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Tak til de deltagende hjemmesygeplejersker, som påtog sig ulejligheden og 
villigt og venligt lod os observere deres daglige arbejde. Tak til de borgere, 
som lod os følge hjemmesygeplejerskerne ind i deres hjem. Tak til reference-
gruppen for deres loyale og skarpsindige kommentarer til projektet. Og tak til 
de sygeplejersker, der deltog i forskningsværkstederne, for deres udvidelse af 
undersøgelsens horisont.
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1.1 Indledning

Denne rapport præsenterer en analyse af hjemmesyge-
plejerskearbejdet som aktuel praksis, men med udvik-
lingsspor der peger i retning af mulige udfordringer og 
forandringspotentialer for hjemmesygeplejen over de 
kommende år. Det har været vores hensigt at indfange 
det nye, det bemærkelsesværdige og det problematiske - 
samtidig med det betydningsfulde, det genkendelige og 
det erfaringsbaserede i arbejdet. Vi har i særlig grad været 
optaget af, hvordan hjemmesygeplejerskerne fortolker 
og udfolder deres professionelle positioner og praksis, og 
hvordan de ser patienternes betydning heri, set i lyset af 
patientempowerment og udfordringer til hjemmesygeple-
jerskerollen. Formålet med projektet har været at bidrage 
til etablering af en kritisk platform for diskussion om den 
kommunale hjemmesygeplejerskes fremtid. 

Igennem projektets indledende litteraturreview opdagede 
vi yderligere, at der er lavet sparsom forskning om netop 
dansk hjemmesygepleje. Især har man ikke fulgt prak-
sis tæt, som det er sket her. Derfor udfylder fundene fra 
projektet nogle huller i dansk forskning, selvom projektet 
omfangsmæssigt og i sit design mere har haft karakter af 
et pilotprojekt.  

Det har samtidig været projektets hensigt at etablere en 
dialogisk forskning, hvori hjemmesygeplejersker delvist 
var medforskere, og kunne udpege problemstillinger samt 
kunne reflektere over og fortolke det udefra-blik, vi som 
forskere etablerede på deres praksis. Derfor er denne 
rapport også et resultat af den viden som hjemmesygeple-

jersker har videregivet i respons til vores fortolkninger af 
praksis og et resultat af den perspektivering, vi opnåede 
igennem diskussioner af projektets data i de forsknings-
værksteder, som var en del af projektet. Projektets meget 
vidende ekspertpanel – referencegruppen - har også 
bidraget væsentligt til projektets resultater og til vores 
forståelser.  

Rapporten er bygget op i tre dele. 1. del rummer de indle-
dende begrundelser for at kaste sig ud i projektet og den 
forskning, vi har ladet os inspirere af, og som vi har bygget 
videre på. Dernæst præsenterer vi vores design og tilgang.  

I 2. del præsenterer vi hjemmesygeplejerskearbejdet fra 
den etnografiske undersøgelse, og analyserer under-
søgelsens fund igennem en række tematiske nedslag. 
Af hensyn til projektets og rapportens dimensionering 
repræsenterer dette et valg, hvorved der forbliver et 
overskud af viden, som vi ikke fremstiller her. Vi har ud-
valgt det, som forekom markant set ud fra flere kilder, og 
betydningsfuldt for hjemmesygeplejepraksis i kraft af, at 
det viste sig gentagne gange i forskellige versioner. Egent-
lig repræsentativitet er der ikke tale om. Denne rapport 
bygger på eksemplariske analyser, hvor vi igennem at se 
de enkelte begivenheder og ytringer i forhold til helheden 
kan udbygge forståelser og skabe mere sammenhængen-
de fortællinger om feltet.  

I 3. del opsummeres og diskuteres analysen og projektet. 
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1.2 De samfundsmæssige udfordringer 

Med kommunalreformen i 2007 ændrede ansvarsforde-
lingen for sundhedsopgaver sig i Danmark. Kommunerne 
fik – og er i gang med - at påtage sig en række nye opgaver 
knyttet til især ældre og svage borgeres sundhed og syg-
dom. Udviklingen af accelererede patientforløb og kortere 
indlæggelsestider har yderligere lagt pres på sundheds-
opgaverne i kommunerne. Når man tager i betragtning, 
at den demografiske udvikling går i retning af flere ældre 
borgere, og at sygdomsbilledet samtidig ændrer sig i ret-
ning af flere mennesker med kroniske lidelser, kan man 
forudse at den aldrende befolkning med sundhedsbehov i 
det kommunale system vil stige. Dette er en central opga-
ve for kommunal sygepleje. 

I fremtiden vil kommunal sygepleje ikke i samme ud-
strækning være placeret på plejehjem. Derimod udvikler 
boliggørelsespolitikken på ældreområdet sig i retning af 
at de ældre, også syge ældre, i stigende grad lever i eget 
hjem og ikke på institution. Den teknologiske udvikling 
betyder samtidig nye muligheder for løsning af sundheds-
opgaver tættere på borgerens hjem og med inddragelse af 
borgerne, og heri er telemedicin stærkt opprioriteret på de 
politiske dagsordener. Således spiller den politiske tænk-
ning om omsorg og plejen af de ældre, standardisering af 
social- og sundhedsvæsenet, samt teknologisk udvikling 
sammen, når vi skal forstå hvilken vej hjemmesygeplejen 
går og kan gå. 

Spørgsmålet er, om dette alene fordrer ny viden, nye kom-
petencer og ny arbejdsorganisering. Det kræver forment-
lig også en ny måde at være hjemmesygeplejerske på! 
Samfundet går i retning af øget individansvar for sund-
hed, og øget myndiggørelse af individet i forhold til staten, 
dvs. borgerne skal tage stilling til langt mere, vælge fra og 
til, og selv påtage sig opgaver i forhold til egen situation, 
også ved sygdom. Patientinddragelse og brugerindflydel-
se er politiske dagordener, som fyldes ud af praktikker der 
stiller nye krav til de professionelle.  

Disse trends ændrer rollerne for de sundhedsprofes-
sionelle, men også rollerne for patienter og borgere. 

Koncepter om brugercentrering, brugerinddragelse og 
empowerment af borgerne er blevet politisk centrale i 
sundhedsvæsenet (Regeringen, 2013). Disse koncepter 
og praksis indgår i den danske udvikling af New Public 
Management, som har til hensigt at forandre offentlige 
velfærdsinstitutioner til at blive mere konkurrencedygtige 
og markeds-  og brugerorienterede organisationer  (Bov-
bjerg et al 2011). Forestillingen om øget brugerinddragelse 
for at øge den enkeltes sundhed bliver dermed ideologisk 
og i praksis vævet sammen med overbevisningen om, at 
markedsstyring er mere effektivt end offentlig og faglig 
styring. Samtidig har den særlige skandinaviske måde at 
fortolke New Public Management haft fokus på bot-
tom-up ledelsesformer, hvor engagement og inddragelse 
af både medarbejdere og brugere, samt opkvalificering af 
de professionelle, har haft stor betydning især i de sidste 
ti års udvikling af New Public Management (Dahl og 
Rasmussen 2012). Det indebærer en række modsatrettede 
tendenser i praksis, hvor et fokus på nytte og målbarhed 
medfører redskaber og arbejdsmetoder, der samtidig også 
skal favne ønsker om øget medborgerskab for at øge bor-
gernes engagement og indflydelse, som et ledelsesværktøj 
for bedre sundhed.

Denne udvikling vil kunne udfordre magtstrukturer 
mellem sektorerne i sundhedsvæsenet, hvor de stærkeste 
magtpositioner hidtil har befundet sig i den sekundære 
sektor. Primær sektor har fagligt kunnet referere til sekun-
dær sektor, fx til specialerne, til sygdomsregimer, og nu til 
pakkeforløb m.m., og samtidig udforme en særegen prak-
sis og faglighed.  De stadigt større og udvidede opgaver i 
primær sundhedspraksis, samt forskydninger af opgaver 
fra sekundær sektor til primær sektor, udfordrer disse 
kendte rollefordelinger mellem sektorerne og faggrupper. 
Dette kan samtidig føre til spændinger i kendte magts-
trukturer. Det kan indebære krav om nye kompetencer 
hos blandt andet hjemmesygeplejersker og nye roller, der 
umiddelbart kan være i konflikt med den fagforståelse og 
fagidentitet, der er opbygget gennem de hidtidige måder 
at organisere primær sektor på. 
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Patientinvolvering, patientdeltagelse, patientmedind-
dragelse, patientcentrering, patientempowerment er 
betegnelser for flertydige og overlappende praksisser, som 
opfattes som ubetinget positive og efterstræbelsesværdige 
i sundhedspolitik såvel som i styring af sundhedsinstitu-
tioner i dag (Holen 2011, Kjær og Reff, 2010). I Danmark 
har de sidste ti års udvikling af styring af de offentlige vel-
færdsinstitutioner været kendetegnet ved øget fokus på 
brugerinddragelse og brugerorientering, med særlig vægt 
på at ændre sundhedssystemet (Majgaard 2011/12: 56). 

Der er især fokus på ledelse af inddragelse af brugerne i 
egne forløb (Holm-Petersen og Navne, 2013) og på bruge-
res indflydelse mere strukturelt igennem repræsentative 
organer og brugerbestyrelser (Majgaard 2011/12: 56). 
Center for Brugerinddragelse følger denne udvikling og 
betragter aktuelle tiltag ud fra to komponenter af bruger-
inddragelse: 1) organisatorisk og repræsentativ inddra-
gelse og indflydelse, og 2) individuel inddragelse, kende-
tegnet ved at patienter og pårørende f.eks. er inddraget 
i egne forløb. (http://vibis.dk/om-brugerinddragelse/
definition-af-brugerinddragelse). KORA, Det Nationale In-
stitut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, 
antager ViBIS’ begreber i deres forskning og udvikling og 
følger især ledelse af brugerinddragelse (Holm-Petersen 
og Navne, 2013).

Vi har i projektet været inspireret af et samfundsteoretisk 
empowerment-begreb, som ikke er bundet til bestemte 
aktuelle praksisformer og politikker, såsom inddragelse i 
planlægning af sygdomsforløb, repræsentation i ældreråd 
m.m. Empowerment er imidlertid også et omdiskuteret  
begreb og koncept i såvel sundhedsvidenskabelig som 
samfundsvidenskabelig forskning (Tanggaard Andersen, 
2010, Andersen 2012). Empowerment kan ses som et 
koncept som i disse år bringes i spil på tværs af kontekster 
med henblik på at reformere især social- og sundheds-
institutioner. Konceptet empowerment flyder aktuelt i 
sundhedsvæsenet igennem forskellige kontekster (fra 
sundhedsfremmepraksis i kommuner, i sygehusbehand-
ling og patientundervisning af kronikere, til ældrepleje 
og socialpsykiatri) over relativt kort tid, igennem at koble 
ideer med modeller, praksisser og metoder (Kamp 2014). 

I samfundsteoretiske begreber om empowerment skelnes 
oftest imellem 1) myndiggørelse, som den subjektive 
kapacitet til at udnytte muligheder for at opnå indflydelse 
på og magt over eksisterende handlerum af afgørende 
betydning for subjektet, og 2) mægtiggørelse, som er mere 
demokratisk-politisk rettet og drejer sig om ændringer 
i det objektive mulighedsrum for handling (Højmark 
Jensen, 2001). Begrebet kan have en både utopisk di-
mension, som rækker langt udover eksisterende praksis, 

hvor ”socialt svage borgere” ses som betingede af sociale 
konstruktioner og bestemte sociale omstændigheder og 
historik, som ikke synliggør ressourcer på individ eller 
samfundsniveau. Begrebet kan også være meget konkret 
handlingsorienteret: hvilke praksisser og handlinger 
kan karakteriseres som henholdsvis mægtiggørende og 
myndiggørende? (Andersen, 2012) Det strukturelle niveau 
er meget væsentligt her, såsom målstyring i sundhedsvæ-
senet: hvilke succeskriterier arbejdes der med, hvilke vær-
dier er vejledende for praksis, hvilke strategier anvendes 
i institutionerne, og hvilke ressourcer er til rådighed? Skal 
hjemmeplejen i fremtiden f.eks. indrettes ud fra de ældre 
myndiggjorte borgeres krav og behov for hjælp? 

Når patienter i dag i høj grad sættes i centrum i forebyg-
gelsesprogrammer rettet mod livsstilssygdomme, foregår 
der ikke kun en myndiggørelse af patienten i forhold til at 
håndtere og mestre sin situation og sine sundhedsvilkår. 
Samtidig konstrueres patienten til at være såvel bæreren 
af problemet, som løsningen på problemet. Patienten 
sættes dermed i dobbelt centrum og forebyggelsens sty-
ringspraksis forskydes helt ud til patientens hverdagsliv 
(Pii 2010). I den fremtidige hjemmepleje vil udfordringen 
oplagt kunne blive om ældre, svækkede borgere har 
ressourcer til at blive bærere af deres sundhedsmæssi-
ge problemer og selv kunne styre deres løsning?  Dette 
kunne indebære helt nye magtmæssige udfordringer og 
forskydninger i forholdet mellem patient og professionel i 
hjemmesygeplejen.

Timm analyserede allerede i 1997 det øgede fokus på 
borgerne, som voksede frem i 1980’ernes slutning på bag-
grund af et opgør med klientgørelsen (Timm 1997). Det 
blev påpeget, at der blev installeret en kundeforståelse af 
modtagerne af hjælp, i stedet for det hidtidige begreb om 
at være hjælpetrængende. I et senere studie (Timm 2010) 
påpeges, at borgerne konstrueres som tovholdere i egne 
forløb ud fra denne nye rolle, for at skaffe den sammen-
hæng der mangler i sundhedsindsats. Men som Holm-Pe-
tersen og Navne påpeger i deres litteraturanalyse, så er 
de økonomiske argumenter i dag ved at tage over som 
hovedbegrundelse for at ændre begreber og borgerens 
rolle ved sygdom, og for at intensivere arbejdet for bruger-
inddragelse (Holm-Petersen og Navne, 2013).  

Der er generelt i kommunerne stort politisk fokus på 
patientempowerment og borgerinddragelse gennem 
uddannelse og vejledning, særligt til de kronisk syge og 
ældre. I forbindelse med en optimering af hjemmesyge-
plejen henvises her til de erfaringer man har gjort sig i 
”Fra pleje og omsorg til rehabilitering” i forbindelse med 
’Fredericia-modellen’ (Kjellberg, 2011). Her beskrives en 
udvikling i projektet fra et lille team med tæt organisering 

1.3 Problematisering af brugerinvolvering 
og empowerment 
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og godt samarbejde i opstartsfasen, til to år senere at være 
et større team med spredt organisering, hvor samarbejdet 
på nogle punkter halter. 

