevurdering og behandling, som er rettet mod det personale, der behand-

ler, plejer og drager omsorg for patienter med smerter (Smertevurdering og -behandling 

2013). Her beskrives det blandt andet, hvad man fra officiel hold mener med begrebet 

”tilstrækkeligt smertedækket”, noget sygeplejerskerne skal sørge for, at patienterne er. 

 

I dokumentet er de smertepakker beskrevet, som lægen ordinerer til den enkelte patient 

ud fra hvilken operationstype, patienten skal have. Det kan være udskiftning af hofte 

eller knæ, patienter med collum femoris-fraktur m.m. Smertepakkerne er forskellige, alt 

efter hvilken operationstype patienten har været igennem. Denne standard-

smertebehandling skal så tilpasses den enkelte patient. I pakkerne er der både nogle 

langtidsvirkende smertestillende depotpræparater og nogle hurtigtvirkende smertestil-

lende præparater, som sygeplejerskerne kan give patienten, hvis de skønner, at der er 

behov for mere smertestillende. Dette kaldes p.n.-medicin, hvor pn står for det latinske 

begreb per necessitate (efter behov). Og det er især ved tildeling af p.n.-medicin, at sy-

geplejerskerne kan tilpasse smertebehandlingen til den enkelte patient. Patientens 

smerter skal vurderes og beskrives i EPJ to gange i hver vagt plus ved behov, og behand-

lingen skal justeres derefter. I EPJ skal patientens smerter dokumenteres med et tal 

mellem 1 og 10 ud fra den numeriske rangskala (forkortet NRS), hvor 1 er let smerte og 

10 er den værst tænkelige smerte, som patienten kan forestille sig. Når f.eks. sygeplejer-

skerne snakker med patienterne om deres smerter, kan de godt bruge andre smertein-

tensitetsskalaer såsom VAS (visuel analog skala, hvor tallene er erstattet af en linje, der 

spænder fra ingen smerter til værst tænkelige smerter) eller VDS (verbalt deskriptive 

skala, hvor der er forskellige udsagn, som patienten kan erklære sig enig eller uenig med) 

(alle tre skalaer beskrevet i Frandsen 2001). I dokumentet om smertevurdering og -

behandling beskrives det også, hvor meget smerte det er acceptabelt, at patienterne 

oplever – igen beskrevet ud fra NRS. Personalet skal tilstræbe, at patienterne i hvile kun 

har lette smerter (NRS under 3) og kan gennemføre mobilisering med NRS under 5. 

Desuden skal det tilstræbes, af patienterne kan hoste og trække vejret godt samt ikke 

vækkes af smerter om natten (Smertevurdering og -behandling 2013). Dette er altså en 

del af den diskurs, som sygeplejersken kan tale og handle indenfor. Også den undervis-
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ning om smerter, som sygeplejersken har fået, og som jeg berørte i kapitel 2, kan ses 

som en del af afdelingens diskurs. 

På den ortopædkirurgiske afdeling havde sygeplejerskerne en lille lineal med en glide-

skinne, hvor der på den ene side var en NRS fra 1 til 10 og på den anden side var ansig-

ter placeret fra højre mod venstre, med et meget glad grønt ansigt til venstre og et me-

get smertefortrukket rødt ansigt til højre (svarende til 0 og 10 på NRS-skalaen). Så kun-

ne hun bruge enten ansigterne eller tallene, når hun skulle smertescore en patient, og 

ved hjælp af glideskinnen kunne hun ”oversætte” et bestemt ansigt (som patienten hav-

de valgt) til et tal på NRS. I daglig tale på afdelingen kaldtes alle tre målemetoder for 

VAS, nok fordi denne forkortelse ligger godt i munden sammenlignet med VDS eller 

NRS. Så selvom en sygeplejerske spurgte en patient, om han kunne sætte et tal mellem 

1 og 10 på sine smerter, ville hun betegne denne smertescoring, som at hun lige havde 

”vasset” patienten. I det efterfølgende vil jeg bruge sygeplejerskernes indfødte udtryk 

VASskala som et fællesudtryk for de forskellige smertescoringsskalaer, når jeg beskriver 

sygeplejerskernes smertescoringsstrategier på den ortopædkirurgiske afdeling. 

I en artikel i Sygeplejersken fremhæver Jette Skiveren og Jan Frandsen at VAS og NRS 

indtil nu har vist sig at være de redskaber, der bedst beskriver en patients smerteintensi-

tet (Frandsen 2001). Tidsskriftet Sygeplejersken er specielt rettet mod sygeplejersker, 

og det er det største tidsskrift af sin art i Danmark. Derfor er det rimeligt at forestille sig, 

at artiklens budskab om, at smerter hos patienter bedst måles med en simpel numerisk 

skala som NRS har haft stor gennemslagskraft hos sygeplejersker, der beskæftiger sig 

med især akutte smerter. I artiklen fremhæves det også, at brugen af f.eks. NRS til at 

vurdere en patients smerteintensitet både er pålidelig, nem at forstå for patienterne og 

nem at bruge for sygeplejerskerne. Brugen af NRS er derfor ikke kun et institutionelt 

krav men også et fagfællekrav: Den gode sygeplejerske bruger NRS, når hun skal vurdere 

smerteintensiteten hos en patient. 

 

Brugen af VASskalaen 

Hvordan praktiseres smertescoringen så, når sygeplejersken står ved en patient og skal 

finde ud af, hvor mange smerter han har? Elektive patienter, dvs. patienter, der selv har 

valgt at blive opereret og f.eks. få udskiftet hofteleddet pga. for mange smerter, bliver 

introduceret til arbejdsgangen på den ortopædkirurgiske afdeling på en informations-

dag, som de indkaldes til inden operationen (Kunstigt hofteled 2014). På informations-

dagen bliver patienterne bl.a. introduceret til, hvordan afdelingens personale vil måle de-
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res smerter vha. VASskalaen. Når de elektive patienter kommer på afdelingen efter ope-

ration, forventes det, at de kender VASskalaen og kan sætte tal på deres smerter, og at 

de kan samarbejde med sygeplejerskerne indenfor denne bestemte smertediskurs. Som 

jeg vil vise i det følgende, var dette tydeligt, når sygeplejerskerne skulle vurdere denne 

type patienters smerter: 

Jørgen er en ældre vestjyde i sluthalvfjerdserne, der dagen før har fået lavet en total hof-

tealloplastik. I dag passes han af Lotte, en erfaren sygeplejerske i halvtredserne og Pen-

ny, en sygeplejestuderende i trediverne. Penny går ind og spørger Jørgen om, hvor man-

ge smerter han har. Tidligere på morgenen havde han sagt, at han havde 1 i smerter, for-

di han ikke havde nogen smerter af betydning. Nu siger Jørgen, at han har smerter sva-

rende til 5, når han sidder på sengekanten, og 2, når han ligger stille. ”Det er ikke det 

samme som at slå a finger mæ a hammer” siger han. Jørgen er en stor mand med store 

hænder, som har været landmand gennem mange år og senere buschauffør. Lotte spør-

ger Jørgen, om han vil have lidt ekstra smertestillende inden han om lidt skal mobiliseres. 

