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Hermeneutiske samtale
 Tager afsæt i vores forforståelse – vi forstår altid historisk og forståelse er en dynamisk 

konstant bevægelse. 

 Vi bruger os til at fortolke den andens historie og vi forstår den ind i vores egen historie. 

 Dette er en forståelsesbetingelse set i lyset af en hermeneutisk tilgang (1-2)

 Fordele: 

 Vi har lettere adgang til at forstå den anden, ved at benytte vores egen viden og 
erfaringer som forforståelse. 

 Ulemper: 

 Vi kan risikere at lukke samtalen ned – ingen grund til at forstyrre patienten unødigt, 
da vi ser typiske reaktioner hos patienter. 

 Risiko for vi ikke får forskellighederne frem og derfor ikke møder patientens 
individuelle behov. 

 Risiko for vi drager forkerte fortolkninger og handler forkert på de reelle problemer. 

(1) Gadamer HG.– Sandhed og Metode 1986. Hans Reitzels Forlag. 

(2) Riis & Birkelund kommunikation for sundhedsprofessionelle. 2015. Gads Forlag. 
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Fænomenologiske samtale 

 Gå på opdagelsesrejse i patientens livsverden. 

 Åbne spørgsmål er vejen frem til at komme bag om fænomenernes betydning. 

 Forståelsen skal tøjles og må ikke forstyrre udforskningen af fænomenernes betydninger. 

 Fordele

 Det er patientens oplevelser og tanker der træder frem og danner udgangspunktet for tilrettelæggelse af forløbet

 Samtalen bliver kilden til at få indsigt i patientens oplevede livsverden. 

 Ulemper

 Det er vanskeligt for sygeplejersken at sætte sin forforståelse i parentes. 

 Det kræver øvelse og erfaring

 Nogle patienter kan have vanskeligt ved at udfolde deres tanker og oplevelser. 

 Det bliver vanskeligere at have klare mål med samtalen, da denne samtaleform kræver en mere faciliteterende rolle 
fra sygeplejersken. 

Falk B. 2015. Den svære samtale med patienten. kommunikation for sundhedsprofessionelle. 
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Handlefærdigheder - Aktiv lytning
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