I en analyse publiceret i 2010 i artiklen ’Grænser for 
inddragelse’ beskæftiger Højlund og Knudsen sig med 
brugerinddragelse i tværsektorielle genoptræningsforløb, 
og de viser, hvordan ambitioner om at sætte borgeren i 
centrum paradoksalt nok kan producere umulige betin-
gelser for inddragelse i tværsektorielle genoptræningsfor-
løb. Studiet er led i projektet Ledelse gennem patienten i 
centrum (Kjær og Reff 2010), som peger på, at borgerne 
i dag konstitueres igennem inddragelse som medprodu-
center af velfærd. De viser, at det politisk antages, at sund-
hedsvæsenets succes afhænger af, at borgerne deltager 
aktivt i beslutninger. I tværsektorielle genoptræningsfor-
løb eksisterer dog forskellige rammer for inddragelse med 
forskellige tilhørende forestillinger om borgerne. Freil og 
Kjær påpeger i delundersøgelsen af patientinddragelse, 
at når borgerne ikke ses som patienter, bliver sygdom ikke 
længere forbundet med indiskutable behov, men bliver 
snarere et vilkår der kan gøres til genstand for forskellige 
politiske strategier (Freil og Kjær, 2012).

I ”Den forstærkede patient. Om patientbegreber og 
empowerment ” (Olesen, 2010) påpeger Olesen, at i dag 
fremstår idealet om den aktivt deltagende patient nu så 
stærkt og samtidig så modsætningsfyldt, fordi forskellige 
begrundelser for brugerorientering blander sig sammen. 
Begrundelserne handler ifølge Olesen både om en aner-
kendelse af patienters individualitet i forhold til efterlevel-

se af sundhedsregimers forskrifter, og om den enkeltes ret 
og pligt til at forholde sig aktivt til sin egen livssituation. 
Der er i svensk og norsk forskning en del viden om bor-
gernes forhold til privatisering og udlicitering af ydelser 
fra det offentlige, fra især forskerne Karen Christensen, 
Mia Vabø og Martha Szebehely, som viser, at borgerne 
ofte foretrækker offentlig hjælp, og i andre studier viser, at 
borgerne ikke opfatter at der er særlig forskel på offentlig 
og privat hjælp. I dansk sammenhæng har Rostgaard 
(2011) i et studie observeret, at de fleste ældre foretrækker 
kontinuitet frem for et bestandigt ’frit’ valg. 

I en ph.d.-afhandling ”Gammel og svækket i nye omgi-
velser” (Thuesen 2013) vises det, at forskningen ikke kan 
pege klart på, om brugerne ønsker brugerindflydelse, men 
dog at de institutionaliserede vilkår og rammer hvorunder 
brugerne tilbydes indflydelse, og de former for inddragel-
se de tilbydes, har stor betydning for realisering af bru-
gerinddragelse. Et studie af konsultative samtaler mellem 
fagprofessionelle (læger, sygeplejersker, fysioterapeuter 
og ergoterapeuter) og de gamle og deres pårørende, både 
ved udskrivning og i det nære sundhedsvæsen, når frem 
til, at der tilbydes patienterne/ brugerne bestemte former 
for brugerinddragelse, som de gamle mennesker og deres 
pårørende både tilpasser sig, identificerer sig med og yder 
modstand imod i forskellige situationer og faser af deres 
forløb. Undersøgelsen viser også, at den politisk domine-
rende forestilling om aktivering og selvledelse som bruge-
rens opgave ikke er så dominerende hos de professionelle 
i praksis. 
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Vinge (2009) beskriver en øget kompleksitet i opgaverne 
for hjemmesygeplejerskerne. Det betyder både flere og 
mere komplekse kliniske behandlinger, foruden kortere 
indlæggelsesforløb, medicinhåndtering og yderlige-
re koordinering af patientforløb. På grund af pres på 
sundhedsvæsnet peger tendensen i retning af en øget 
patient-selvomsorg og -håndtering af sygdom i eget hjem 
(Ballegaard, 2010, s. 1223). Set i sammenhæng med nye 
behandlingsmuligheder, teknologier og øget arbejdsbyr-
de på grund af flere ældre og kroniske patienter, bliver 
hjemmesygeplejerskerne en central figur i patienternes 
behandling i fremtiden.  

I vore nabolande Norge og Sverige har forskningen 
beskæftiget sig mere intenst med hjemmepleje, ældreple-
je og hele ældreomsorgssektoren. Fokus er oftest på de 
kortuddannedes arbejde, men er også sigende for en del 
af hjemmesygeplejens udfordringer og rolleforandringer. I 
2005 udkom en oversigt over den nordiske forskning i æl-
dreplejen (Szebehely 2005). Oversigten omfatter en bred 
vifte af forskningstemaer, såsom forskning i omsorgens 
organisering, frivilliges rolle, de ældres forhold etc., men 
også et overblik over forskningen i de ansattes arbejdsvil-
kår (Trydesgaard 2005). Dette viser, at hjemmeplejen er 
mere undersøgt end plejehjem/boliger; basispersonalet er 
bedre undersøgt end arbejdsledere og tjenestemænd. 

Mia Vabøs doktorafhandling om norsk hjemmepleje 
peger på behovet for fleksibilitet i plejesektoren under 
New Public Management i forhold til de opgaver der skal 
løses for velfærdssamfundet. Det er et centralt politisk 
krav i ældresektoren, at der skal være fleksibilitet i forhold 
til at imødekomme borgernes individuelle og skiftende 
behov. Samtidig er standardisering også et fremherskende 
træk i NPM, og det skaber vanskeligheder med at etablere 
fleksibilitet. Ældrepleje er på mange måder uforudsigeligt 
arbejde, og det passer ganske dårligt til de administrative 
normer. Det bliver derfor medarbejdernes opgave at ska-
be den fleksibilitet, som er nødvendig; de bliver buffere, 
der får systemet til at fungere, og heraf opstår en selvin-
tensivering af arbejdet (Vabø 2007, 2009).  

Bente Rasmussen (2004) er en af de første, der anvender 
betegnelsen selvintensivering af arbejdet i sin undersø-
gelse fra en tidlig fase af den norske rationalisering af 
ældreplejen. Her sker der først og fremmest en centrali-
sering af ledelsen, mens ansvaret for behovsvurdering 
ligger hos de kortuddannede. Rasmussen betegner disse 
organisationer som ’grådige organisationer’, dvs. de base-
rer sig på og profiterer af medarbejdernes engagement, 
men usynliggør det og honorerer det ikke. En nyere norsk 
ph.d.-afhandling interesserer sig også for ekstraarbejdet i 
hjemmeplejen (Kirchhoff 2010). Afhandlingen baserer sig 
på deltagerobservation, individuelle og gruppeinterviews 
med medarbejderne i 4 kommunale hjemmeplejeenhe-
der. 

I flere undersøgelser og publikationer påpeger Chri-
stensen forandringer i den norske omsorg for ældre og 
mennesker med varige behov, i retning af intensiveret 
boliggørelse og nedlæggelse af plejehjem, samt større 
privatisering hvor flere forskellige udbydere kommer ind. 
Omsorgens forandring i primær sektor ses som pejlemær-
ke for nye former for velfærdsarrangementer, ligesom i 
Sverige, (Christensen 2012), og dette kan muligvis også 
inspirere dansk udvikling. Siden 1980’erne har de tre 
skandinaviske lande på dette område tydeligvis inspireret 
hinanden (Wrede m.fl. 2008).   

Et andet norsk studie sammenligner de fysiske og psyki-
ske betingelser i arbejdet for sygeplejersken i patienternes 
eget hjem, set i forhold til sygeplejersken på plejehjem-
met. Baggrunden for studiet er pladsmangel på de norske 
plejehjem (Fjelltun, 2008) Her ses ikke nogen signifikant 
forskel i arbejdsbyrden mellem plejehjem og arbejde i 
borgerens hjem, fordi den fysiske og psykiske belastning 
på plejehjem blev kompenseret igennem en tilstrækkelig 
indretning af institutioner, hvorimod den fysiske belast-
ning i eget hjem ikke havde samme kompensation, men 
det opvejes af at patienternes tilstand er bedre. 

1.4 Hjemmesygeplejerskens rolle og vilkår  
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Projektets hovedspørgsmål er ”Hvordan sygeplejersker 
i det nære sundhedsvæsen [kan] udvikle ny sygepleje-
faglighed, hvori både patienten og den professionelles 
faglighed har større indflydelse, samt hvori læring får 
større betydning? ”. Det præciseres, at besvarelsen af dette 
spørgsmål skal ske gennem afdækning af den praksis der 
foregår i dag. 

Det overordnede spørgsmål går således på, hvordan en ny 
sygeplejefaglighed indenfor hjemmeplejen kan udvikles.  

Som nævnt i indledningen har der inden for forsknings-
processens rammer ikke været foretaget systematiske 
historiske sammenligninger. Sammenligningerne baserer 
sig derfor på de forandringer, som vi tidligt i projektet 
identificerede og som er opridset i rapportens indledning. 

På grundlag heraf opstillede vi tre temaer som særligt er i 
fokus for undersøgelsen: 

*  Sygeplejefaglighed i hjemmesygeplejepraksis og i rollen 
* Læring i arbejdet i primær sundhedstjeneste 
*  Patientempowerment og brugerinddragelse i mødet 

mellem borgerne og hjemmesygeplejerskerne i hjemmet 

Opdraget havde en fremtids- og policyorientering, men 
for at afdække de dilemmaer og udfordringer, som en 
fremtidig policyudvikling må kende og svare på, må man 
nødvendigvis tage udgangspunkt i den eksisterende 
situation. I denne undersøgelse er det primært sket som 
en afdækning af hverdagen i kommunal hjemmesygeple-
je. Den metode der er anvendt er etnografisk inspireret. 
Etnografisk metode er netop velegnet til at give indsigt 
i hverdagen, hvordan den praktiseres, og hvordan en 
gruppe, her primært hjemmesygeplejerskerne, handler, 
fortolker og udtrykker hverdagen. 

Der er således fokus på, hvad der foregår, snarere end 
hvilke ideelle eller principielle betragtninger man gør sig 
om hvad der foregår. Men der er også fokus på, hvordan 
hjemmesygeplejen er under forandring. Disse forandrin-
ger ses i undersøgelsens indledende review, i samtaler 
med hjemmesygeplejersker og især belyst igennem dialog 
med anden forskning om forandringer i ældresektoren og 
igennem observatørens egne erindringer om tiden som 
sygeplejeelev og sygeplejerske (der ligger 25 år tilbage). 

1.5 Projektets retning 
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Det primære datamateriale er feltobservationer af 
hjemmesygeplejersker på arbejde. Der har været gen-
nemført feltobservationer i 3 kommuner. Hovedparten af 
observationerne er dog foretaget i to kommuner. Begge 
kommuners hjemmesygeplejersker har sagt ja til og 
delvist tilbudt at indgå i forskningsprojektet. Der er tale 
om dels en omegnskommune i Storkøbenhavn (A) og en 
kommune i provinsen (B). Begge er mellemstore kom-
muner. Begge kommuner er en del af KL’s partnerskabs-
projekt. B er blevet nydannet efter kommunalreformen, 
mens A er uforandret. I begge kommuner har der været 
gennemført hele dages observationer af både ’almin-
delige’ hjemmesygeplejersker såvel som hjemmesyge-
plejersker med specialfunktioner. En stor del af de dage 
specialsygeplejerskerne er blevet fulgt, har de dog kørt 
som ’almindelige’ sygeplejersker (i hvert fald størstedelen 
af tiden).  I alt er 19 sygeplejersker blevet fulgt – de fleste 
en hel arbejdsdag, et mindre antal kun den del af dagen, 
hvor de har været på hjemmebesøg hos borgerne, eller i 
forbindelse med møder eller undervisning de har stået 
for. Feltobservationerne har ud over fokus på den enkelte 
sygeplejerskes praksis og kontakt til borgerne givet anled-
ning til og mulighed for deltagelse i møder, både internt i 
sygeplejerskegruppen, med borgere sammen med andre 
faggrupper, og endelig mere superviserende møder med 
hjemmehjælpergruppen. Herudover har feltobserva-
tionerne åbnet mulighed for mere uformelle samtaler 
med andre hjemmesygeplejersker end dem, der er blevet 
fulgt, om forskellige aspekter af hjemmesygeplejen. Af de 
sygeplejersker, der er blevet fulgt, har langt de fleste mere 
end 5 års erfaring som hjemmesygeplejersker. Herudover 
har stort set alle erfaring som sygeplejerske på hospitals-
afdeling. Feltobservationerne er gennemført i perioden 
november 2013 - august 2014. 

I begge de observerede kommuner er hjemmesygeplejen 
organiseret som en separat og samlet enhed. Fokus har 

her været på de sygeplejersker, der er egentlige hjemme-
sygeplejersker (af KL defineret som de sygeplejersker, der 
kommunalt varetager opgaver under Sundhedsloven). 
Når der i rapporten tales om hjemmesygeplejersker 
omfatter det altså ikke hjemmehjælpens og plejecentre-
nes sygeplejersker. De to sidstnævnte grupper er dog på 
forskellig måde delvis integreret i hjemmesygeplejen i de 
to kommuner. Hvorledes fremgår nedenfor.

Analyserne af de tre kommuner ser vi som eksemplari-
ske, idet kommunerne er undersøgt igennem deltagende 
observation, tæt på hverdagen og over tid, i områder af 
hjemmepleje og hjemmesygepleje, der repræsenterer ty-
piske hjemmesygeplejeorganisationer: i forstad til storby, i 
mindre provinsby og tilgrænsende landområde, og i indre 
storbyområde. Vi er ikke ude efter at generalisere udfra 
kvantitet, men kvalitativt at dykke ned i væsentlige udfor-
dringer og karakteristika ved hjemmesygeplejearbejdet. 
Det er dog muligt, at nogle af de omtalte problematikker 
ser kvalitativt anderledes ud i kommuner, hvor de egentli-
ge hjemmesygeplejersker er direkte organiseret sammen 
med SOSU-assistenter og -hjælpere. 

Ud over feltobservationerne er der foretaget mere 
organiserede interviews med de sygeplejefaglige ledere 
af hjemmesygeplejen i de to kommuner og med nøglein-
formanter i hjemmesygeplejen i Københavns Kommune 
og i KL’s sundhedsafdeling. Den mindre undersøgelse 
er gennemført i en tredje kommune for yderligere at 
kontrastere observationerne fra kommune A og B. Endelig 
baserer rapporten sig i mindre omfang på talmateriale, 
der er tilvejebragt af KL og af den ene af de to deltagende 
kommuner, hvor der i den periode, hvor observationerne 
fandt sted, blev gennemført en minutiøs registrering af 
hjemmesygeplejerskernes arbejdstidsanvendelse over en 
14 dages periode. 