”Nej, jeg prøver uden” svarer han. Da Jørgen lidt senere skal hjælpes op af sengen og ud 

på toilettet, fortæller han undervejs, at nu gør det frygteligt ondt. Lotte spørger straks: 

”Kan du give det et tal?”, hvortil Jørgen svarer: ”En 7-8 stykker. Det er lidt svært”. Både 

Lotte og Penny spørger ind til, hvor og hvordan det gør ondt på Jørgen. Imens står Jør-

gen op, mens hans støtter sig til en ”prædikestol” (et slags gangstativ med hjul, der kan 

køres op og ned, så den kan hjælpe en patient op fra siddende stilling på sengekanten til 

stående) og får det mere og mere skidt. Han fortæller, at han har kvalme og er koldsved-

ende. Lotte ringer efter en portør, der sammen med fysioterapeuten, Lotte og Penny 

hjælper Jørgen tilbage i sengen. Efterfølgende aftaler Lotte med Jørgen, at han inden 

næste mobilisering skal have noget pn-medicin, for at kunne være tilstrækkeligt smerte-

dækket. Om eftermiddagen, efter at Jørgen både har fået sin grunddosis medicin (be-

stemt af den smertepakke, han nu er blevet placeret i) og noget ekstra pn-morfin, bliver 

Jørgen igen hjulpet op af sengen vha. prædikestolen. Denne gang går det meget bedre 

med at gå ud på toilettet og tilbage igen. Lotte spørger ham, da Jørgen igen sidder på 

sengen: ”Har du smerter nu, hvor du sidder der. Kan du give det et tal?” Jørgen: ”Højst 2. 

Det er først, når jeg rører på mig, at det gør ondt.” 

Hver gang Jørgen skal mobiliseres, bliver han spurgt om sine smerter ud fra VASskalaen, 

men Lotte og Penny har også deres tvivl, om Jørgen nu også bruger VASskalaen helt ef-

ter bogen. Da jeg spørger Lotte om hendes vurdering af Jørgens brug af VASskalaen, 

svarer hun: ”Han siger, at han har smerter svarende til 3, når han går, men han er en 
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beskeden mand, så det er lidt svært at vurdere. Det er tydeligt at han er smerteplaget, 

når han skal ind og ud af sengen”. Hvad kategorien ”en beskeden mand” kan dække 

over, vil jeg uddybe mere i næste kapitel. Hos Jørgen fylder det at sætte tal på smerten 

meget i sygeplejerskens vurderinger, men Lotte er også skeptisk: Bruger Jørgen nu også 

skalaen, som den skal bruges? Så selvom den herskende diskurs på afdelingen er, at 

man skal bruge VAS til at score patienternes smerter, og at patienten altid har ret mht. 

styrken af smerterne, inddrager sygeplejerskerne også sanserne i deres vurdering af pa-

tienternes smerter. Mange af sygeplejerskerne fortæller, at de i deres smertevurdering 

både bruger det, patienten siger med hensyn til VASskalaen, og så deres kliniske blik.  

Interviewer: Så... bruger du VASskalaen? 

MIA: Ja.. altså det er meget forskelligt .....det tager jeg lige en vurdering af, for jeg synes, 

at mange af vores patienter ikke kan bruge den. Så det er sådan lidt en vurderingssag 

...det er ikke det første, jeg gør. Jeg går lige ind og finder ud af, om det er en patient, der 

kan arbejde med det redskab .. og ellers er det så noget, vi tager en snak om.. men så 

vidt muligt så bruger jeg den. 

Interviewer: Så hvad er det, du spørger om, når du tager sådan en snak med dem? 

Mia: Jamen, sådan starte ud med, hvordan de har det.... om de har sovet godt, hvis det 

er en morgen jeg kommer derind ..og om de er klar til at komme op og sådan nogle 

ting. Sådan ganske almindelig egentlig rutine, hverdagsspørgsmål, som jeg egentlig 

synes giver et godt indblik i hvordan og hvorledes.  

Interviewer: Men hvis de så siger: ”Jamen jeg synes jeg har ondt som en syver”, og de 

springer ud af sengen, hvad så? 

Mia: Altså, man bliver nødt til at vurdere på det, de mener, når de siger 7. Hvis man har 

forklaret dem, at 10, det er simpelthen den værste ting, de. .. og de siger 7 alligevel ..så 

må man vurdere derudfra og så stadig væk ... jeg bliver nødt til også at kigge på det. 

.. have mit kliniske blik og se, hvad jeg ser. Og i bund og grund så er det lidt en blanding 

af de to ting, man så handler ud fra.. ja, det er det. 

Interviewer: Så du handler ikke alene på, hvad patienten siger? 

I: Nej.. jeg tager det meget alvorligt, når de siger det. Også så de ved, at jeg tror på, at 

det er reelt, at de siger 7, når de siger 7. Men det kan man ikke kun vurdere ud fra. 

  

Selvom VASskalaen er et institutionelt krav og derved også tillægges en autoritet som 

et middel, der kan fortælle, hvordan patienternes smerter virkelig er, er det tydeligt i cita-
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tet ovenfor, at tvivlen ikke er langt borte, når sygeplejerskerne smertescorer deres pati-

enter. 

Mias tvivl om et syvtal nu også også svarer til de smerter, som hun mener hører til et 

syvtal på VASskalaen, peger på et problem med brugen af VASskalaen: På skalaen er 0 

defineret som ingen smerter og 10 som de værst tænkelige smerter. Men hvordan forde-

ler tallene sig så i intervallet mellem ingen og værst tænkelige smerter? I den regionale 

instruks defineres tallet 3 som lette smerter i hvile, og 5 som at patienten magter at bli-

ve mobiliseret uden at blive overvældet af smerter, men det afhænger vel af hvilken pa-

tient, sygeplejersken spørger? Når smerter formes af både erfaringer, sansninger og rela-

tioner, bliver Mias udsagn om, at hun på den ene side fuldt og fast tror på patientens 

syvtal og på den anden side ikke alene kan basere sin bedømmelse af patientens smer-

ter på, hvad patienten siger, underlig meningsfuld: Brugen af VASskalaen giver ikke sy-

geplejerskerne fuld forståelse af patienternes smerter, og hun må derfor også bruge an-

dre metoder til at forstå patienternes smerter. 

Brugen af VASskalaen er nødvendig for sygeplejerskerne, fordi afdelingens instrukser 

kræver, at de dokumenterer patienternes smerter i EPJ ved hjælp af et tal. Men nogle af 

de sygeplejersker, jeg traf, brugte aldrig VASskalaen, eller brugte den kun til nogle grup-

per af patienter. Når de skulle dokumentere smerter, lavede de en slags tilbageregning, 

hvor de vurderede, hvor meget patienten kunne tåle at være mobiliseret. Hvis en hofte-

opereret patient f.eks. kunne komme op at stå med tålelige smerter, blev han i EPJ vur-

deret til at have en vas-score på 5. VASskalaen blev af sygeplejerskerne brugt som et 

redskab blandt mange andre sansninger i deres dobbelte blik på patienten.  