1.6 Cases 
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Den centrale metode i undersøgelsen er en ’multisited’ 
etnografisk tilgang (Marcus 1995, Shore m.fl. 2011). Vi har 
fulgt enkelte ansatte arbejdsdagen igennem, dvs. i for-
skellige rum og scener, i interaktioner med alle de mulige 
partnere i en hjemmesygeplejerskes arbejdsdag. Vi har 
fulgt de to casesteder, tre kommunale områder og deres 
hjemmesygepleje over en periode, idet både medarbejde-
re er fulgt, ledere er blevet interviewet, borgere er blevet 
besøgt m.m. Valget af specifikke medarbejdere, cases, 
varighed m.m. er fremkommet i dialog mellem os, de 
professionelle og ledelsen. Herudover har vi også deltaget 
i personalemøder og i det uformelle samvær i pauserne 
m.m. Undersøgelsen har været præget af stor opbakning 
fra feltet og engagement i at muliggøre undersøgelsen på 
trods af følsomme arbejdsprocesser. 

Multilokalitet er ikke en måde automatisk at overkomme 
begrænsninger i de steder og situationer, man får adgang 
til som forsker. Men det at se arbejdet i proces, at opleve 
medarbejdernes arbejdsrytmer og følge forskellige med-
arbejderperspektiver igennem arbejdets forskellige rum 
og lade sig ”rive med” , har givet en tæt indsigt, også i de 
usynlige og ikke fagligt italesatte sider af arbejdet, samt 
i de paradoksale og ”uforklarlige” situationer, som kunne 
opstå i en arbejdsdag (Ahrenkiel, Dybbroe og Sommer, 
2007).  

Samtidig har vores tilgang også været kritisk-etnografisk, 
dvs. deltagende, men kritisk overfor aktørernes perspek-
tiver, og vi har måttet reflektere relationerne imellem 
aktørerne i feltet og også vores egen rolle (Angrosino og 
Kimberley,1994; Madison 2005). Vi har benyttet os af tilba-
getrækning imellem feltarbejdsperioderne til at reflektere 
kritisk og på den måde skabe forbindelse til de skjulte 
kontekster, dvs. til f.eks. forestillinger om patientempow-
erment. 

Metoden er velegnet til at undersøge sociale helheder, be-
tydninger og sammenhænge i det almindelige hverdags-
liv. Og den er velegnet til at undersøge enkelte cases.  En 
særlig udfordring for metoden er, hvordan fundene kan 

valideres. Det skal derfor præciseres, at undersøgelsen 
er eksplorativ og retter sig mod at identificere en række 
udfordringer, som kan studeres nærmere.  Observationer-
nes fund er søgt valideret gennem en række forskellige 
procedurer. Først og fremmest ved at observationer er 
foretaget i 3 forskellige kommuner. Men også gennem 
andre metoder:
En betydningsfuld validering er sket gennem fremlæggel-
se af de foreløbige fund på to forskningsværksteder, der 
har været afholdt i DSRs regi i henholdsvis Kreds Hoved-
staden og Kreds Syddanmark med hjemmesygeplejersker 
og andre sygeplejersker fra den primære sundhedssektor. 
På disse forskningsværksteder er blevet fremlagt data og 
forslag til analyser og tolkninger som er diskuteret med 
deltagerne, der alle har deres daglige praksis inden for 
den primære sundhedssektor og i flere forskellige kom-
muner. 

Der er også sket en validering gennem ekspertpanelet 
– referencegruppens - kritiske sparring, på baggrund af 
andre forskningserfaringer end forskernes i projektet. 
Referencegruppens sammensætning fremgår sidst i 
rapporten. Og endelig knytter valideringen sig også til 
sammensætningen af og arbejdsmetoden i vores for-
skerduo. Feltobservationerne er alle udført af Tomas 
Ellegaard, der er uddannet sygeplejerske – men ikke har 
arbejdet som sådan i over 20 år. Observationerne er derfor 
også sat i spil i forhold til forskersubjektivitet, herunder 
forskerens egne erfaringer med feltet, på baggrund af den 
historiske og videnskabelige afstand, der skyldes de 20 
år. Og endelig er feltobservationerne ganske vist udført af 
én person; men de etnografiske fokuspunkter og fund er 
løbende blevet analyseret sammen med Betina Dybbroe, 
der har været projektleder. Hermed er der blevet kastet et 
teoretisk informeret kritisk lys på observatørens observati-
oner og fortolkninger.  

På grundlag af disse forskellige procedurer er undersøgel-
sens fund søgt generaliseret og valideret. 

 

1.7 En etnografisk undersøgelse 
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Hjemmesygeplejerskernes arbejde anno 2014 kan iden-
tificeres ved en række træk, der både adskiller det fra og 
minder om andre sygeplejerskers arbejde.

Sygeplejerskearbejdet er generelt kendetegnet af en høj 
grad af selvstændighed og kollektivitet. Disse generelle 
træk ved sygeplejerskernes arbejde gælder i endnu højere 
grad hjemmesygeplejerskerne. I begge de observerede 
kommuner var hjemmesygeplejen organiseret i delvis 
selvstændige sygeplejeenheder. Delvis selvstændige vil 
sige, at der i begge kommuner var tale om en vis integra-
tion med andre kommunale enheder. I begge kommuner 
var denne organisatoriske integration dog primært med 
andre sygeplejersker i form af et delvist kontorfællesskab: 
I kommune A sammen med de sygeplejersker, der var 
leder af de enkelte distrikters hjemmepleje. I kommune 
B var det derimod lederne af plejecentrene (også syge-
plejersker), som havde kontor på den samme gang som 
hjemmesygeplejerskerne. Disse grupper af sygeplejersker 
indgik dog kun i begrænset omfang i fælles møder mm. i 
hjemmesygeplejegruppen, da de i en stor del af tiden be-
fandt sig henholdsvis på hjemmeplejens distriktskontorer 
eller på plejecentrene. 
Hjemmesygeplejersker havde således nok et udstrakt 
samarbejde med hjælpergrupperne, men ikke noget 
egentligt ledelsesansvar og ikke deres fysiske base sam-
men med dem.
I begge kommuner var ledelsesorganisationen altså 
sådan, at hjemmesygeplejerskerne var organiseret i deres 
egne enheder med en selvstændig leder af hjemmesyge-
plejen. Så selv om størstedelen af lederne var sygeplejer-
sker (herunder de øverste ledere af hele sundhedsområ-
det i begge kommuner), så var hjemmesygeplejerskerne 
organiseret i en selvstændig enhed udelukkende med 
andre med samme uddannelse og profession som dem 
selv. 
Internt var der tale om en flad organisation. I begge 
kommuner var der kun en enkelt ledende hjemmesy-
geplejerske og de få sygeplejersker, der helt eller delvis 
havde stabsfunktioner, havde ikke noget personaleansvar. 
I begge kommuner var selv klassiske ledelsesfunktioner 
som planlægning af arbejdet og vagtplanen lagt ud til 
enkelte sygeplejersker uden at de af den grund havde for-
melle arbejdsledelsesfunktioner eller var ansat i formelle 
leder- eller souschefstillinger. Herudover var der i begge 
kommuner ca. 1/5 af sygeplejerskegruppen, som beklæd-
te forskellige kliniske specialistfunktioner (i rapporten 
betegnet specialsygeplejersker – se nedenfor i afsnit 2.2). 
En stor del af dem dog kun på en del af en fuldtidsstilling. 
Dette afspejler sammen med andre aspekter af kulturen 
og arbejdsfunktionen en høj grad af kollektivt ansvar og 
ansvarlighed. Det giver derfor god mening at beskrive 
hjemmesygeplejegrupperne som et fagligt kollektiv med 

ens og fælles arbejdsopgaver. Det fælles ansvar kom også 
til udtryk gennem den måde som arbejdet til dagligt for-
deltes på i begge kommuner: I kommune A var sygeplejer-
skerne opdelt i en række områdegrupper. Disse område-
grupper var ’parret’ to og to, som så (fortrinsvis) dækkede 
hinanden ved sygdom, ferie, travlhed osv. I kommune 
B var der ikke formelt nogen sygeplejersker, der kørte i 
faste distrikter/ områder, men der var tydeligvis bestemte 
områder, som de enkelte sygeplejersker fortrinsvis kørte i. 
Måden som nogle arbejdsopgaver blev fordelt på var be-
mærkelsesværdig og illustrerer den fælles ansvarlighed: 

Der holdes morgenmøde. Nogle uafklaretheder om dagens arbejde 
bliver vendt i fællesskab. En sygeplejerske spørger ud i gruppen: ’Er 
der en der meget gerne vil have Hanne Jensens1 dialyse på plejecen-
tret? ’ 
En anden sygeplejerske svarer: ’ Lige i øjeblikket nej – men vent lige 
lidt’. Lidt efter har hun fået lavet om på sin køreplan så hun kan tage 
sig af fru Jensen.

Situationen illustrerer, hvordan arbejdsopgaver, der var 
”tilovers” eller som nogen havde svært ved at nå, ikke blev 
pålagt, men ”budt” fælles ud. Situationen var ikke enestå-
ende og blev observeret flere gange også i andre varianter, 
som fx at sygeplejersker, der ikke havde mange planlagte 
hjemmebesøg, spurgte om der var travlt eller ’ledige’ opga-
ver i de andre områder. Eller der blev som her spurgt, om 
nogen ’kunne tage borger NN?’, hvilket i observationerne 
altid var tilfældet.
Samtidig var der tale om et fællesskab i betydningen, at 
der løbende blev kommunikeret og diskuteret om borgere 
og borgerrelaterede opgaver.
Hjemmesygeplejerskerne var generelt kendetegnet ved 
et stort fælles engagement og stærk faglighed. Flere 
sygeplejersker gav udtryk for, at de satte stor pris på de 
faglige diskussioner og på en arbejdsorganisering, hvor 
de var tæt på deres fagfæller. Omvendt (og som en negativ 
spejling af det samme forhold) fremførte sygeplejersker 
på forskningsværkstederne, at når de arbejdede i teams, 
hvor de var få eller den eneste sygeplejerske, havde de et 
stærkt ønske om at være integreret i et egentlig sygeplejer-
skefælleskab.

Arbejdsplanlægningsmæssigt har de menige sygeplejer-
sker relativ stor selvstændighed kombineret med en høj 
arbejdsdisciplin – men også med en høj grad af egen-
ansvar og selvledelse. Konkret betyder det fx at sygeple-
jerskerne har mulighed for at være selvvisiterende2  og 
selv tage stilling til opgavens karakter og omfang. I de 
(to forskellige) elektroniske omsorgssystemer, som blev 
benyttet i de to kommuner, er der ganske vist på forhånd 
indlagt standardtider på forskellige ydelser (hvis kategori-

2.1 Fagfællesskab, engagement og 
selvledelse: Hjemmesygeplejerskernes 
arbejde og arbejdsorganisering
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er er baseret på det fælles ydelseskatalog, der er udformet 
af Sundhedsstyrelsen), men i begge kommuner kunne 
den enkelte sygeplejerske selvstændigt ændre på tidssæt-
ningen af den enkelte specifikke opgave i relation til en 
specifik borger. Dette var dog ikke muligt for den enkelte 
sygeplejerske i den tredje kommune. Her kunne ændrin-
ger af standardtider kun ske gennem en koordinator.

Generelt synes sygeplejerskerne i begge kommuner at 
udtrykke arbejdstilfredshed og engagement. Begge steder 
gav flere sygeplejersker udtryk for, at de fandt normerin-
gerne i orden. Disse udmeldinger står dog i kontrast til 
nogle af observationerne: I kommune A var der således 
flere der var sygemeldte med stress, og angiveligt pga. 
sygdom havde de nogen vanskelighed med at få aftalt 
tidspunkter for deltagelse i forskningsprojektet.
I kommune B nævnte den ledende sygeplejerske ligefrem, 
at kommunens ”serviceeffektivitet ikke var høj nok” (hun 
refererede her til et KORA-bidrag til produktivitetskom-
missionen (Wittrup et al., 2013)). Paradoksalt nok blev 
hjemmesygeplejens meget lave sygefravær i kommune B 
positivt fremhævet, samtidig med at de problematiserede 
”serviceeffektiviteten”. 
Det generelle indtryk fra observationerne er, at arbejds-
tempoet er relativt højt. Flere af de observerede sygeple-
jersker holdt ikke, eller meget sent, frokostpause. Det kan 
her tilføjes, at normeringerne dog så ud til at tillade syge-
plejerskerne fleksibilitet og improvisation, fx igennem at 
skubbe pauser.

Centralt er altså, at hjemmesygeplejerskers arbejde er 
kendetegnet ved, at det foregår i et lige fællesskab af 
professionelle, idet der internt ikke er noget synderligt 
hierarki trods den relativt store personalegruppe. Der er til 
gengæld - eller måske netop derfor - tale om en høj grad 
af fælles ansvarlighed. Dette er i kontrast til når hjemme-
sygeplejerskerne relaterer sig til andre faggrupper eller 
borgere, hvor der i de fleste tilfælde er klare hierarkiske 
relationer.

Et centralt aspekt i hjemmesygeplejerskernes fagfælles-
skab er endvidere, at de ganske vist befinder sig uden 
for hospitalerne og disses stærkt arbejdsdelte organisa-
tion, kultur og etos; men at de samtidig alle har et stort 
kendskab til hospitalet. Det skyldes dels deres oprindelige 
uddannelse, hvoraf hovedparten er foregået ved hospita-
let. Men i tilknytning hertil også det faktum, at en del (for 
nogles vedkommende en afgørende del) af den enkelte 
hjemmesygeplejerskes funktion (og i et vist omfang 
identitet) knytter sig til det eller de specialer, som de efter 
deres uddannelse har arbejdet indenfor i hospitalsregi: 
Det var således karakteristisk, at det overvejende flertal 
af sygeplejerskerne inden ansættelsen i hjemmesygeple-
jen havde været ansat årelange perioder på hospitalet. I 
forhold til funktionen som specialsygeplejerske var flere 
netop ansat på grundlag af deres tidligere arbejdserfaring 
på relevante specialafdelinger. Hertil kommer at hospi-
talernes specialafdelinger er afgørende samarbejdspart-
nere, og formentlig ikke bliver det mindre i takt med de 
intensiverede behandlingsforløb her.

Hjemmesygeplejersker befinder således ganske vist sig i 
det kommunale regi – men er i høj grad socialiseret, ud-
dannet og orienteret mod en tradition, hvor hospitalerne 
og hospitalernes hierarki spiller en afgørende rolle.

Opsummerende:
Hjemmesygeplejerskers professionelle virksomhed er 
karakteriseret ved:

• At foregå i et monofagligt professionelt kollektiv med en 
høj grad af selvstændigt og fælles ansvar og ansvarlig-
hed. 

• I udførelsen af arbejdsopgaven er sygeplejersken dog 
oftest alene, men diskuterer i mange tilfælde (særligt 
komplicerede eller problematiske) udførelsen med 
kollegerne.

• Relativt flad organisation
• Fælles faglighed (og fag) har betydning for arbejdsde-

linger og delegering (i modsætning til hvis der havde 
været andre faggrupper)
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I observationerne har der været et fokus på hjemmesy-
geplejersker i specialfunktioner. Dette skete blandt andet 
ud fra en antagelse om, at sundhedsvæsenets stigende 
specialisering vil sætte sig spor netop her. I alt blev der 
fulgt 7 sygeplejersker, der havde specialfunktioner (2 
sårsygeplejersker, 2 diabetessygeplejersker, forebyggelses-
sygeplejerske, rehabiliteringssygeplejerske, palliationssy-
geplejerske). I begge de to hjemmesygeplejer var ca. 1/5 af 
sygeplejerskerne i en specialfunktion.

Specialfunktionerne var alle, med en enkelt undtagel-
se, kun for en del arbejdstiden. Dvs. at de pågældende 
sygeplejersker arbejdede en del af deres arbejdstid som 
specialsygeplejersker, men også en del af deres tid som 
”almindelige” hjemmesygeplejersker. Fordelingen af disse 
opgaver varierede, men lå for de fleste på ca. halvdelen 
af tiden til henholdsvis specialfunktion og ’almindeligt’ 
hjemmesygeplejerskearbejde. De dage, hvor special-
sygeplejerskerne blev observeret, var for størstedelens 
vedkommende dage, hvor de arbejdede som almindelige 
hjemmesygeplejersker. Alligevel blev der også på disse 
dage brugt tid på arbejdsopgaver, der knyttede sig til deres 
specialfunktion, fx forberedelse af oplæg, samtaler med 
andre sygeplejersker om borgere, der havde komplicerede 
problemer der vedrørte specialfunktionen (fx vanskelige 
sår). Der var således fleksible og glidende overgange mel-
lem specialfunktionen og det almindelige arbejde.

Specialfunktionerne kan opdeles i en række delfunktio-
ner, som man kan betegne: a) konsulent, b) klinisk eks-
pert, c) underviser, d) samarbejde med specialafdelinger 
og e) resurseperson.

a) Konsulentfunktion 

’Jeg følges denne dag med Nanna, der er sårsygeplejerske. En anden 
sygeplejerske Marie henvender sig til hende om morgenen: ”Har du 
set på Hansens sår? ” Nanna beder hende om at tage et billede af 
såret med sin iPad og tale med hende om aflastning’

Situationen er kun en af mange, hvor specialsygeplejer-
skerne i hverdagen blev brugt af deres kolleger. Som fx 
når en borger havde et kompliceret sår, som blev diskute-
ret med sårsygeplejerskerne, eller borgere i et terminalt 
forløb blev ”vendt” med palliationssygeplejersken. Også 
andre end de øvrige hjemmesygeplejersker brugte spe-
cialsygeplejerskerne som konsulenter. Fx fortalte sårsy-
geplejerskerne, og det blev observeret, hvordan praktise-
rende læger i nogle tilfælde brugte dem som konsulenter 
i situationer, hvor lægen havde vanskeligt ved at få pa-
tienters sår til at hele (dette må ikke forveksles med  - men 

er i et noget paradoksalt forhold til - at den praktiserende 
læge i mange tilfælde er den der ordinerer og henviser en 
borger med et sår til hjemmesygeplejen. Det paradoksale 
forstærkes yderligere af, at en række af de behandlinger, 
som særligt sårsygeplejersker, men også andre hjemmesy-
geplejersker starter op (fx kompressionsbehandling) skal 
være ordineret af en læge). Et par af specialsygeplejersker-
ne beskrev også, hvordan de blev brugt som konsulenter 
af hjemmehjælperne. Flere gav dog udtryk for at de søgte 
at undgå dette, således at spørgsmål til dem fra hjemme-
hjælperne i første omgang skulle rettes til de almindelige 
hjemmesygeplejersker i distriktet.

b) Klinisk ekspert: I en række tilfælde blev specialsygeple-
jerskerne brugt som kliniske eksperter. Fx således, at de i 
opstarten af et forløb med en borger og ind i mellem også 
løbende besøgte borgeren, selvom denne ikke hørte til 
sygeplejerskens lokalområde. Herudover virkede det, som 
om specialsygeplejerskerne i en række tilfælde kunne 
have hovedansvaret for netop borgere med en problema-
tik inden for deres specialområde. Et eksempel på dette 
var en sårsygeplejerske, der den dag hun blev observeret 
kørte i et andet distrikt end sit sædvanlige. Her havde 
planlæggerne benyttet dette som en chance, hvor hun 
besøgte netop borgere med sår, hvilket gav en mulighed 
for at diskutere disses behandling med kollegerne efter-
følgende.

c) Specialsygeplejerskerne fungerede også som under-
visere i mere formaliserede undervisningsprogrammer, 
både i forhold til de andre hjemmesygeplejersker og 
hjemmehjælpere (som fx temamøde om det nyeste inden 
for diabetesbehandling). 

d) En vigtig funktion for specialsygeplejerskerne er, at 
mange af dem havde tætte og regelmæssige forbindelser 
til specialafdelinger på sygehusene. Dette betød at det 
var muligt for specialsygeplejerskerne og derigennem 
hele hjemmesygeplejerskegruppen, dels at få supervisi-
on på meget komplicerede sager, dels at holde sig ajour 
på den medicinske og sundhedsfaglige viden og dels at 
smidiggøre nogle borgeres behandlingsforløb. Inden for 
sårplejen var dette formaliseret gennem telemedicinsk 
sårvurdering, der betød at begge de observerede sårsy-
geplejersker samarbejdede og blevet superviseret direkte 
af speciallæger på hospitalerne på deres behandling 
af meget komplicerede sår via iPads. Det virker således 
(uden der er foretaget nogen afdækning med fokus på 
det enkelte speciale), som om specialsygeplejerskerne 
generelt er dem der indenfor hjemmesygeplejerskerens 
faglige kollektiv er tættest på den nyeste viden inden for 
de enkelte specialer.

2.2 Hjemmesygeplejersker i  
specialfunktioner 
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e) En sidste funktion der skal nævnes er, at specialsyge-
plejerskerne af deres kolleger blev opfattet som dem, der 
besad den nyeste viden inden for deres specialområde. 
Flere af dem så det tydeligvis som deres opgave at følge 
med i områdets udvikling, fx gennem medlemskab af 
tværfaglige og sygeplejefaglige foreninger, men også 
gennem læsning af artikler mm. Dette foregik for flere 
af specialsygeplejerskernes vedkommende i fritiden. 
Følgende eksempel illustrerer dette, men også hvordan 
specialsygeplejerskerne bliver brugt som konsulenter af 
deres kolleger på hvad der er ’state of the art’ inden for 
behandling:

’En sygeplejerske, Annette, kontakter lidt bekymret sårsygeplejer-
sken Mie om en borger, der netop er udskrevet fra sygehus. Han er 
udskrevet med et sår, som det fra afdelingens læger telefonisk er 
ordineret skal skiftes med klorhexidin:
Mie: ”Det er oldnordisk. Det er man gået bort fra. Det skal du få som 
en skriftlig ordination. ” Hun tilføjer lidt sarkastisk, ”Du kan jo spørge 
dem hvad begrundelsen er. ” ’

I den forbindelse er det påfaldende, hvor sparsom 
specialsygeplejerskernes formelle uddannelse er: Ingen 
af de specialsygeplejersker, der blev observeret, havde 
uddannelser fx på diplomniveau inden for deres speciale. 
Kortere kurser, klinisk erfaring (i de fleste tilfælde fra spe-
cialafdelinger på hospitalerne) og ikke mindst interesse 
og lyst til at beskæftige sig med specialområdet var den 
ballast de fleste besad. Interessant nok havde heller ikke 
alle specialsygeplejersker mange års hjemmesygeple-
jerskeerfaring. I forlængelse af dette virker det logisk og 
rimeligt når de fleste ytrede ønske om en eller anden form 
for specialistuddannelse. (Der må også tages forbehold 
for, at der ikke i nærværende undersøgelse er foretaget 
nogen systematisk afdækning af, om specialsygeplejer-
skerne er ajourførte på den nyeste viden). 

En af specialsygeplejerskerne beklagede sig over, at hun 
blev brugt som ’konsulent’ uden at det var aftalt. Det skete 

ved, at hun (som nævnt under punkt b) ovenfor) den dag 
hun blev observeret (hvor hun kørte i et andet distrikt end 
sit sædvanlige) havde fået tildelt besøg hos borgere, som 
havde problematikker inden for hendes speciale, uden 
at det var programsat som specialfunktion. Men trods 
specialsygeplejerskens beklagelser virkede det som en 
praktisk og integreret måde som hendes specialfunktion 
gled ind i det almindelige arbejde på. Besøgene gav såle-
des anledning til, at hun lavede om i behandlingen hos 
en af borgerne og i øvrigt til, at hun efterfølgende kunne 
diskutere de pågældende borgere med distriktets sædvan-
lige sygeplejersker.

Eksemplet illustrerer, hvordan specialsygeplejerskerne på 
flere måder virker som en velfungerende form for velin-
tegreret og distribueret ekspertise (Lave & Wenger, 2003). 
Det er ikke sådan, at specialsygeplejerskerne er alene 
med deres kompetencer. Deres ekspertise blander sig i 
det daglige med de almindelige sygeplejerskers ekspertise 
på en måde, der både synes at udvikle og trække på såvel 
specialsygeplejersken, de almindelige sygeplejersker og 
hele fællesskabet

Specialsygeplejerskerne virker som om de fungerer godt i 
hverdagen, såvel for borgere som hjemmesygeplejersker 
og samarbejdspartnere. Måden som funktionerne er 
organiseret på virker som om det både kan fungere som 
en ressource og en ekspertise, samtidig med at der ikke er 
noget skarpt skel mellem specialsygeplejerskerne og de 
almindelige hjemmesygeplejersker. Dette kan skyldes, at 
specialsygeplejerskerne også fungerer som almindelige 
hjemmesygeplejersker (hvilket flere af dem som nævnt 
sådan set ikke var tilfredse med), lige så vel som de almin-
delige sygeplejersker også har en kompetence omkring de 
opgaver som specialsygeplejerskerne varetager.  
Afslutningsvis skal nævnes, at nogle af informanterne i 
interviewene har fremført, at der på landsplan er tendens 
til at afskaffe specialsygeplejerskerne. Det kan undre ud 
fra denne undersøgelse. 



19

En typisk dag kunne se således ud (konstrueret på tværs 
af observationer fra begge kommuner. Denne ’typiske dag’ 
lignede langt den overvejende del af de observerede dage 
– og fordelingen af tid på de forskellige opgaver svarer til 
den undersøgelse, der er lavet i kommune A):

Sygeplejersken møder ind kl. halv otte. Den første halve 
time går med på computeren at orientere sig i adviser, dvs. 
beskeder sendt fra andre sundhedsprofessionelle. Derud-
over ser sygeplejersken på den køreliste, der som regel lig-
ger fra dagen før,  ofte som en syntese af den plan som den 
disponerende sygeplejerske har lagt, og så de opgaver, som 
sygeplejersken selv har planlagt fra dagen før. Kørelisten 
fungerer samtidig som det papir, hvor der skrives obser-
vationer eller forhold der skal huskes. Der læses om der er 
sket noget nyt med de borgere der skal besøges. Dette fore-
går samtidig med at der tales med de nærmeste kolleger 
(dvs. de som kører i det samme distrikt) og der udveksles 
beskeder. Herefter ringes der både til andre sundhedspro-
fessionelle eller til pårørende og borgere.

Kl. 8 holdes et kort fælles møde for alle de tilstedeværende 
sygeplejersker. Dette er ofte rammen om mere almene 
orienteringer eller principielle sager (i den ene af kommu-
nerne dannede morgenmødet i en af ugerne ramme om en 
””kampagne” for den gode indlæggelsesrapport”). Heref-
ter går sygeplejersken tilbage til sin gruppe og træffer de 
sidste aftaler, pakker evt. forbindsstoffer o.lign. Der printes 
skemaer ud for medicindossering (hver gang). Herefter er 
det tiden (ca. 8.30-9) hvor sygeplejersken kører ud på sin 
daglige rute. Borgerne besøges nu i den planlagte række-
følge idet der dog også kan være tale om improvisation fx 
hvis et besøg går hurtigere end forventet.  Besøgene ligger i 
kørelisten i en bestemt rækkefølge – men i mange tilfælde 
vælger sygeplejersken at lave om i rækkefølgen, fx udfra 
kendskab til borgerne eller hvis medicin (fx øjendråber) 

helst skal gives på et bestemt tidspunkt af dagen. Der er 
også sygeplejersker der starter deres dag med hjemmebe-
søg af samme grund (fx for at give insulin inden mor-
genmaden). Nogle få af borgerne forsøger sygeplejersken 
at besøge indenfor et bestemt tidsrum. Ikke sjældent er 
hjemmehjælpen hos borgeren, når hjemmesygeplejersken 
ankommer. Sygeplejersken bestræber sig dog for det meste 
på at komme på et andet tidspunkt end hjemmehjælpen. 
Besøgenes varighed er forskellige og varierer typisk fra 
5-10 minutter op til en time. I enkelte tilfælde endnu 
længere.

Besøgene varer frem til ca. kl. 12-13 (i enkelte tilfælde helt 
til kl. 14.30). Hvis det kan nås (det kan det i mange tilfælde 
ikke) vender sygeplejersken tilbage til kontoret og spiser 
frokost sammen med de andre tilstedeværende sygeplejer-
sker. 

Om eftermiddagen er der mere samarbejdsorienterede 
møder eller undervisning. Enten inden disse møder eller 
efter (dvs. omkring kl. 14.30) følges op på dagens besøg: der 
skrives dokumentation i det elektroniske system for dagens 
besøg og der foretages evt. ændringer af plejeplaner, hospi-
talsafdelinger kontaktes osv. Arbejdsdagen slutter omkring 
kl. 15.30. Der er ikke mange pauser. 

Alle sygeplejersker er i besiddelse af en mobiltelefon, der 
i kommune A er personlig, hvorimod den i kommune B 
er knyttet til det distrikt sygeplejersken kører i den pågæl-
dende dag. På mobiltelefonen ringer ofte i dagens løb 
både kolleger og hjemmeplejens SOSU-assistenter (og i få 
tilfælde -hjælpere). Mobiltelefonen er samtidig et redskab 
der gør at hjemmesygeplejersken ofte ordner sager med det 
samme mens de er hos borgeren,  fx taler med pårørende 
eller andre sundhedsprofessionelle.

2.3 Arbejdsrytmen - en typisk dag
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Dette afsnit baserer sig primært på observationer. Ob-
servationerne er sammenholdt med kvantitative data 
fra KL (KL, 2010) og nyere tal fra partnerskabsprojektet) 
samt resultaterne af en detaljeret registrering af tidsan-
vendelse, der er foretaget i dagvagterne i kommune A 
over en 14-dages periode indenfor samme periode, hvor 
feltobservationerne fandt sted. Fundene fra disse andre 
data er i rimelig overensstemmelse med hvad observatio-
nernes kvalitative data peger i retning af. Det er endvidere 
sammenlignet med andre af de rapporter og artikler, der 
er gennemgået i reviewet.