Når sygeplejerskerne især brugte VASskalaen til at beskrive en patients smerter, fortol-

ker jeg det, som at det især er viljen til generalisering, der dominerer. Og når Lotte kalder 

Jørgen en beskeden mand, er det snarere empatien, der skinner igennem: Lotte mener, 

hun har gennemskuet Jørgens følelser og tanker mht. til hans egne forventninger om, 

hvordan han skal klare de smerter, han har lige nu: Jørgen ser sig selv som en beskeden 

mand, der ikke piber over smerter, og som helst ikke vil have for mange smertestillende 

midler. Det passer ikke med hans selvbillede som beskeden vestjyde.  

Den anden delkonklusion må derfor være, at institutionelle krav om brug af VASskalaen 

til dokumentation af smerter påvirker, hvordan sygeplejersken taler med patienten, men 

at vas-scoren blot er en lille del af det dobbeltblik, som sygeplejersken bruger. 

Men afdelingens diskurs om smerter er ikke det eneste, der virker ind på sygeplejerskens 

tavse viden og dobbelte blik. Også sygeplejerskens forståelse og kategorisering af pati-
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enternes kulturelle og sociale kontekst og hendes adgang til at skrue op eller ned for 

den smertestillende medicin, som patienten får, påvirker hendes vurdering af patientens 

smerteniveau. Det vil jeg uddybe i næste kapitel. 

 

5. Hvor meget morfin skal en beskeden vestjyde have? 

I det foregående kapitel skrev jeg bl.a. om Jørgen, der af sygeplejersken Lotte blev kaldt 

”en beskeden mand”. Efterhånden som jeg lavede flere feltobservationer, oplevede jeg at 

sygeplejerskerne havde et slags katalog over forskellige typer af smertepatienter, som 

de både brugte, når de skulle diskutere en bestemt patients smerter med andre sygeple-

jersker, og når jeg spurgte ind til deres vurdering af en bestemt patient. Lottes ”besked-

ne mand” hed hos de andre sygeplejersker ”den beskedne vestjyde” eller ”en typisk vest-

jyde”. Da Lotte havde bekrevet Jørgen som en beskeden mand, sagde hun efterfølgende: 

”Det er vi glade for og så alligevel ikke. Det virker jo næsten modsat.” Hun besluttede, 

at hun ville give ham noget pn-morfin, en halv time før han næste gang skulle mobilise-

res, fordi ”han vil nok ikke selv bede om det”.  

 

Klassifikation og looping 

Lottes klassifikation af Jørgen som en beskeden vestjyde havde altså både betydning for 

hendes vurdering af styrken af hans smerter og for hendes handlinger i forhold til Jør-

gen. Interaktionen mellem vores klassifikationer af verden, handlinger og moralske 

domme har den canadiske filosof Ian Hacking arbejdet med. Hacking skriver sig ind i en 

filosofisk tradition, hvor man undersøger, hvordan vi konstruerer verden ved at sætte ord 

på den. Et begreb som f.eks. hest findes ikke på forhånd som en evig, platonisk ide, hvor-

efter det så opdages af f.eks. naturvidenskaben og beskrives. Begreber opstår i handlin-

gerne, i processen, når vi begynder at kalde noget en hest. Det fysiske dyr eksisterer alle-

rede, men først når vi giver arten navn, får dyret specifik eksistens som hest for os. 

Hacking er optaget af begrebet dynamisk nominalisme, hvor man over tid følger de gen-

sidige interaktioner mellem de fænomener, som vi er interesserede i, og så vores be-

grebsliggørelse og klassifikation af fænomenerne. I artiklen World Making by Kind-

Making (Hacking 1992) beskriver Hacking, hvordan vi skaber vores verden ved at sætte 

ord på den og klassificere den. Derved skriver Hacking også indenfor en socialkonstruk-

tivistisk tradition: Vi skaber verden, når vi omtaler den og agerer i den, den er ikke på for-

hånd lavet til os. De ord, vi bruger om verden, har betydning for, hvordan vi opfatter og 

bedømmer verden. 
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Mennesker klassificerer hele tiden andre mennesker, handlinger, planter, dyr m.m. og 

bliver selv klassificeret. Ifølge Hacking er der grundlæggende to væsensforskellige klas-

sifikationskategorier, som han i sine forskellige tekster kalder natural kinds og human 

kinds (Hacking 1992 og 1995) eller indifferent kinds og interactive kinds (som jeg over-

sætter til indifferente arter og interaktive arter) (Hacking 2000). Jeg har valgt at bruge 

begreberne indifferente og interaktive arter, netop fordi ordene er meget sigende i for-

hold til, hvad de betegner. Indifferente arter er alle de klassifikationer af objekter, steder, 

sygdomme, oplevelser, handlinger, hvor det ikke gør nogen forskel for den specifikke art, 

at den er blevet puttet i en bestemt klassifikationskasse: De er indifferente (Hacking 

1992: 189). Sygdommen influenza ændrer ikke karakter, fordi vi kalder den influenza i 

stedet for forkølelse. Indifferente arter går ikke rundt og klassificerer sig selv, det er no-

get vi mennesker gør, og på den måde skaber vi vores verden ved at sætte navne på den 

(lidt ligesom Adam og Eva i Edens have?) – de er altså en del af vores worldmaking.  

 

En anden del af vores worldmaking handler om, hvordan vi mennesker organiserer, kon-

struerer og klassificerer os selv og vores handlinger i interaktive arter. De interaktive ar-

ter er snævert forbundet med en bestemt social kontekst, fordi de konstrueres i menne-

skers interaktioner med verden og hinanden (Hacking 1995: 362). De interaktive arter 

afviger fra de indifferente arter ved at være værdiladede. En indifferent art som hest kan 

godt være god eller dårlig, men det afhænger af, hvad du som menneske har gjort ved 

den specifikke hest. Men en interaktiv art som børnemishandler er en klassifikation af en 

gruppe mennesker som dårlige og foragtelige mennesker (Hacking 1995:366). Forestil-

linger om normalitet og unormalitet er en del af det værdiladede i de interaktive arter, 

som bruges til at tillægge dem forskellig moralsk værdi (Hacking 1995: 372). Denne 

værdiladede skelnen mellem normal og unormal var noget, jeg fandt i mine feltstudier. I 

mine interviews af sygeplejersker spurgte jeg dem, om de kunne beskrive en god smer-

tepatient for mig. Den gode smertepatient blev hos alle beskrevet som den patient, der 

var nem at smertestille så godt, at de kunne mobiliseres uden for store smerter og ikke 

blev for omtumlede af det smertestillende. Den gode smertepatient skulle ifølge syge-

plejerskerne være i stand til at fortælle ærligt om deres smerter og være villig til at ind-

tage den pn-medicin, som sygeplejerskerne syntes var nødvendig. En del af de andre 

patienter, der ikke kunne kaldes gode smertepatienter, blev beskrevet som besværlige 

smertepatienter. Det gjaldt især demente og misbrugere. Andre kategorier, som jeg hør-
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te om, var ikke helt så afvigende fra det normale, men de blev stadig set på som afvi-

gende og sværere at smertestille: Det gjaldt bl.a. for de beskedne vestjyder, de unge 

mænd og de benamputerede. Hos dem havde sygeplejerskerne en forventning om, at de 

ikke helt kunne stole på deres udsagn om deres egen smerter, fordi de f.eks. underdrev 

smerten (som Jørgen) eller overdrev den (som Jens). I sygeplejerskernes kategoriseringer 

af forskellige patienttyper lå der derfor også en værdidom, som påvirkede sygeplejer-

skernes forståelse af patienternes smerter. Og samtidig kunne patienterne blive påvir-

kede og ændre handlinger pga. sygeplejerskernes kategoriseringer af dem. 