I hjemmesygeplejerskernes arbejde er medicinhåndtering 
og sårpleje to direkte borgerrelaterede indsatser, der er ty-
delige og tidsmæssigt fylder meget. Hertil kommer at ko-
ordinering med andre grupper (og med borgerne) spiller 
en stor rolle. Det samme er tilfældet for dokumentation, 
som også tidsmæssigt udgør en betydelig arbejdsopgave. 

Før de specifikke arbejdsopgaver diskuteres, bør det 
bemærkes, at opgaverne ikke er entydige. Der kan sagtens 
være tale om et besøg, der kategoriseres som medicin-
håndtering, men som samtidig - eller måske primært - er 
et omsorgsbesøg eller omfatter undervisning om sund-
hedsfremme osv. Faktisk var de koder, der var anført på 
kørelisterne, i en række tilfælde ikke dækkende for den 
aktivitet, der faktisk fandt sted (dette er dog ikke under-
søgt systematisk). På denne måde er kørelisternes katego-
risering af arbejdsopgaver mindre kompliceret end den 
faktiske praksis. Det skal samtidig siges, at den kvalitative 
undersøgelses observationer peger på at hjemmesygeple-
jersken ofte går relativt målrettet og opgaveorienteret til 
værks. Dette er dog samtidig forbundet med en løbende 
problemmonitorering og mulighed for improvisation.

Medicinhåndtering  
– en traditionel opgave under forandring
Medicinhåndteringen foregik på forskellig måde i de 
to kommuner. I kommune A varetoges størstedelen af 
medicindoseringen af hjemmesygeplejerskerne (med 
14-dages dosering), mens der i kommune B var en aftale 
med apotekerne om dosisdispensering. Der var tidligere 
afgivet to normerede hjemmesygeplejerskestillinger til at 
finansiere dette. Af samme grund var det ikke overrasken-
de en betydelig opgave at administrere medicin i kommu-
ne A (ifølge arbejdstidsopgørelsen ca. 1/3 af den borgerre-
laterede tid), mens hjemmesygeplejerskerne i kommune 
B kun var involveret i medicindosering ved komplicerede 
og foranderlige sygdomsforløb eller ved ændringer af me-
dicin. Samtidig var der i begge kommuner en bestræbelse 
på at ukompliceret medicinhåndtering skulle overtages af 
SOSU-assistenter.

Det var også et eksempel på en opgave, der i hvert fald 
hos nogle patienter så anderledes ud end på hospitalet, fx 
fordi flere borgere havde deres egne systemer eksempel-
vis med hvordan tabletterne skulle hældes op. Den faglige 
udfordring, som hjemmesygeplejerskerne står overfor i 
sådan en sammenhæng, er at de skal få sundhedssyste-
met og diverse kvalitetssikringssystemers krav om regel-
styring og entydighed til at forenes med borgernes egne 
”systemer” og fornemmelse for at have magt over deres 
egen behandling. Her viste observationerne ind i mellem 
faglige udfordringer eller dilemmaer (se fx situation der 
er beskrevet på side 34). 

Medicinhåndteringen er et eksempel på en opgave under 
forandring, der angiver nogle af udfordringerne og dilem-
maerne i hjemmesygeplejearbejdets udvikling: Når medi-
cindoseringen overgår til andre grupper medfører det på 
flere måder en fordel for både borgerne og sygeplejersker-
ne. For borgerne kan det være en fordel at det er hjemme-
hjælpen der overtager funktionen. Deres besøg er for det 
meste hyppigere end sygeplejerskens og mere integrerede 
i hverdagen. Det må antages, at dosisdispensering også er 
sikrere for borgeren, til trods for at rådgivning om medicin 
og medicinhåndtering faktisk varetages af mindre kompe-
tent personale. For sygeplejerskerne kan fordelen være, at 
arbejdsopgaven er rutinepræget og arbejdsmiljømæssig 
problematisk (fx fingerskader ved blisterpakninger) (se 
også Lee et al., 2007). Men samtidig giver flere sygeplejer-
sker udtryk for (og flere af observationerne bekræfter), at 
en tilbagevendende kontakt om medicinophældning også 
giver mulighed for at indfange og løse andre omsorgs- og 
plejeopgaver hos de borgere der besøges. Derfor bliver 
ændringer sværere for hjemmesygeplejerskerne at ind-
fange. Den plejefaglige observation overgår på den måde 
i højere grad til hjemmehjælpen, da egentlige omsorgsbe-
søg næppe finder sted så ofte. 
Hertil kommer at de medicindoseringsopgaver, der så 
fortsat eksisterer, bliver mere komplicerede og derfor 
mere krævende. Dette er ikke i sig selv noget problem, 
såfremt arbejdsplanlægningen og tidstildelingen tager 
højde for det.

Sårpleje – en eksemplarisk kerneopgave for hjemmesy-
geplejerskerne
Sårpleje var en anden stor opgave for hjemmesygeple-
jerskerne og udgjorde en væsentlig del af de plejeopga-
ver, der blev observeret. I kommune As opgørelse over 
tidsforbrug udgjorde sårpleje knap 1/5 af den borgerrela-
terede arbejdstid. I KL’s opgørelser udgør sårpleje 12-13 
%. Sårpleje er i sammenhæng med undersøgelsen en inte-
ressant opgave fordi den er forbundet med mange andre 
problemer (fx kredsløbsproblemer, diabetes, manglende 
mobilitet, profylakse) hos borgeren – samtidig med at det 

2.4 Traditionelle arbejdsopgaver,  
standarder og faglige skøn:  
Hjemmesygeplejerskernes arbejdsopgaver 
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udgør omdrejning for samarbejde og arbejdsdeling både 
med egen læge, specialafdelinger på hospitalerne, andre 
hjemmesygeplejersker og hjemmehjælp. Hertil kommer 
den lange tid det enkelte sårskifte tager (fra 20 minutter 
og i et enkelt tilfælde op til 1½ time) som betyder, at der 
er rum for samtale mellem sygeplejersken og borgeren. 
Sårpleje var således en opgave der stillede relativt store 
og forskelligartede krav – både i forhold til behandling og 
profylakse. Og da flere af borgerne ikke bare var generede 
af deres sår, men også af behandlingen, stiller den også 
store krav til pædagogiske og motiverende kompetencer 
hos sygeplejersken. Det var en opgave, hvor der var man-
ge eksempler på at sygeplejerskerne lavede behandlingen 
om på grundlag af et fagligt skøn, enten fordi der var mod-
stand mod behandlingen fra borgeren og/eller fordi såret 
var blevet pænere. Dette kan illustreres af en observeret 
situation, som ikke var enestående:

’En borger er gennem en langvarig skiftning af sår på underbenene. 
Han er ikke glad for støttebindene. Sygeplejersken Katrine undlader 
at lægge støttebindene på. Hun skriver et notat inden hun afslutter 
hos borgeren og læser bl.a. følgende op for ham: ”Mogensen ønsker 
forsøgsvis pause med støttebind, hvilket jeg finder forsvarligt, da 
begge UE (Katrine siger til Mogensen: ”Det betyder underekstremi-
teter”) er slanke. ’

Koordinering – en nødvendig, men uforløst, opgave
En central arbejdsopgave er koordinering primært med 
andre sundhedsprofessionelle. Koordineringen vedrører 
først og fremmest den enkelte borger, men også andre ak-
tiviteter. Denne kan foregå pr. telefon eller gennem elek-
troniske og mere traditionelle kommunikationssystemer,  
såsom skriftlige rapporteringer i mapper hos borgeren 
eller simpelthen fysiske møder. Koordinering fyldte en del 
både hos borgeren og på kontoret. 
Samtidig er koordinering ikke en opgave, der ligger noget 
entydigt sted. Ud fra forskellige vinkler kan og bliver koor-
dinering varetaget af mange forskellige: Først og fremmest 
borgeren selv, men også nære pårørende, hjemmehjæl-
pen, den praktiserende læge og altså hjemmesygeplejer-
sken. Der er derfor intet besynderligt i, at opgaven på en 
gang både flyder og fylder meget (se også Brogaard et al., 
2011)

Denne opgave har endvidere en glidende overgang til 
endnu en stor arbejdsopgave nemlig dokumentation. 
Den glidende overgang hænger sammen med at do-
kumentation og koordinering med andre ofte foregår i 
samme arbejdsgang (nemlig ved PC eller tablet). PC’en 
eller iPaden er på mange måder omdrejningspunktet for 
den ikke-borgerrelaterede og dele af den borgerrelatere-
de del af arbejdet. Det er herfra der sendes og modtages 

adviser om de enkelte borgere og det er her sygepleje-
indsatsen dokumenteres. Som eksemplificeret i afsnittet 
om arbejdsrytmen ovenfor ser sygeplejersken ofte på 
sin computerskærm inden hun taler med sin kolleger. 
Dokumentation spillede da også en rolle både før, delvis 
under og efter den enkelte indsats. I de to kommuner var 
kommunikationssystemerne bygget forskelligt op. I kom-
mune B havde de enkelte sygeplejersker iPads og tanken 
var at der skulle skrives dokumentation i forbindelse med 
de enkelte besøg. I praksis sås dette dog ikke i forbindelse 
med observationerne. Den angivelige forklaring var at 
den trådløse bredbåndsforbindelse var dårlig i visse om-
råder af kommunen. Det var derfor mere sikkert for den 
enkelte hjemmesygeplejerske, at vente med dokumentati-
on til hun var tilbage på kontoret. En række observationer 
(fx i områder af kommunen med bedre teledækning) 
pegede dog på, at der også er tale om en tradition: Når 
man er hos borgeren skriver man ikke ned (andet end i de 
kommunikationsmidler der ligger hos ham eller hende 
og/eller enkelte stikord på køresedlen). Det foregår først 
efterfølgende ’hjemme’ på kontoret, hvor sygeplejersken 
så også har mulighed for at vende evt. komplicerede eller 
problematiske forløb med sine fagfæller.
Kommunikationen var også i mange tilfælde mere ”hånd-
holdt”: Fx ved ikke planlagte samtaler med andre sund-
hedsprofessionelle i eller i nærheden af borgernes hjem. I 
nogle tilfælde observereredes det også hvordan hjemme-
sygeplejersken simpelthen kørte forbi hjemmehjælpens 
kontor for at tale med dem om specifikke borgere.

Flere komplekse forløb
I forhold til forandringer af arbejdsopgaver er de såkaldte 
komplekse forløb væsentlige at se nærmere på. Disse er 
som nævnt ovenfor i afsnit 1.4 beskrevet i flere af de stu-
dier, der er inddraget i reviewet, og blev også fremhævet 
af hjemmesygeplejersker på forskningsværkstederne. Den 
øgede forekomst af ’komplekse forløb’ skyldes angiveligt 
forandringer udenfor hjemmesygeplejerskens kontrol: de 
tidligere udskrivninger, den øgede ambulante aktivitet og 
den øgede anvendelse af medicinsk teknologi i hjemmet. 
Et eksempel der ofte blev nævnt var dialyse.

Der er ikke tvivl om, at der kan iagttages komplicerede 
forløb, og at hjemmesygeplejersker oplever kompleksitet 
i arbejdet. Begrebet kompleksitet er imidlertid et con-
tainerbegreb (dvs. et begreb der kan omfatte forskellige 
betydninger) og anvendelsen af det kan problematiseres. 
Kompleksitet kan opleves og repræsentere flere forskelli-
ge dimensioner i arbejdet. Det kan dels være kompleksitet 
i forhold til borgerens problemer. Det kan både være 
en kompliceret lidelse (fx et sår der ikke vil hele) eller 
samspil af forskellige sygdomme og sociale og psykiske 
problemer hos den samme person. Eller det kan dreje sig 
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om kompleksitet i forhold til forløbet og koordinering mel-
lem forskellige sundhedsprofessionelle. En kompleksitet, 
der kan hænge sammen med at patienter bliver hurtigere 
udskrevet og overgår til ambulant behandling. 

Spørgsmålet kan rejses: hvornår er et forløb komplekst 
og hvornår er det ikke? Er forløbene i hjemmesygeplejen 
blevet mere komplicerede (over tid)? Dette er formentlig 
tilfældet, alene fordi der er tale om en større vægt på am-
bulant behandling og hurtig udskrivelse, samtidig med en 
tiltagende specialisering af særligt de lægelige specialer. 
Men kompleksitet kan også betyde noget andet – nemlig 
at sygdom indgår i komplekse og forgrenede måder i 
hele personens livssituation. Det drejer sig om en kom-
pleksitet som snarere har at gøre med sygeplejens ideale 
forestilling om at komme hele vejen rundt om patien-
ten. I den forstand kan de fleste af hjemmesygeplejens 
borgerkontakter ses som komplicerede. Det påfaldende 
i diskussionen om kompleksitet i hjemmesygeplejen og 
hjemmeplejen er at det stort set er den behandlingsmæs-
sige kompleksitet der refereres til. Men samtidig – som 
analysen i dette projekt peger på – er hjemmesygeplejer-
skens praksis domineret af rutiniserede, relativt målrette-
de og instrumentelle indsatser3. Det er vores fortolkning, 
at hjemmesygeplejerskerne oplever høj kompleksitet fordi 
den medicinske kompleksitet samtidig er kombineret 
eller ligefrem indgår i et krydspres med den kompleksitet, 
der traditionelt knytter sig til sygeplejerskers arbejde – en 
kompleksitet der handler om at tage højde for mange 
forskellige sider af den enkelte patients eller borgers liv. 

Hjemmesygeplejens medicinske orientering
Med diskussionen om den medicinske kompleksitet 
bevæger vi os over til en anden pointe fra analysen. Det er 
påfaldende, at den medicinske orientering er domineren-
de i sygeplejerskernes arbejde. Denne medicinske oriente-
ring kommer til udtryk på en række forskellige måder: 

a) Gennem kategoriseringen af borgerne 
b) Gennem den indledende problemdefinition
c) Gennem opmærksomhedspunkterne i besøget hos 

borgerne
d) I samarbejdet med professionelle og netværk omkring 

borgeren 

Ad a) Selve den måde som borgeren betragtes på, synes 
sammenhængende med hvilke diagnose(r), han eller hun 
er tildelt. Ganske vist optræder borgerne fx på kørelisterne 
og i de elektroniske dokumentations- og plejesystemer i 
det hele taget ud fra KL’s indsatskatalog. Indsatskataloget 
er opbygget efter en sygeplejefaglig logik, og kategorise-
ringen er derfor også tættere på sygeplejen end de læge-
videnskabelige diagnoser. Men samtidig var de kategorier, 

som sygeplejerskerne i de fleste tilfælde brugte om de 
enkelte borgere, når de i første omgang blev præsenteret 
for observatøren, primært køn, alder og diagnose (eller 
evt. hvilken specialafdeling på et sygehus borgeren var 
udskrevet fra). Som når en af sygeplejerskerne præsen-
terer en af borgerne: ”Det er en af vores demente”. Eller 
præsenterer sin faglighed og eget arbejde, hvor en pallia-
tionssygeplejerske flere gange siger, at hun ’vel egentlig 
mere er en cancersygeplejerske. ’

Ad b) I den indledende problemdefinition spiller den 
medicinske orientering en dominerende rolle: Ser man 
på, hvem der henviser borgere til hjemmesygeplejen, er 
dette i helt dominerende omfang somatiske sundhedspro-
fessionelle. Ifølge KL’s opgørelse (u.å.) blev 23% henvist fra 
praktiserende læge eller speciallæge, 43% fra medicinske 
eller kirurgiske sygehusafdelinger. I de få udskrivnings-
besøg der blev observeret var hovedopgaven i forhold til 
borgeren derfor også på forhånd medicinsk defineret.

Ad c) Opmærksomhedspunkterne: Også under besøgene 
er det behandlingen af sygdomme der er i centrum. Det 
er i vid udstrækning den der spørges til, hvorimod mere 
livsverdensorienterede spørgsmål (fx om borgernes øvrige 
sociale liv) spiller en mindre rolle. En undtagelse var dog 
nære og familiære netværk, som mange sygeplejersker 
spurgte til.

Ad d) I samarbejdet med andre professionelle spiller det 
medicinske også en fremtrædende rolle. En væsentlig 
del af hjemmesygeplejerskernes arbejde består i at tale 
med borgerens praktiserende læge. Men også i forhold til 
hjælpergrupperne spiller den medicinske behandling en 
betydningsfuld rolle – også på hjælpergruppens initiativ: 
Sygeplejersken bruges således i høj grad som en ressour-
ceperson i medicinske og behandlingsmæssige spørgs-
mål, der fx kan oplyse om medicinbivirkninger eller hvad 
man skal være særlig opmærksom på i forbindelse med 
forskellige sygdomme.

Samtidig blev der i flere tilfælde observeret, at borgere 
ytrede sig om vanskelige og byrdefulde eksistentielle pro-
blematikker (fx sorg og ensomhed i forbindelse med nære 
familiemedlemmers død) uden at dette blev besvaret af 
sygeplejersken i dialog eller handling4 . 

Det er dog vigtigt at sige, at mange af hjemmesygeple-
jerskerne også målrettet tog andre spørgsmål op med 
borgerne. Enkelte sygeplejersker var meget kompetente 
til at komme rundt om hele borgerens sociale situation, 
herunder de eksistentielle problematikker. Det blev sær-
ligt observeret ved nogle rutinerede ældre sygeplejerskers 
besøg. 
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- Der blev ikke observeret nogen personlig pleje. Dette 
(”pleje efter serviceloven”) optræder dog i opgørelsen fra 
kommune A og i KL’s opgørelse som en mindre (1-3%) del 
af den direkte borgerrelaterede tid. Ifølge informanterne 
er dette stort set rettet mod terminale borgere.

Opsummerende:
Observationerne viser, at hjemmesygeplejerskers vigtigste 
arbejdsopgaver (tidsmæssigt) er de ”traditionelle”: medi-
cindosering og administration, sårpleje, koordinering og 
dokumentation. 
Det er sjældent, at borgerne blot har et enkelt problem, 
men hjemmesygeplejens arbejde synes ofte at rette sig 
mod konkrete medicinske problemer med mindre op-
mærksomhed på andre aspekter af borgernes liv. 
Denne målrettethed virkede i det store hele relevant og 
professionel i forhold til hvad der er sygeplejerskernes 
samfundsopgave,  men der må sættes et spørgsmålstegn 
ved i hvilket omfang en del af hjemmesygeplejerskerne 
indfrier idealer om at komme hele vejen rundt om men-
nesket. Der hvor det særligt bliver problematisk, er hvor 
andre (fx sociale) problemer er dominerende, og måske 
særligt der hvor borgerne tog temaer op der tydeligvis var 
af betydning, uden at sygeplejerskerne tog tråden op.

Dette skal dog ikke skygge for at sygeplejerskerne i en 
meget stor del af den observerede praksis i borgernes 
hjem - også de der tilsyneladende er rutinebesøg - giver 
sig tid, foretager faglige skøn og tilpasser deres indsats til 
den konkrete borger og situation. Eksempler på dette er, 

når det fx aftales, at kompressionsbehandling kan foregå 
i kortere tid end egentlig planlagt, for overhovedet at få 
borgeren til at indvillige i behandlingen. Eller når der skal 
kommunikeres med 2 stærkt tunghøre borgere ved hjælp 
af en kombination af høj tale og sedler osv.
I den sammenhæng er det betydningsfuldt, at sygeple-
jersken selv har muligheden for at udøve fagligt skøn, og 
at det er begrænset hvor standardiseret og tidsopmålt 
sygeplejerskernes arbejdsopgaver er.

Det har været svært direkte at iagttage ’komplekse pa-
tientforløb’ med den spredte observation der har fundet 
sted, måske fordi de udgør et mindre antal borgere og 
besøg. Det er dog et faktum, at lederne i begge hjemme-
sygeplejer og KL’s konsulent alle pegede på, at patient-
forløbene var blevet mere komplicerede – også når de i 
interviewet blev udfordret på det. Et faktum er da også, 
at det i mange tilfælde er komplicerede og mangesidige 
problemer, men at sygeplejerskerne synes at behandle 
problemerne opdelte og løsningsorienteret.

Udfordringen eller måske snarere dilemmaet er, i hvilket 
omfang sygeplejerskerne skal bevæge sig ud over den 
medicinske orientering og problemløsning. Den medicin-
ske orientering og målrettetheden i kommunikationen 
behøver ikke i sig selv at være et problem og kan fra en 
anden vinkel betragtes som det centrale i hjemmesygeple-
jerskens funktion (fx sammenlignet med socialrådgivere, 
netværk osv.).
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Relationerne til og samarbejdet med andre professionel-
le – særligt hjemmehjælpsgruppen - viste sig på forsk-
ningsværkstederne med sygeplejerskerne at udgøre et 
højspændt og følsomt tema, som deltagerne var meget 
engagerede i. Det er vores fortolkning, at der er forskellige 
positioner og forskellige magt og at der derfor knytter sig 
en professionskamp til denne relation. Men også, at der 
nogle reelle dilemmaer, som dette samarbejde placerer 
sygeplejerskerne i. Diskussionen om samarbejde og relati-
oner er herudover også en diskussion om, hvordan læring 
finder sted og overføres mellem forskellige faggrupper. 
Dilemmaerne vil blive diskuteret sidst i dette afsnit. 

Dilemmaerne indebærer også, at der er en relativt stærk 
følsomhed omkring undersøgelsens analyser af arbejds-
delingens konsekvenser, og at der tilsvarende var nogle 
der afviste vores fund omkring arbejdsdeling med ”at 
sådan er det ikke organiseret i vores kommune”. Det skal 
derfor igen præciseres, at hjemmesygeplejen i begge de 
to undersøgte kommuner er organiseret i relativt selv-
stændige enheder. Men det understreger diskussionernes 
følsomhed på værkstederne, at spørgsmålet om relati-
onerne til de andre faggrupper altid er et tema, uanset 
organiseringen. Det er derfor vores fortolkning, at selvom 
der er tale om andre former for organisering (fx mere 
integrerede ordninger) er dilemmaerne og udfordrin-
gerne på flere måder de samme som i de to undersøgte 
kommuner. Samtidig er det oplagt, at der netop i forhold 
til arbejdsdelingen er brug for en yderligere og mere 
systematisk afdækning af, hvordan forskellige former for 
organisering påvirker den opgave der skal løses, borgerne 
og de forskellige professionelle grupper. Når det er sagt er 
der selvfølgelig forskelle mellem de to kommuner.

Indledningsvis kan der være grund til at nævne, at det 
samarbejde med andre professionelle, der er observeret, 
stort set udelukkende er med andre sundheds- eller ple-
jegrupper. Det gælder både telefonsamtaler og møderne 
i den fysiske verden. En enkelt specialsygeplejerske 
nævnte, hvordan hun havde forsøgt at få et samarbejde i 
stand med det lokale jobcenter, men at dette havde været 
vanskeligt og blev altså heller ikke observeret. Dette 
stærke fokus på samarbejde med andre sundhedsprofes-
sionelle, og det forhold at der stort set ikke blev observeret 
relationer til mere arbejdsmarkedsfaglige, socialfaglige 
og pædagogiske professionelle eller frivillige, er værd at 
bemærke. Dette er ikke mindst påfaldende i lyset af, at et 
af de forhold der ønskedes afdækket er i hvilket omfang 
der arbejdes på nye måder. 

Hjemmehjælpen
Den gruppe som samarbejdet er klart mest synligt med 
er den kommunale hjemmehjælp. Det var således stort 

set alle de observerede sygeplejersker, der i løbet af den 
observerede dag en eller flere gange var i kontakt med 
hjemmehjælpens social- og sundhedsassistenter eller so-
cial- og sundhedshjælpere (I det følgende er den samlede 
gruppe betegnet SOSU’er).

Samarbejdsfladerne er mange: Afgørende er, at stort 
set alle de borgere, som hjemmesygeplejen har kontakt 
til, også har hjemmehjælp. Derfor og dertil kommer at 
hjemmesygepleje og hjemmehjælp arbejder inden for 
den samme gren af den kommunale forvaltning og i et 
vist omfang med løsning af de samme opgaver i forhold til 
borgeren. Der er et fælles elektronisk kommunikationssy-
stem. Der foregår løbende en forhandling og organisering 
af arbejdsopgaverne i forhold til borgeren, således at op-
gaver kan glide frem og tilbage mellem hjemmesygeple-
jerskerne og hjemmehjælpen. Det er fra flere angivet (fx 
Vinge, KL), at der er sket - og løbende sker - en opgaveglid-
ning, hvor flere og mere komplicerede opgaver overgår til 
hjemmehjælpsgruppen, særligt SOSU-assistenterne. Dette 
blev også omtalt af flere af hjemmesygeplejerskerne, men 
som regel på en ikke-problematiserende måde. Den måde 
som SOSU’erne blev omtalt på varierede. Nogle SOSU’er 
blev således overfor borgerne omtalt som ”guld”, eller ”du 
er rigtig heldig at  NN kommer hos dig”. Der er dog også 
eksempler på, at hjemmesygeplejersker talte om nogle 
SOSU’er som ”firkantede”, dvs. nogle der holder sig for 
rigidt til procedurerne. (Dette skete dog ikke overfor bor-
gerne). Paradokset er, at det netop er når opgaverne bliver 
rutineprægede eller ”efter bogen” at sygeplejerskerne 
mente de kunne overlades til SOSU-assistenterne, Der var 
hos mange hjemmesygeplejersker løbende en opmærk-
somhed på hvornår opgaver som fx medicindosering blev 
så rutineprægede at de kunne overgå til SOSU-gruppen. 
Men dette kunne ind i mellem ikke lade sig gøre, pga. den 
forskellige økonomistyring af de to områder: Servicelo-
vens område (som SOSU-gruppen arbejder under) var sty-
ret efter BUM-modellen, hvilket indebar at der skulle være 
tid i SOSU-gruppen for at de kunne påtage sig opgaven. 
Omvendt arbejder hjemmesygeplejerskegruppen under 
sundhedslovens regler og er ikke underlagt et tidsregn-
skab på samme måde. Dette resulterede i at bestemte 
opgaver, fx rutinemæssige medicindoseringer, fortsatte 
med at ligge hos sygeplejerskerne indtil der var ’ledig’ 
tid i hjemmehjælpens timeregnskab. Dette skaber den 
paradoksale situation, at de længst uddannede og fagligt 
mest kvalificerede kommer til at fungere som ”buffer” for 
arbejdsopgaver, der ifølge dem selv og administratorerne 
burde overgår til SOSU-gruppen. 

Samarbejdet mellem de to grupper var i begge kommuner 
faciliteret af, at hjemmesygeplejerskerne var delt op i de 
samme distrikter som hjemmeplejen. Organiseringen 

2.5 Relationer til andre professionelle 
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er klart hierarkisk således at hjemmesygeplejerskerne 
primært relaterer sig til SOSU-assistenterne. I den ene af 
kommunerne var der således regelmæssige møder med 
SOSU-assistenterne og -hjælperne som var organiseret så-
dan, at der først var møde, hvor de 1-2 sygeplejersker, der 
var knyttet til nogle bestemte adresser indenfor et givent 
område, mødtes med alle i hjemmehjælpen. Herefter for-
lod SOSU-hjælperne mødet, og der var nu et fælles møde 
mellem de 4-6 sygeplejersker og 12-15 SOSU-assistenter 
i hele området. Det hierarkiske kommer også tydeligt til 
syne i kommunikationen mellem SOSU’er og sygeplejer-
sker. I de fleste tilfælde foregik den ved at sygeplejersker-
ne enten blev bedt om at løse problemer eller blev spurgt 
til råds om særligt temaer om sygdom og behandling. I 
den sammenhæng er det samtidig interessant, at hjem-
mesygeplejerskerne ikke har arbejdslederfunktioner i 
forhold til SOSU-gruppen. Det er vores vurdering, at det at 
hierarkiet kun vedrører den faglige kompetence kan være 
med til at facilitere SOSU-gruppens læring, fordi den ikke 
er indvævet i en autoritetsrelation.

Til trods for at der i begge kommuner var tale om, at de to 
organisationer var selvstændige var der alligevel mange 
steder, hvor der var interaktion. Samarbejde og relation 
foregår på mange måder: Hjemmesygeplejerskerne mø-
der SOSU-gruppen hos borgerne; Der var i begge kommu-
ner et fælles elektronisk kommunikations- og plejesystem. 
I særligt den ene kommune var der flere regelmæssige 
møder (distriktsvis) hvor en eller flere sygeplejersker mød-
tes med hjælpergruppen.

Det skal afslutningsvis nævnes, at flere hjemmesygeple-
jersker nævnte at et særligt problem kunne være sam-
arbejdet med de private hjemmehjælpsfirmaer. Dette 
samarbejde kunne både være problematisk rent praktisk 
at få bragt i stand, fx fordi der ikke på samme måde er en 
fælles elektronisk platform, men også på den måde, at de 
instruktioner eller den oplæring, som det var muligt for 
hjemmesygeplejerskerne at give de kommunale hjemme-
hjælpere, ikke på samme måde lod sig gøre i forhold til 
de private ordninger. Hjemmesygeplejerskerne var derfor 
bekymrede for om plejen blev udført optimalt. 

Mellem stærke fagfællesskaber og interprofessionelle 
problemløsninger - diskussion
Som nævnt i starten af dette afsnit er den organisatoriske 
opdeling mellem SOSU-gruppen og hjemmesygeplejer-
skegruppen et dilemma. Hvordan og i hvilken udstræk-
ning det er et dilemma afhænger også af fra hvilken 
position det anskues: 
Fra sygeplejerskernes perspektiv giver den opdelte ord-
ning en række af de styrker, der er nævnt i afsnit 2.1: Et 
stærkt og lige fagligt fællesskab (som mange af sygeplejer-

skerne spontant gav udtryk for at de var glade for); intern 
læring, kompetenceudvikling på et relativt højt niveau; en 
øget fleksibilitet internt i sygeplejerskegruppen; i forhold 
til borgerne en mere rationel udnyttelse af sygeplejersker-
nes kompetencer.