Fordi vi tillægger de forskellige interaktive arter en moralsk værdi, påvirker klassifikatio-

nen vores opfattelse af både os selv og andre. Vi forstår til forskel fra de indifferente ar-

ter, hvad der bliver sagt om os. Hvis jeg klassificeres som noget, jeg synes er moralsk 

dårligt, kan jeg reagere ved at kæmpe imod, nægte at bruge det navn, som de andre bru-

ger om mig, eller jeg kan påtage mig den skyld og stigma, der ligger gemt i den bestemte 

klassifikation: Mulighederne er mange. Det centrale hos Hacking er, at de interaktive ar-

ter kan reagere på deres klassifikation, og det er det, der adskiller dem fra de indifferente 

arter (Hacking 1992:190). Vi leverer feedback på vores klassifikation, når vi reagerer på 

den. Dette kalder Hacking for looping:  

 “Human kinds can change our evaluations of our personal worth, of the moral kind of 

person we are. Sometimes this means that people passively accept what experts says 

about them, and see themselves in that light. But feedback can direct itself in many 

ways. We well know the rebellion of the sorted. Gay liberation is only the most succes-

ful.” (Hacking 1992: 191). 

Hacking nævner bl.a., hvordan bøssebevægelsen i USA har arbejdet på og lykkedes med 

at forandre den moralske værdi, der ligger homoseksualitet som interaktiv art. Fra at 

homoseksualitet var skammeligt og forkert i halvtredserne har feedback og loopingef-

fekt gjort, at homoseksualitet for de fleste amerikanere (og danskere) ikke længere er en 

stigmatiserende klassifikation. Looping sker ikke blot mellem interaktive arter, det fore-

går også mellem interaktive og indifferente arter. Tamhunden har f.eks. ændret udseen-

de over tid, fordi mennesket f.eks. har klassificeret nogle hunde som søde og udvalgt de 

sødeste til videre avl. På den måde har vi fået en masse tamhunderacer, der har det fæl-

lestræk, at vi synes, de er søde (Hacking 1992:190). Looping kan altså foregå på kryds og 

tværs mellem de interaktive og de indifferente arter.  
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Den beskedne vestjyde 

Når vi inddeler mennesker og deres handlinger i forskellige interaktive arter, udøver vi 

også magt over verden, fordi der ligger en moralsk dom i vores klassifikationer. 

Sygeplejersken Lottes klassifikation af Jørgen som en beskeden mand giver hende en 

slags handleplan for, hvordan hun skal tackle hans smerter: Lotte giver Jørgen mere 

smertestillende morfin, selvom han ikke har bedt om det. Den gode smertepatient ville 

selv have bedt om mere pn-morfin, men da Jørgen ikke kan klassificeres som en sådan, 

må Lotte tage affære. Jørgen er elektiv patient og har derfor lært at bruge VASskalaen 

på et introduktionsmøde inden operationen. Det betyder, at han (måske) har fået et nyt 

sprog om smerter: at der sker en looping mellem VASskalaen som indifferent art og Jør-

gen som interaktiv art.  

Samtidig er Lottes handlinger også påvirket af, at hun har tilladelse til at give Jørgen me-

re smertestillende morfin efter behov. Dvs. at der også er en loopingeffekt mellem den 

smertestillende medicin og sygeplejersken, påvirket af de retningslinjer, der er for syge-

plejerskernes ret til at give pn-morfin. Marie Louise Tørring beskriver i sit magisterkonfe-

rensspeciale, at tilgangen til smerte, smertebehandlingen og patienternes smerte er ulø-

seligt forbundet (Tørring 2005:106). Hun beskriver et italiensk hospital, hvor sygeplejer-

skerne f.eks. ikke har adgang til selv at give patienterne pn-morfin og derfor heller ikke 

har nogen midler til at smertestille patienterne. Det betyder, at de hører patienternes 

skrig, men de fortolker dem ikke og reagerer ikke på dem, fordi der ikke er de samme 

loopingeffekter på det italienske hospital mellem medicin, smertescoringsteknikker, 

personalestruktur, viden og kompetencer, som der er på den ortopædkirurgiske afdeling 

(Tørring 2005:107). Sygeplejerskerne på den danske ortopædkirurgiske afdeling har en 

viden om smerter, som noget der skal gøres noget ved, lov til at give pn-morfin, et smer-

tescoringsredskab som f.eks. VASskalaen og nogle institutionelle rammer, der tilskynder 

sygeplejerskerne til at få mobiliseret patienterne så hurtigt som muligt: alle faktorer, der 

påvirker sygeplejerskens handlinger overfor patienten.  

Sygeplejerskerne på den ortopædkirurgiske afdeling har et anderledes begreb om til-

strækkelig smertebehandling end deres italienske kolleger og kan derfor se andre pro-

blemer og løsninger på problemerne, end det var muligt på det italienske hospital. Her 

kan det ses, at smerteproblemer, problembærerne og løsningen opstår samtidig – noget 

som antropologerne Steffen Jöhncke, Mette Nordahl Svendsen og Susan Reynolds Why-

te beskriver ud fra begrebet sociale teknologier (Jöhncke 2004). Den sociale teknologi er 

i dette tilfælde sygeplejerskernes smertestillingsprocedurer, der derved konstituerer 
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hvilke problemer, som de kan tage sig af. De italienske sygeplejersker havde ikke mange 

muligheder for at smertestille patienterne, og derfor ignorerede de de problemer, som de 

ikke havde en løsning på, hvorimod de danske sygeplejersker har flere handlemuligheder 

i forhold til patienternes smerter og derfor også en grund til at interessere sig for smer-

terne. 

Når man bruger morfinpræparater som smertestillende middel, vil der ifølge Crowley-

Matoka også være en angst for at gøre patienterne til misbrugere. Hun har sammen med 

Gala True undersøgt medicingivning på flere amerikanske klinikker for militærveteraner 

(Crowley-Matoka 2012). Der så de, at personalet var bange for at give de smertelidende 

for meget medicin og derved gøre dem afhængige af forskellige morfinpræparater. På 

den ortopædkirurgiske afdeling svarede de sygeplejersker, jeg spurgte, oftest som Marie 

gjorde i mit interview med hende: ”Mennesker, der får morfinpræparater mod akutte 

smerter, bliver ikke afhængige. Det er der flere undersøgelser, der viser. Og hvis det 

bliver nødvendigt, at en patient får morfinpræparater gennem længere tid, så kan de 

trappes ud af det bagefter. Det planlægger vi simpelthen med, at de skal.” Det lader til 

at det samspil, som Crawley-Matoka fandt mellem behandlere og medicin på de ameri-

kanske veteranklinikker, ikke kan findes på den danske ortopædkirurgiske afdeling. 

Crowley-Matoka beskriver bl.a., hvordan patienterne i hendes undersøgelser bliver be-

lønnet for at afvise smertestillende medicin. På den ortopædkirurgiske afdeling var det 

lige omvendt: De gode patienter var de patienter, der accepterede at tage alle de smer-

testillende præparater, som sygeplejersken syntes var nødvendige for, at patienten var 

tilstrækkeligt smertedækket. 