Omvendt kan opdelingen være problematisk for læring og 
vidensoverførsel, uddannelse og supervision af de kortere 
uddannede SOSU-assistenter og SOSU-hjælperne. Helt 
enkelt drejer det sig om, at de mest kompetente og bedst 
uddannede er relativt adskilte fra de kortere uddannede 
i den daglige praksis. Dette forhold forstærkes af, at den 
enkelte sundhedsprofessionelle i den primære praksis for 
det meste arbejder alene i borgerens hjem. Netop dette 
stiller særlige krav om koordinering og om supervision. I 
et sådant system er det derfor vigtigt at der er nogle rum 
for læring mellem faggrupperne. 

En anden problematik (som særligt får betydning for bor-
gerne) er, at det stiller meget store krav til koordinering. 
Det skete ikke bare en, men flere gange, at hjemmesy-
geplejerskernes besøg faldt sammen med hjemmehjæl-
pens. Set fra borgerens synsvinkel kan denne manglende 
koordinering være forvirrende og ubehagelig. Opdelingen 
er derfor med til at øge det krav om koordinering, der i 
forvejen er en stor udfordring for borgeren (og de profes-
sionelle).

Praktiserende læger
En anden central samarbejdspartner for hjemmesygeple-
jen er de praktiserende læger. Det er ofte de praktiserende 
læger der henviser borgere til hjemmesygeplejen. Ligele-
des er det ofte de praktiserende læger der skal ordinere 
den behandling, som hjemmesygeplejerskerne helt eller 
delvist har ansvaret for. Og endelig er de praktiserende 
læger, ligesom hjemmesygeplejerskerne, sundhedspro-
fessionelle, der har ansvaret for hele borgeren, herunder 
koordinering i forhold til forskellige hospitalsbehandlin-
ger som mange af hjemmesygeplejens borgere er i. Hertil 
kommer at der i mange almene lægepraksisser er ansat 
konsultationssygeplejersker, som principielt kan varetage 
pleje og behandling på linje med hjemmesygeplejersker.

Indledningsvis er det derfor bemærkelsesværdigt, at den 
direkte kommunikation med de praktiserende læger var 
så lidt synlig i observationerne som det var tilfældet. I en 
række tilfælde ringede hjemmesygeplejerskerne ganske 
vist til de praktiserende læger, men det var sjældent de 
talte direkte med dem. Der var ingen observationer, hvor 
sygeplejerskerne rent fysisk mødtes med de praktiserende 
læger (om end det blev overhørt, at der blev truffet aftaler 
om møder mellem den praktiserende læge og hjemme-
sygeplejersken hjemme hos enkelte borgere). Og samar-
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bejdet med konsultationssygeplejerskerne blev slet ikke 
omtalt.

Der var dog klar forskel mellem de to kommuner, både 
i måden som hjemmesygeplejerskerne talte om samar-
bejdet med de praktiserende læger på, og i hvor smidigt 
samarbejdet syntes at forløbe. 

I kommune A gav flere hjemmesygeplejersker udtryk for 
at samarbejdet i det store hele var godt, selvom der kunne 
være enkelte læger, der kunne være vanskelige at sam-
arbejde med. ”Men dem ved man hvem er”. Et væsentligt 
grundlag for samarbejdet var også, at de praktiserende 
læger delte elektronisk kommunikationssystem og elek-
tronisk medicinjournal med hjemmesygeplejerskerne (og 
hjemmehjælpen) hvilket gjorde den skriftlige kommuni-
kation enklere. Hertil kommer, at hjemmesygeplejersker-
ne i kommune A havde direkte telefonnumre til en del af 
de praktiserende læger. 

I modsætning hertil omtalte flere sygeplejersker sam-
arbejdet generelt i kommune B som ’lidt vanskeligt’. En 
sygeplejerske fortalte således, hvordan sygeplejerskerne 
nogle år før havde sendt medicinoversigter på de borgere, 
som fik medicindossering til de praktiserende læger, så 
lægerne kunne se hvad de fik. Dette blev beskrevet som 
grundet i utilfredshed med at flere af de praktiserende læ-
ger ikke havde det overblik over borgerens medicin, som 
hjemmesygeplejerskerne synes de burde have. 
I kommune B var der endvidere ikke noget elektronisk 
kommunikations- eller medicinsystem  fælles med de 
praktiserende læger, ej heller direkte numre til dem.

Et par sygeplejersker gav udtryk for ”at problemet kunne 
være, at det [den praktiserende læge] er en privat forret-
ning. Så når det fx tager meget lang tid at skifte et sår vil 
den praktiserende læge henvise til hjemmesygeplejen 
– simpelthen fordi det tager for lang tid at skifte et sår i 
forhold til hvad den praktiserende læge får for det”. 
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En af de bærende elementer i projektet er afdækningen af 
relationen mellem hjemmesygeplejerske(r) og borger(e). 
Mere specifikt har det drejet sig om at identificere ele-
menter af empowerment, men også hvilke praksisser der 
virker den anden vej og som peger i andre retninger.

I undersøgelsen har fokus været på de relationer og 
forestillinger om borgersamarbejde der kommer til udtryk 
gennem praksis snarere end gennem det som sygeple-
jerskerne siger. Men selve begrebsbrugen er i sig selv 
sigende for de modsætningsfyldtheder som problematik-
ken befinder sig i: I den ene af de to kommuner anvendte 
hjemmesygeplejerskerne således for det meste betegnel-
sen ’borger’ for de mennesker som de drager omsorg for5. 
I den anden kommune varierede det hvorvidt der blev talt 
om ’borgere’ eller ’patienter’. I KL’s begrebsbrug anvendes 
betegnelsen ’patient’. For KL er pointen, at patienter er 
de, der har et behandlingsbehov ifølge sundhedsloven. 
Hvorimod hjemmesygeplejerskers reference på en para-
doksal måde snarere er hospitalet. Og her er det særlige 
ved hjemmesygeplejen, at patienten nu er udskrevet 
og befinder sig i sit eget hjem. Modsætningsfyldtheden 
illustreres af, at selv der hvor betegnelsen borger bruges 
konsekvent, så sker det på samme måde, som når der 
tales om patienter: Flere sygeplejersker taler om borgerne 
i objekttermer (”jeg/vi har en borger”) og de medicinske 
diagnoser og sygdomme anvendes generelt som det domi-
nerende karakteristika.
Den figur der trækkes på her er genkendelig som en 
særlig sundhedsprofessionel diskurs, hvor borgeren/ 
patienten netop er objekt for, eller man kunne sige ”sag” i 
det professionelle arbejde. Den fandtes fx som en særlig 
form for ’ventilfunktion’, hvor der blev talt om den van-
skelige borger. Noget der fx fandt sted i forbindelse med 
frokost og småsnak. Dette kan samtidig fortolkes som et 
fagligt engagement. Historierne handlede ikke sjældent 
om borgere der ikke ville ”deres eget bedste” eller som af 
andre grunde var besværlige at samarbejde med. Det er 
således ikke nødvendigvis i modsætning til, men snarere 
som en form for, fagligt engagement og foregår i sammen-
hænge hvor man kan tillade sig at være lidt mere fri og 
anekdotisk i sin omtale af borgerne ( jf. Teglbjærg, 2012). 
Samtidig er det med til at skabe en fælles faglig bevidst-
hed om hvad det er hjemmesygeplejerskers opgave og 
etos består i. 

Det er en række forskellige måder at forholde sig til bor-
gerne på. Disse måder synes i et vist omfang at afhænge 
af borgernes individuelle ageren eller hvordan de er 
kategoriseret, men det spiller oplagt også en rolle, i hvilket 
omfang den enkelte sygeplejerske og borgeren kender 
hinanden.

Det er et særdeles væsentligt udgangspunkt, at hjem-
mesygeplejerskerne arbejder i borgernes eget hjem. Det 
sætter i sig selv en betydningsfuld ramme om relationen 
mellem borger og hjemmesygeplejerske. Det er hjem-
mesygeplejersken, der er gæst, og borgeren der konkret 
og metaforisk udtrykt er på hjemmebane. Besøgene i 
hjemmet giver samtidig mulighed for et bedre indblik i 
borgerens liv. Eller som en de deltagende sygeplejersker 
udtrykte det efter hun havde sagt, hvor glad hun var for 
at være hjemmesygeplejerske (efter at have arbejdet på 
medicinsk og intensive afdelinger): ”Man er gæst dagen 
lang (…) Det er fantastisk. (…) Hvor ved vi dog meget om 
patienterne”.  

Dette kendskab blev også illustreret ved en konference på 
en rehabiliteringsafdeling, hvor en hjemmesygeplejerske 
deltog i et møde om en borgers fremtid efter at hun var 
blevet dobbeltsidigt amputeret. Her spillede hjemmesy-
geplejersken kun en mindre – men vigtig -  rolle idet hun 
kunne fortælle (og bekræfte) borgerens beskrivelse af 
sin lejlighed, der gjorde det umuligt for hende at færdes 
i kørestol. Men på et mere principielt plan repræsente-
rede hjemmesygeplejersken borgerens hjemlige liv før 
amputationen. Og måske derfor gav borgeren også meget 
eksplicit udtryk for tilfredshed med hjemmesygeplejer-
skens deltagelse.

Et konkrete tegn på at arbejdet foregår i borgerens hjem 
er, at hjemmesygeplejerskerne stort set altid banker på, 
når de besøger en borger. Ligeledes var det kutyme blandt 
stort set alle de hjemmesygeplejersker der blev fulgt i 
undersøgelsen, at de tog deres frakke eller jakke af når de 
var trådt ind. Det kulturelle signal i begge disse handlin-
ger er ”jeg er gæst her”. Paradoksalt nok var der mange 
hjem, hvor hjemmesygeplejersken umiddelbart efter at 
have banket på gik direkte ind eller selv låste sig ind med 
den nøgle, som de i mange tilfælde havde til borgernes 
hjem. Dette var særligt tilfældet, hvor hjemmesygeple-
jerskerne kom regelmæssigt eller flere gange dagligt og/
eller der var tale om dårligt gående borgere (også selv om 
de havde en mobil ægtefælle). Rutinen disse steder er, at 
sygeplejersken har nøgle og kan låse sig ind, så borgeren 
slipper for besværet eller ikke ligger hjælpeløs. På den ene 
side kan dette ses som en form for rutiniseret omsorg for 
borgeren, men på den anden side indebærer det også en 
risiko for, at den meget omsorgskrævende borgers hjem 
i denne rutine omdannes til en form for institution, hvor 
den sundhedsprofessionelle går ind med største selvfølge-
lighed. Denne tendens til omdannelse af borgerens hjem 
til institution blev også understøttet af andre forhold: I 
en del af hjemmene var hjemmesygeplejens remedier 
(forbindskasser med materialer til sårskift eller orange 
medicinkasser, øjendråber, mapper, skemaer osv.) meget 

2.6 Samarbejdet med borgerne: Mellem 
medicinsk objektgørelse, empowerment og 
omsorgsmagt
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synlige i fx borgernes dagligstue. Enkelte borgere beklage-
de sig da også over dette (”Så har I okkuperet mit spise-
bord”), eller kunne tydeligvis have svært ved at finde en 
passende væremåde, når sygeplejersken fx gennemførte 
telefonsamtaler eller skrev i papirer. 

Hertil kommer et andet forhold, nemlig at den overvejen-
de del af besøgene foregik på (fra borgerens perspektiv) 
ikke planlagte tidspunkter. Dette skal ikke forstås sådan, 
at besøgstidspunkterne er lagt uden hensyntagen til 
borgerne. Men det virkede som om egentlige faste aftalte 
tidspunkter krævede at borgerne gjorde eksplicit opmærk-
som på, hvornår de ønskede besøget fandt sted, hvilket 
sygeplejerskerne i så fald tydeligvis bestræbte sig på at 
tage hensyn til. ’Det normale’ er således en borger, der kan 
modtage besøg når som helst. Det hører med til dette, at 
der synes at være en uudtalt rutine med hensyn til hvor-
når besøgene finder sted: I begge kommuner foregik nog-
le af observationerne flere af dagene i de samme distrik-
ter. Det virkede her som om der i forhold til den enkelte 
var etableret en form for gentagen rutine, hvor bestemte 
borgere blev besøgt på ca. samme tid. Her var det tydeligt 
at hjemmesygeplejerskerne søgte at besøge borgere med 
aktiviteter uden for hjemmet tidligt. Men der var ikke faste 
aftalte tidspunkter, og med en enkelt undtagelse blev der 
aldrig ringet eller sms’et på forhånd. Bemærkelsesværdigt 
nok var der kun en enkelt gang i løbet af observationsda-
gene, hvor den borger der skulle besøges ikke var hjemme 
(en dement kvinde, som sygeplejersken mødte på vej ud 
af opgangen og som havde glemt at det var dette tids-
punkt hjemmesygeplejersken plejede at komme på). Det 
tyder på, at borgerne indretter sig efter hjemmesygeple-
jerskerne, men kan også ses som et udtryk for en (fælles?) 
opfattelse af at borgerne ikke kan foretage sig så meget 
andet. De må væbne sig med tålmodighed (patientia). 

I det hele taget virker det som om der af både sygeple-
jerske og borger søges etableret en form for rutine og 
genkendelighed. Flere af borgerne gav udtryk for at det 
passede dem godt når det var den samme sygeplejerske 
der kom hver gang. Der var en tendens til, at de syge-
plejersker, der kørte mere eller mindre fast i et distrikt 
(og som derfor kendte borgerne godt) blev mødt mere 
uformelt og også med en åbenhed for at tale om også 
svære problematikker som død. Det rutiniserede kunne 
også aflæses i den momentvis tavse rutine (som blev 
iagttaget hos et par sygeplejersker), der fx udspillede sig 
omkring sårskift, hvor sygeplejersken gav et elastikbind til 
borgeren, som denne så rullede op, uden at nogen nævnte 
det. Udefra betragtet lignede det næsten en dans, der var 
koreograferet.

Der kan peges på nogle forskellige måder som relationen 
mellem borger og hjemmesygeplejerske formede og kan 
forme sig på. 
En måde at kategorisere relationen på kan være med 
udgangspunkt i Videnscenter for Brugerinddragelse (Vi-
BIS) trinvise kategorisering (Jönsson, 2013) af forskellige 
grader af patientinddragelse: Der skelnes her mellem (1) 
information af patienten; (2) at møde patienten med en 
individuel og empatisk tilgang; (3) behandling af patien-
ten med udgangspunkt i dennes behov, ønsker og viden; 
(4) at patienten har medbestemmelse og tager aktivt 
stilling; og (5) at patienten oplæres til at udføre egenbe-
handling. 
Denne opdeling kan suppleres med 2 yderligere trin: Et 
trin (0) hvor patienten ikke informeres; og et trin (6) hvor 
patienterne orienterer sig mod omverden og fællesskab 
med andre – både patienter og ikke-patienter.