 

Gør det kun ondt, når det er sygeplejersken, der rører ved benet? 

Patienternes reaktioner på forskellige personalegrupper kan også bruges til at beskrive 

den loopingeffekt, der er mellem mennesker, handlinger, medicin og procedurer: Syge-

plejersken Marie går ind på stuen til Priya. Hun har ringet, fordi hun gerne vil have hjælp 

til at komme ud på badeværelset. Priya har brækket højre ben og skal senere i dag ud-

skrives til en aflastningsplads. Hun er en lille kvinde på omkring de 50, i journalen står 

der, at hun kommer fra Sri Lanka. Hun taler dansk med accent, og har nogle gange svært 

ved at forstå, hvad Marie siger til hende. Marie hjælper Priya med at løfte benet op fra 

den lille vuggeskammel, som benet har hvilet på. Priya pruster og siger ”tjøh, juh, øj”, ser 

bebrejdende på Marie, og hulker uden lyd samt fortrækker ansigtet, mens hun langsomt 

kommer op at stå vha. prædikestolen, og så drejer hun rundt på venstre ben, så hun kan 
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sætte sig ned i bækkenstolen og køres ud på badeværelset. Hun klynker lidt og ser ulyk-

kelig ud med nedtrukne mundvige. Marie kører hende ud over toilettet og giver hende 

klokkesnoren. I vagtrummet siger Marie: ”De har en anden smertetærskel, end vi andre 

har – men det er jo en svær balancegang at vurdere, hvor ondt det gør”. Jeg spørger 

hende, hvordan hun vurderer Priyas smerter. Marie svarer: ”Det er ligesom, hun er bange 

for, at det vil komme til at gøre ondt, og hun er vant til at udtrykke smerter på en an-

den måde. Men hvis det virkelig gjorde meget ondt på hende, ville jeg kunne høre det 

på hende. Hun kommer jo fint op og rundt. Hvis det virkelig gjorde meget ondt, ville hun 

slet ikke kunne gøre det, hun kan. Hun passer meget på, at jeg ikke kommer til at røre 

ved benet.” Lidt senere snakker Marie med lægen i traumerummet. Han er en høj med 

kort gråsprængt hår og skægstubbe og snakker med en østeuropæisk accent. Marie be-

der ham om at komme med ind på stuen, så han kan se på Priyas gips. Hun er bange for 

at gipsen er brækket, fordi den virker så løs bag ved knæet. De går sammen ind til Priya. 

Lægen ser på gipsen, flytter rundt på benet, banker på gipsen og vrider lidt med benet 

for at se, hvor stabil gipsen er. Priya ser hele tiden på, hvad lægen gør. Hendes ansigt 

fortrækker sig ikke en eneste gang, mens lægen løfter på benet. Hun siger heller ikke 

noget og er helt stille. 

I dette eksempel reagerer Priya meget forskelligt, alt efter om det er en kvindelig syge-

plejerske eller en mandlig læge, der rører ved hendes brækkede ben. Jeg spurgte Marie i 

vagtrummet, om hun havde lagt mærke til, hvor forskelligt Priya reagerede, når hun og 

lægen rørte ved hendes brækkede ben. Hun svarede, at hun havde på fornemmelsen, at 

Priya ikke havde så meget magt i sit daglige liv, så derfor brugte hun, hvad hun havde af 

magtmidler, når der var plads til det. Marie tolkede Priyas smerteudbrud som et forsøg 

på at have noget magt i en ellers svær situation, bl.a. fordi Priya, på trods af, at hun klyn-

kede og fortrak sit ansigt, kunne gøre alt det, som Marie bad hende om. Og Priyas for-

skellige reaktioner kunne måske handle om autoritetsforskelle mellem læger og sygeple-

jersker, eller at Priya simpelthen var mere bange for, at sygeplejerskens handlinger skulle 

gøre ond på hende, end når det var lægen, der rørte ved hendes ben.  

 

Min delkonklusion må være, at sygeplejerskernes tolkning af patienten kan ses som en 

interaktiv art, og det samme kan patientens smerteoplevelse. Imellem disse to interakti-

ve arter foregår der en klassifikatorisk looping hvor bl.a. ord, VASskalaens tal, mimik og 

gestik samt hjælpemidler har betydning for, hvordan sygeplejersken og patienten inter-

agerer og fortolker hinanden. 
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Tilsvarende er der en loopingeffekt mellem sygeplejerskerne og den indifferente art me-

dicin. Her er det både retningslinjer, protokoller og vaner, der påvirker hvordan sygeple-

jerskerne bruger medicinen. Medicinen kan også ses som løsningen på det problem, som 

smertebehandlingsprocedurerne beskriver. Det betyder, at sygeplejerskens aflæsning af 

patientens smerter ikke blot formes i et samspil mellem hendes dobbelte blik og afde-

lingens smertediskurs men også i den looping, der sker mellem medicin, protokoller og 

retningslinjer, patientklassifikationer og hjælpemidler.  

I det følgende vil jeg se nærmere på nogle af de bevæggrunde, sygeplejersken kan have 

til at lindre smerter hos patienterne, nu hvor hun har aflæst dem. 

 

6. Do ut des: Jeg giver, for at du kan give 

Smertelindringen udføres med et mål for øje. Den er ikke bare en handling på en eksiste-

rende smerte, den er også en handling henimod en fremtidig ændring af smerten. Og 

sidste men ikke mindst er den en handling, som forventes at kaste en belønning af sig: 

Sygeplejerskerne på den ortopædkirurgiske afdeling er forpligtede til at smertedække 

patienterne ”tilstrækkeligt” ifølge den retningslinje, som der er udarbejdet på afdelingen 

(Smertevurdering 2013). Men at følge retningslinjer og derved gøre sin pligt er kun en 

enkelt brik i det store puslespil, der tilsammen kan beskrive, hvad der får sygeplejersker-

ne til at interesse sig for patienternes smerter. I det foregående afsnit beskrev jeg, hvor-

dan det, at sygeplejerskerne har mulighed for at gøre noget ved patienternes smerter, 

fordi de har lov til at give pn-morfin, er en del af den loopingeffekt, der er mellem medi-

cin, sygeplejerske og patient. Men det at give smertestillende medicin til patienterne kan 

ses som en mangetydig handling, hvor det at mindske patientens smerter blot er en af 

flere bevæggrunde: 

Interviewer: Hvad ser du som din hovedopgave i forhold til patienternes smerter? 

Hanne: Det er da at få dem smertedækket, så de kan blive mobiliseret og komme i 

gang. Altså det er ..ja, at få dem ordentlig smertedækket.. det synes jeg da er vores vig-

tigste opgave .. også uden selvfølgelig, at de bliver konfuse og forvirrede... det er den 

der balancegang hele tiden-... hvad er for meget, og hvad er for lidt. 

Interviewer: Så smerterne er egentlig ikke noget i sig selv i forhold til det mål, du har .. 

du har et mål om, at de skal røre sig ... de skal være bevægelige ...  

Hanne: Ja... 

Medicingivning ses her som et middel til at få patienterne mobiliseret hurtigst muligt 

efter operationen, underforstået så de kan komme hjem fra hospitalet. En anden syge-
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plejerske, som jeg i vagtrummer spurgte om det samme, som jeg spurgte Hanne om, 

svarede klart: ”De skal op og ud!!”.  

At patienter hurtigst muligt skal mobiliseres og derefter udskrives, er et resultat af den 

aftale om accelererede patientforløb, som staten og regionerne indgik i 2007. I Fakta 

om accelererede patientforløb (2007) beskrives det, at det især er relevant på det kirur-

giske område. De forskellige accelererede patientforløb tilrettelægges i et tværfagligt 

samarbejde, hvor der bl.a. er fokus på inddragelse af patienten, intensiv information før 

og efter indgreb, skånsom kirurgisk teknik og anæstesi, effektiv smertebehandling og 

hurtig mobilisering. Det accelererede patientforløb skal både spare samfundet penge og 

nedsætte patienternes risiko for infektioner og komplikationer pga. den kortere indlæg-

gelsestid på hospitalet (Fakta om accelererede patientforløb 2007). Sygeplejerskerne er 

en vigtig medspiller i forløbene: Det er dem, der i samarbejde med lægerne skal sørge for 

den effektive smertebehandling, og sammen med ergo- og fysioterapeuter skal de sørge 

for den hurtige mobilisering. Så produktionskravet om, at patienterne hurtigt skal ud-

skrives fra afdelingen, er også noget af det, der motiverer sygeplejerskerne til at interes-

sere sig for patienternes smerter. 

 

Den smertestillende pille som en gave 

I smertebehandlingen er det især den smertestillende pille, der er i centrum: På afdelin-

gen kunne sygeplejerskerne også bruge nonfarmakologiske smertestillende midler som 

f.eks. ispakninger, varmepuder, lejring og elevation. Lejring og elevation, f.eks. af et 

brækket ben, blev brugt, når det var relevant, men pillerne blev delt ud til alle patienter. 

Både som en del af den smertepakke, patienterne var blevet tildelt alt efter operation, og 

som den pn-morfin, som sygeplejerskerne måtte supplere smertepakkerne med. Når sy-

geplejerskerne skulle finde medicin til en patient, skulle de låse sig ind i medicinrummet, 

finde patienten i EPJ på den computer, der stod i rummet og dokumentere medicinen, 

finde den smertestillende medicin blandt de mange forskellige farmakologiske præpara-

ter på hylderne, putte pillerne i et lille grønt plasticbæger, bære medicinen ind til patien-

ten og kontrollere patientens identitet vha. CPR-nummer, inden patienten kunne indtage 

de smertestillende piller. En proces, som sygeplejerskerne udførte mange gange hver 

dag, men som for mig var nærmest rituel i sin udførsel, hvor medicinen fik en central, 

symbolsk betydning i relationen mellem sygeplejerske og patient. 

Antropologerne Sjaak van der Geest, Susan Reynolds Whyte og Anita Harden beskriver, 

hvordan medicin kan ses som substanser, der kan transformere en levende organisme – 
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enten til det bedre eller til det værre (Geest 1996: 154). At medicin bærer en masse kul-

turel symbolik i sig, er noget, der er beskrevet af antropologer overalt i verden. Og hem-

meligheden bag ved de kræfter, som vi tillægger medicinen, findes især i dens ”thingi-

ness”, dens håndgribelighed og tingslighed: ”By applying a ”thing”, we transform the 

state of dysphoria into something concrete, into some thing to which the patient and 

others can address their efforts.” (Geest 1996: 154). Pillen giver derved behandlingen af 

f.eks. smerter et fysisk holdepunkt, så det bliver nemmere for både patient og behandler 

at se, at der konkret bliver gjort noget.  

Men det at give medicin til en patient kan også ses som en gave, som sygeplejersken 

giver til patienten – og hvad får hun så igen?: 

Interviewer: Hvad er det mest meningsfulde ved dit arbejde? 

Marie: Det er, når tingene de lykkes, altså når det lykkes at få dem ud af sengen ... eller 

at de selv får nogle succesoplevelser ved det. At det faktisk var slet ikke så slemt, som 

de havde troet på forhånd... Eller sådan nu med Jens.. det var jo ikke, fordi der var så 

meget ved ham.. Det er mere, fordi vi jo nogle der både har epidural og lungedræn og 

brækket det ene og det andet . Og så første gang de så alligevel kommer ud af sengen 

og kommer op at står eller .. bare det at se det at – okay, det kan faktisk lade sig gøre 

det her – hvor de ikke selv havde troet på det heller . Og så .... når de så .. Nej, det var 

altså bare dejligt det her .. selvom det har gjort ondt at komme op og sådan noget .. nej, 

det er altså dejligt det her .  

Interviewer: Så fokus flytter sig fra smerter til noget andet? 

Marie: Ja, til noget andet. 

Den franske sociolog Marcel Mauss beskriver i sin bog Gaven, hvordan udvekslingen af 

gaver er en del af det fundament, som vores samfund er bygget på (Mauss 2001 

[1922]:27). Vi bliver gensidigt forpligtede af den umærkelige tvang, der er i gavegivnin-

gen, fordi det, vi modtager, ikke er en neutral ting. Selvom giveren har givet gaven fra sig, 

er den stadig en del af ham, og på grund af dette har gavegiveren magt over den, der har 

modtaget gaven. Mauss skelner mellem tre forpligtelser: Forpligtelsen til at give gaver, 

fordi det skaber og vedligeholder sociale relationer. Forpligtelsen til at modtage gaver, 

fordi det er en positiv bekræftelse af relationen, og endelig forpligtelsen til at gengælde 

for at opretholde relationen (Mauss 2001 [1922]:26). 

Sygeplejersken er gavegiveren, når hun kommer med medicin: Hun skaber en social rela-

tion med den patient, som hun kommer med morfin til. De andre handlinger, som en sy-

geplejerske gør overfor en patient, kan også ses som gaver: at strække lagenet, komme 
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med koldt vand og mad, hjælpe patienten til at ligge på en ny måde, ja, alle de omsorgs-

opgaver, som sygeplejersken udfører, kan også tolkes som gaver. Men her fokuserer jeg 

især på den smertestillende medicin. Hvis f.eks. pn-morfinen skal ses som en gave, så 

forpligter det ifølge Mauss patienten til både at modtage gaven og gengælde den. I kapi-

tel 5 beskrev jeg, at de fleste særskilte kategorier af smertepatienter var de mennesker, 

der ikke kunne leve op til det normative begreb om den gode patient. Jørgen – den be-

skedne vestjyde – havde svært ved at kunne leve op til sygeplejersken Lottes ønsker om, 

at han skulle fortælle ærligt om sine smerter, så hun kunne smertestille ham tilstrække-

ligt. Og hun forudså, at han ikke selv ville bede om ekstra smertestillende, så det var 

hendes opgave at sørge for, at han fik noget ekstra, så han kunne mobiliseres. Da hun 

fortæller ham, at lægen har sagt, at han skal have mere morfin, så han kan komme op af 

sengen, siger Jørgen: ”Det bestemmer I”, mens han ser føjelig og genert ud. En præstati-

on, da Jørgen er omkring 1,90 meter høj og vejer 100 kg. Jørgen accepterer at tage den 

smertestillende medicin, som sygeplejersken kommer med og lever derved op til forplig-

telsen om at modtage en gave. Alle de patienter, jeg observerede, modtog den medicin, 

som sygeplejerskerne kom med: Nogle bekymrede sig om, hvorvidt dosis var for høj, men 

ingen nægtede at tage deres medicin. Når vi altså ser relationen mellem sygeplejerske 

og patient i ovenstående tilfælde som en gaveudvekslingssituation, er patienterne ikke 

uvillige til at modtage den gave, der gives (dvs. den smertestillende pille). Derved forplig-

ter de sig på relationen til sygeplejersken. 

Når man har modtaget en gave, er man nemlig ifølge Mauss også forpligtet til at gen-

gælde. Hvordan gør patienterne så det? Patienternes gengældelse af sygeplejerskens 

gaver lå i, hvordan de reagerede på hendes handlinger. Sygeplejersken Marie fortalte på 

foregående side, at det mest meningsfulde ved at være sygeplejerske var, når patienter-

ne kunne mobiliseres og opdagede, at smerterne ikke var så slemme, som de havde fryg-

tet. Her smelter de institutionelle krav om det accelererede patientforløb sammen med 

den relation, som sygeplejersken har opbygget med patienten både mht. smertevurde-

ring og medicin: Det er min tolkning at sygeplejersken får både anerkendelse og identi-

tet som gave fra patienten.  

 

Den gode sygeplejerske 

Richard Jenkins er sociolog og har i bogen ”Social Identity” beskæftiget sig med 

begrebet identitet. Dannelsen og vedligeholdelse af identitet er en fortsat, simultan 

syntese af sin egen interne selv-definition og de eksterne definition af en selv, som bliver 
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lavet af de andre. Der er altså en dialektik mellem det interne og det eksterne, både når 

det gælder den individuelles identitet og gruppeidentiteter (Jenkins 2008 [1996]:40). 

Identitet er ikke blot en intellektuel forståelse hos det enkelte menneske, men skal 

forstås i et fænomenologisk embodimentperspektiv.  

Identitet handler ikke kun om det enkelte individ, men ifølge Jenkins også om, hvordan vi 

oplever verden. Verden som den er konstrueret og oplevet af mennesket, består af 

tre ”lag”: det individuelle lag, interaktionslaget og institutionslaget. Det individuelle er 

mennesker i deres kroppe, og hvad de tænker og føler, interaktionslaget handler om, 

hvad der foregår mellem mennesker (f.eks. klassifikation og looping), og institutionslaget 

kan beskrives som menneskeverdenens etablerede mønstre og institutioner (inklusive 

den rationaliseringsdiskurs, som f.eks.  det accelererede patientforløb er en del af). 

I interaktionslaget bliver identiteten flerlaget. Vi kan have en offentlig identitet, der 

afviger fra vores identitet, når vi er alene – begreber som Jenkins har lånt fra Erving 

Goffman (Jenkins 2008 [1996]:42). Mennesket viser en bestemt præsentation af sig selv 

frem for de mennesker, man interagerer med, og det er derved en del af den identitet, 

man både vælger selv, men også påføres af andre i mødet. Det har altid konsekvenser for 

vores egen identitet, at vi kan klassificeres af andre (og at andres klassifikation kan 

afvige fra vores egen – apropos Goffmans begreb om stigma). Derved ligger der også 

magt i relationerne mellem f.eks. sygeplejersker og patienter. Hvis patienterne ikke vil 

modtage den medicin, som sygeplejersken kommer med, og ikke vil vise 

taknemmelighed og mobilitet som gavegengældelse, hvad siger det så om 

sygeplejerskens identitet? Eller sagt anderledes: Kan en sygeplejerske opretholde et 

selvbillede af, at hun er en god sygeplejerske, hvis patienterne ikke vil være med? Den 

gode patient, der kunne bruge VASskalaen, virkede også tilbage på sygeplejersken: 

Interviewer: ”Hvordan er det så med patienter og VASskalaen?” 

Lotte: ”Det er individuelt, hvordan patienterne bruger det.” 

Interviewer: ”Hvis en patient er god til at bruge den, hvordan gør patienten så? 

Lotte: ”Hvis de bruger den dækkende og siger ”Nu er det mere end fem, så nu kan jeg 

ikke komme op. Nu er den helt oppe på et ottetal”. Så går jeg straks i gang med at give 

mere smertestillende”. En god smertepatient kan sætte så nøjagtige tal på sin smerte, at 

det ikke er svært for sygeplejersken at smertedække og derved vise, at hun er en god 

sygeplejerske. 

Min sidste delkonklusion er, at nogle af de bevæggrunde, sygeplejersken har for at lindre 

patienternes smerter, hænger sammen med hendes identitet som en god sygeplejerske: 
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Hvis sygeplejersken er god til at aflæse patientens smerter og efterfølgende 

smertelindre, vil hun få anerkendelse som en god sygeplejerske på både det 

institutionelle og relationelle niveau. Jo bedre hun kan leve op til de institutionelle 

rammer, der er for hendes arbejde, jo mere institutionel anerkendelse vil hun få af at 

være en kompetent sygeplejerske. Og jo bedre hun kan smertelindre og mobilisere 

patienterne, jo mere anerkendelse får hun på det relationelle plan, og derved forstærkes 

hendes identitet som en god sygeplejerske. 

 

7. Sygeplejersker og patienter og smerter: det store puslespil 

Fordi handlinger er flygtige og processuelle og derfor svære at observere og forstå, kan 

mine delkonklusioner i de tre foregående kapitler ikke ses som hele svaret på min indle-

dende problemstilling. I den umiddelbare aflæsning af en patients smerter er det syge-

plejerskernes sanser, der er i fokus i et komplekst samspil med hendes tidligere erfarin-

ger med egen og andres smerter, hendes klassifikation af patienten og dertil evt. dertil 

hørende handleforskrifter, de institutionelle krav om brug af VASskala i dokumentatio-

nen og rammerne for medicingivning samt hendes ønske om at have en identitet som en 

god sygeplejerske. Og tvivlen på både egne observationer og patienternes udsagn er 

også en faktor, der har betydning for sygeplejerskernes forståelse af patienternes smer-

ter. Disse aspekter var, hvad jeg så i de dage, jeg udførte feltobservationer. De er farvede 

af min egen viden, erfaringer og ønsker, men fremstår forhåbentlig også tydelige for an-

dre qua mine citater fra felten. Hvis jeg havde haft mere tid, ville jeg gerne have dykket 

mere ned i, om der var en forskel på, hvordan nye og erfarne sygeplejersker aflæste pati-

enternes smerter. Bruger de nye vas-skalen anderledes end de erfarne? Har de erfarne et 

større katalog af patientklassifikationer, som de handler ud fra?  

 

For 10 år siden kom Marie Louise Tørring i sin undersøgelse af tilgange til smerte bl.a. 

frem til, at de danske sygeplejersker, hun havde undersøgt, betragtede VASskalaen som 

et objektivt og naturligt sprog om smerter, som kunne bruges til at give et tydeligt og 

klart indtryk af patientens smerter (Tørring 2005: 138). At det forholdt sig sådan, stillede 

Tørring også spørgsmålstegn ved i sit magisterkonferensspeciale, men sygeplejerskerne 

så i hendes undersøgelse dengang VASskalaen som den ultimative måde at få adgang til 

patienternes smerter uden bias og kulturelle forvrængninger. I min lille undersøgelse 

virker det som om, at ti års brug af VASskalaen som smerteaflæsningsredskab har æn-

dret sygeplejerskernes opfattelse af dens brugbarhed. Den vigtigste ændring er nok, at 
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sygeplejerskerne ikke længere tror, at VASskalaen er et objektivt redskab, som kan bru-

ges af patienterne, uden at patienternes erfaringer, ønsker og forestillinger mht. smerte 

påvirker det tal, som patienterne sætter deres smerte til. Sygeplejerskerne tvivler både 

på patienterne, VASskalaen og sig selv, når de skal aflæse og efterfølgende smertestille 

patienterne. 

Da jeg begyndte på mit arbejde med denne opgave, blev min problemstilling bl.a. affødt 

af min undren over, hvordan sygeplejestuderende blev introduceret til VASskalaen som 

en metode til smertescoring af patienter. Jeg havde meget svært ved forstå, at et tal 

mellem 1 og 10 kunne give en tilstrækkelig repræsentation af de smerter, et bestemt 

menneske havde i en bestemt kontekst. Jeg er heldigvis blevet klogere og mere nuance-

ret i min opfattelse af, hvad VASskalaen kan bruges til. Sygeplejerskerne på den orto-

pædkirurgiske afdeling viste mig, at de ikke udelukkende brugte det tal, som patienten 

gav, men at de netop forsøgte at forholde sig til smerter som et komplekst resultat af 

tid, sted, relationer, følelser og erfaringer. Da jeg er underviser på en sygeplejeskole, vil 

jeg bruge mine nye erfaringer min undervisning om smerter, og i den curriculumudvik-

ling, der hele tiden foregår på vores uddannelse. I uddannelsesverdenen tales der med 

bekymring om, at den institutionelle styring af sygeplejerskernes arbejde – f.eks. i det 

accelererede patientforløb og kravet om brug af VASskala – kan medføre, at sygeplejer-

skerne bliver så procedureorienterede, at de glemmer at se på patienten. I mit feltarbej-

de mødte jeg sygeplejersker, der magtede balancen i det dobbelte blik på patienten og 

magtede at leve i den tvivl, der lurer i afstanden mellem patientens indre smertefor-

nemmelse og sygeplejerskens sansning deraf. 
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Dansk resumé 

Hvordan kan man aflæse hvor mange smerter et andet menneske har? Biomedicinsk 

beskriver Melzack og Walls port-control-teori at smerter er et bio-psyko-socialt fæno-

men, hvor man ikke kan adskille de forskellige komponenter fra hinanden. Fænomenolo-

giske smerteteorier beskriver smerter som noget førrefleksivt og kropsligt, og karakteri-

seret ved at de er et indre fænomen, som andre ikke umiddelbart kan dele med den 

smertelidende. Både biomedicinsk og antropologisk kan smerter derfor ses som både en 

personlig oplevelse og et relationelt fænomen.  

Gennem feltarbejde på en ortopædkirurgisk afdeling har jeg undersøgt hvordan sygeple-

jersker aflæser patienternes smerter og hvilke bevæggrunde hun har til at lindre smerter 

og hvordan disse spiller ind i hendes måde at aflæse smerterne på. 

Når sygeplejerskerne på den ortopædkirurgiske afdeling aflæser patienternes smerter, er 

det sygeplejerskens sanser, der er på spil i den umiddelbare relation. Men hendes senso-

riske indtryk står ikke alene: De bliver påvirket og formet i et komplekst samspil med 

hendes tidligere erfaringer med både egne og andres smerter og den viden hun har, som 

konstituerer det kliniske blik. I den umiddelbare læsning af patienten var tvivlen på pati-

enternes udsagn en medspiller i sygeplejerskens fortolkning af det hun observerede. 

Samtidig med påvirkes sygeplejersken relation til patienten også af de institutionelle 

krav om at bruge VASskalaen til at dokumentere patientens smerter, men brugen af 

VASskalaen blot er en lille del af det dobbeltblik, som sygeplejersken bruger i sin sans-

ning af patienten. Sygeplejerskernes klassifikation af patienterne som bl.a. beskedne 

vestjyder havde også betydning for hvordan sygeplejerskerne og patienterne interage-

rede og fortolkede hinanden. Sygeplejerskerne brugte klassifikationerne som en slags 

manual til hvordan de forskellige patienttyper skulle aflæses og hvilke handlinger, hun 

skulle vælge i forhold til den specifikke patient.  

Nogle af de bevæggrunde, sygeplejersken har for at lindre patienternes smerter, hænger 

sammen med hendes identitet som en god sygeplejerske: Hvis sygeplejersken er god til 

at aflæse patientens smerter og efterfølgende smertelindre, vil hun få anerkendelse som 

en god sygeplejerske på både det institutionelle og relationelle niveau. Jo bedre hun kan 

leve op til de institutionelle rammer der er for hendes arbejde, jo mere institutionel aner-

kendelse vil hun få af sin identitet som en kompetent sygeplejerske. Og jo bedre hun kan 

smertelindre og mobilisere patienterne, jo mere anerkendelse får hun på det relationelle 

plan og derved forstærkes hendes identitet som en god sygeplejerske. 
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English summary  

How you can read how much pain someone else has? Biomedical describes Melzack and 

Walls gate-control theory that pain is a bio-psycho-social phenomenon, where it is im-

possible to separate the different components from each other. Phenomenological theo-

ries about pain describes pain as unconscious and embodied, and characterized by its 

interiority that others cannot share with the pain sufferer. Both biomedical and anthro-

pological can pain be characterized as both a personal experience and a relational phe-

nomenon. 

I have conducted field work on a orthopedic surgical ward, where I have studied how 

nurses reads the patients pain and the reasons she has to relieve pain and how these 

reasons influence her reading of the patients pain. When the nurses on the orthopedic 

surgical ward reads the patients' pain, the nurse's senses is at stake in the immediate 

context. But her sensory impressions are not alone: They are influenced and shaped in a 

complex interaction with her past experiences with both her own and others' pain and 

the knowledge she has that constitute her clinical gaze. In the immediate reading of the 

patient the nurse's interpretation of what she observed was always affected by the 

doubt she had about the validity of the patients statement.  

The nurses relations to the patients was also affected by the institutional requirements 

to use the VAS-scale to document the patient's pain, but the use of the vas-scale was 

just a small part of the double gaze that the nurse uses in her perception of the patient. 

Nurses classification of patients also had impact on how nurses and patients interacted 

and interpreted each other. The nurses used the classifications as a kind of manual for 

how different types of patients should be percieved and what kind of actions she should 

choose in relation to the specific patient.  

Some of the motivations the nurse has to relieve patients' pain, is linked to her identity 

as a good nurse: If the nurse is good at reading the patient's pain and subsequent relieve 

the pain, she will be recognized as a good nurse at both the institutional and relational 

level. The better she can fulfill the institutional demands, the more institutional recogni-

tion she will get as a competent nurse. And the better she can relieve pain and mobilize 

patients, the more recognition she gets on the relational level and thus enhance her 

identity as a good nurse. 

 