Det mest almindelige billede, der viste sig, kan karakte-
riseres som en omsorgsrelation med sygeplejersken som 
professionel og respektfuld problemløser og autoritet. I 
forhold til ViBIS’ kategorisering befinder relationen sig 
mellem trin (2) empati og (3) inddragelse af borgerens 
ønsker og viden.

Der er dog glidende overgange mellem inddragelse af 
borgerens ønsker, pædagogik og bestræbelse på at få 
borgeren til at overholde et givet behandlingsregime. Det 
gjaldt fx flere tilfælde af problemer med at overtale bor-
gere med skinnebenssår til at anvende kompressionsbind 
eller støttestrømper. Flere borgere beklagede sig således 
over at de var meget ubehagelige og havde selv taget dem 
af. Her prøvede flere af sygeplejerskerne at argumentere 
med den behandlingsmæssige nødvendighed, men når 
dette ikke gjorde indtryk blev der brugt andre argumenter 
eller andre måder at overbevise på, fx at indgå aftaler om, 
hvor længe støttestrømperne skulle være på eller ved at 
lade tæerne være frie osv.

Der fandtes også andre mindre hyppigt forekommende 
relationer.
- For nogle borgeres vedkommende (særligt dem med 

en eller anden form for demens) er mest dækkende et 
begreb om en form for omsorgsfuld magtudøvelse, som 
er langt fra ideen om den empowered borger. Fx var der 
flere demente, hvis medicin var i aflåste kasser, som 
borgerne ikke selv, men kun hjemmesygeplejerskerne, 
havde nøglen til. 

- Den utilfredse borger: De fleste borgere virkede tilfredse 
– enkelte endda særdeles tilfredse – med hjemmesyge-
plejerskerne. Der var enkelte borgere der var utilfredse 
enten med deres behandling, eller med andre hjem-
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mesygeplejersker. Der blev dog i noget videre omfang 
ytret utilfredshed med andre dele af sundhedsvæsenet, 
særligt hospitalerne.

 Enkelte borgere var ikke uden videre villige til at mod-
tage den planlagte behandling. Fx syntes som nævnt 
flere borgere, at det var ubehageligt at have kompres-
sionsbind på. Noget som hjemmesygeplejerskerne på 
den anden side så som nødvendigt for at forebygge sår. 
De utilfredse borgere var interessante på den måde, 
at sygeplejersken i de fleste tilfælde havde fortalt om 
utilfredshed allerede inden besøget hos borgeren. 
Utilfredshed var noget der skulle – og som der også 
blev – taget højde for:  enten pædagogisk, med ”list”, 
eller  ved at sygeplejersken lagde øre til utilfredsheden, 
men også ved at arbejdet blev planlagt efter det, fx ved 
at hjemmesygeplejerskerne besøgte borgeren på et 
bestemt tidspunkt. Man kan fortolke dette som en form 
for empowered borger; men det er mere dækkende at se 
det som en compliance-problematik: For at få borgeren 
til at følge behandlingen indgås et kompromis.

- Borgeren som forbruger – sygeplejersken som ser-
viceperson. Dette var en figur der forekom, dog kun 
sporadisk. Fx observeredes på et tidspunkt hvordan 
en borger, der fik skiftet sit sår samtidig sad og talte i 
telefon. Det samme var skete i nogle tilfælde hvor hjem-
mesygeplejersken doserede medicin (dette hænger 
her også sammen med opgavens karakter, der ikke er 
direkte relateret til borgerens krop).

- Borgeren som ekspert: I få tilfælde var relationen 
præget af, at borgeren optrådte som en form for ekspert. 
Dette gjaldt særligt lidt yngre (>70 år) med længere 
eller kroniske sygdomsforløb. Det er særligt disse cases, 
der kan pege på mere aktive og empowerede relationer 
mellem borgere og sundhedsprofessionelle (og svarer 
til ViBIS’ trin 5). Det var samtidig karakteristisk for disse 
cases, at borgerne var knyttet til specialafdelinger på 
hospitalet – dvs. empowerment tager ikke kun udgangs-
punkt i borgerens hverdagsliv, men også dennes (delvi-
se) medicinske og tekniske kendskab til behandlingen.

Disse ”ekspertborgere” peger dog samtidig på det fæno-
men, der blev nævnt ovenfor, nemlig at det store flertal af 
borgere som blev observeret i undersøgelsen har kontak-
ter til mange forskellige sundhedsprofessionelle instan-
ser, og at der konstant skal foregå en koordinering mellem 
disse instanser. Denne koordinering er en opgave, der i et 
vist omfang ”flyder” – og som det derfor er op til borgeren 
at varetage – men hvor hjemmesygeplejerskerne også kan 
spille en aktiv rolle.

Empowerment og rehabilitering
Relationen mellem borger og sygeplejerske kan sættes i re-
lation til begreberne om empowerment og rehabilitering. 

Det første begreb er et politisk og forskningsmæssigt 
begreb, der angiver en proces hvorigennem borgeren eller 
borgerne selv får ansvar, myndighed og magt over sit eget 
liv. Det angiver altså en bestræbelse og et mål om at bor-
geren skal være selvbestemmende og handlekraftig. 
Rehabiliteringsbegrebet er et ligeledes et begreb, der an-
giver en bestræbelse på at tilvejebringe handleevne eller 
snarere at retablere tabt handleevne.
Begge begreber angiver således bestræbelser på at an-
skue borgeren som aktiv og selvberoende. 
Det paradoksale er imidlertid at begge begreber særligt 
bruges i relation til mennesker, der har mistet færdighe-
der eller som (som i hjemmeplejen) har brug for andre 
menneskers hjælp og omsorg. Hjælp og omsorg, der netop 
angiver en afhængighed af andre.

Begreberne angiver derfor en bestræbelse som er ret-
ningsgivende i forhold til hjemmesygeplejerskernes arbej-
de, men giver anledning til nogle kritiske overvejelser:

-  For det første kan begreberne forstås kritisk som en an-
ledning til overvejelser over den umyndiggørelse, der kan 
være forbundet med hjemmesygeplejen, ligesom andre 
sundhedsprofessionelles arbejde: I en række tilfælde blev 
observeret, hvordan sygeplejersker fx ikke svarede på 
bemærkninger fra borgere:

’En hjemmesygeplejerske besøger en ældre mand, der netop er 
udskrevet fra hospitalet. Manden taler langsomt og ikke helt tyde-
ligt. Sygeplejersken kan ikke finde medicinskemaet fra hospitalet 
og skal sortere indholdet af nogle tidligere ophældte medicinæ-
sker fra før mandens indlæggelse. Hun er koncentreret om dette, 
men har nu fundet de relevante skemaer. Manden spørger til flere 
af pillerne: (fx) ”Er det de smertestillende? ”. Og lidt efter: ”Det er da 
et helt puslespil”. Sygeplejersken svarer ikke, men fortsætter med 
at sortere pillerne. Manden spørger (om nogle andre piller): ”Er det 
for smerter i hjertet? ” 
Sygeplejersken svarer (endelig): ”Nej det er for hjertet generelt?”
Lidt senere fortæller manden: ”Jeg har før selv kunnet tælle de der 
(pillerne) op. Nu tør jeg ikke mere”.

Eksemplet er (heldigvis) et af få, hvor en sygeplejerske 
åbenlyst ignorerer borgerens spørgsmål og undlader at gå 
ind i en dialog med ham om den medicinske behandling. 
Samtidig undlader hun at gå ind i en dialog med ham 
om hvad der evt. skal til for at han selv kan administrere 
medicinen.
Som sådan kan det illustrere et eksempel på, hvilken form 
for manglende borgerinddragelse som ideen om empow-
erment er et forsøg på at gøre op med.
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På den anden side illustrerer situationen også nogle af 
de strukturelle problemer, som udgør udfordringer for 
empowerment- og rehabiliteringstilgangen: I situationen 
fremstår det som om sygeplejersken er bekymret for, at 
medicinadministrationen ikke er i orden, og hun er derfor 
koncentreret om tabletterne. 
Samtidig illustreres et andet problem særligt med rehabi-
literingstilgangen. For lige som i dette tilfælde var en hel 
del af de borgere, som fik administreret deres medicin af 
hjemmesygeplejersken, nogle som tidligere selv havde 
været i stand til det og hvor perspektivet (bl.a. pga. alder) 
formentlig var, at de næppe kom til dette igen. Der er 
derfor et begrænset rehabiliteringsperspektiv ( jf. også 
Thuesen 2013). 

I denne forbindelse skal det også bemærkes, hvad der 
ikke blev observeret: En forhåndsantagelse i forsknings-
projektet var, at den stadig større vægt på rehabilitering 
og aktivitet livet igennem i nogle tilfælde kunne føre til 
omsorgssvigt eller til at borgerne blev pålagt at udføre 
opgaver, som de var ude af stand til. Der var få ansatser 
til sådanne eksempler – men kun i borgernes omtale af 
andre sundhedsindsatser eller manglende koordinering 
– ikke i observationerne af hjemmesygeplejerskerne 
sammen med borgerne.
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Den teknologiske udvikling spiller på en række måder ind 
i hjemmesygeplejens opgaveløsning og i relationen mel-
lem borger og hjemmesygeplejerske. Der ligger uden for 
projektets ramme at foretage en egentlig teknologivurde-
ring, men i observationerne er det tydeligt at særligt nyere 
dokumentations- og kommunikationsteknologi6 spiller en 
stor rolle i hjemmesygeplejerskernes daglige arbejde: Alle 
sygeplejersker uden undtagelse brugte en stor del af deres 
dag på elektroniske dokumentations-, planlægnings- og 
kommunikationsværktøjer. 
I begge kommuner blev der arbejdet i to forskellige 
systemer: Et borgerrettet system med oplysninger og kom-
munikation om den enkelte borger og et disponererings-
system (allokering af hjemmesygeplejersker). Det er på 
samme tid et beskedsystem (e-mail internt og eksternt) og 
et registreringssystem. Fx registreres det automatisk når 
en borger indlægges. Systemerne er omdrejningspunkter i 
den enkelte sygeplejerskes arbejde og kommunikationen 
med andre sundhedsprofessionelle. Det borgerrettede 
system indeholder også standardiserede plejeplaner for 
de ydelser der optræder i KL’s sygeplejeydelseskatalog. 
Det er imidlertid i vid udstrækning et system om og ikke 
med borgeren.

I den ene kommune var hjemmesygeplejerskerne dog 
udstyret med en tablet, og intentionen var at hjemmesy-
geplejerskerne skulle skrive notater allerede mens de var 
hos borgeren. Dette fandt dog kun meget sjældent sted. 
Begrundelsen var angiveligt, at netforbindelsen af og til 
kunne svigte i dele af kommunen. Det virkede dog også 
som om der i høj grad var tale om en tradition, hvor der 
først blev rapporteret og fulgt op når sygeplejersken var 
tilbage på kontoret.
En enkelt observeret sygeplejerske gav eksplicit udtryk for 
at, hun var meget glad for sin tablet: ”det er den største 
revolution der er sket”. Hun var imidlertid også som 
stort set den eneste meget omhyggelig med ikke alene at 
skrive om besøgene, når hun var hos borgerne, men også 
samtidig at læse op for borgeren, hvad hun havde skrevet. 
Den samme sygeplejerske var samtidig vældig kompetent 
til at både at tale med borgerne og tale med dem også om 
deres netværk og sociale behov. Forskellen i brugen af 
iPad’en peger på, at den nye teknologi ikke automatisk gi-
ver mere borgerinddragelse eller empowerment. Om dette 
sker afhænger i høj grad af sygeplejerskernes brug af den, 
som knytter sig til den mere traditionelle faglighed, dvs. 
hvad der er god sygepleje og borgerinddragelse. 

Man kan også undre sig over, hvorfor borgerne ikke har 
direkte adgang til at se det der er skrevet om dem. Det 
kræver, at sygeplejersken bruger systemerne sammen 
med borgeren (da hun eller han ikke har direkte adgang 
til disse systemer), hvis borgeren skal inddrages mere. 

Ellers risikerer de elektroniske systemer blot at fastholde 
og muligvis forstærke borgeren som objekt for kommuni-
kation mellem forskellige sundhedsprofessionelle. 

Særligt sårsygeplejerskerne var glade for tablets og/eller 
moderne mobiltelefoner: De muliggjorde således, at de 
kunne følge udviklingen i borgernes sår. Samtidig gav den 
lette adgang til elektroniske fotos mulighed for konfere-
ring med læger på en specialafdeling. Begge kommuners 
hjemmesygepleje var således tilknyttet et telemedicinsk 
projekt, hvor særligt komplekse sår blev ’delt’ elektronisk 
og løbende konfereret. Fotos af sår blev også brugt af 
almindelige sygeplejersker som så kunne konferere dem 
med sårsygeplejerskerne. 

Hvad angår medicinsk behandlingsteknologi i borgernes 
hjem, var den mere begrænset. Der blev kun observeret 
en blodsukkermåler og en sondemadspumpe. Det er på 
den baggrund begrænset hvad der ud fra dette studie kan 
siges om den medicinsk teknologi som borgerne direkte 
anvender.

Der skal endelig nævnes nogle mere problematiske sider 
ved den nye teknologi: 

- Teknologien er tidsbesparende når den virker – men 
besværlig og tidsforbrugende når den ikke gør det. Der er 
flere eksempler på det sidste. Fx følgende:

Rasmussen er netop blevet udskrevet fra en specialafdeling på 
hospitalet. Han har problemer med at holde maden i sig og skal 
derfor have mange hyppige små sondemåltider. Specialafdelin-
gen har derfor bestilt en sondemadspumpe til Rasmussen; men 
han vil ikke have den da den betyder at han ikke kan bevæge sig 
rundt. I stedet giver hjemmesygeplejersken Rasmussen sondema-
den med en stor sprøjte. Hjemmesygeplejersken bruger 20-30 mi-
nutter til at finde ud af hvor pumpen er bestilt og afbestille den.

-  Teknologien risikerer at standardisere og således afkob-
le sygeplejerskens professionelle skøn. Hvis der eksisterer 
en standardplejeplan risikeres det, at borgeren også får en 
”standard”behandling. 
Det var imidlertid muligt at skrive i og moderere plejepla-
nerne – noget der faktisk blev observeret mange gange. 
Standarden fungerede derfor snarere som en tjekliste.

Et eksempel på et sådan standardiseret system, der gan-
ske vist retter sig mod hjemmehjælpen og som endnu ikke 
er implementeret, var et system som det blev diskuteret 
at indføre i den ene af de to kommuner. Systemet ”Tidlig 
opsporing” (se http://tidligopsporing.dk/) er en app til 
mobiltelefoner som SOSU-gruppen skal anvende. Appen 

2.7 Ny teknologi – mellem 
standardisering og nye muligheder 
for inddragelse
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bruges til en standardiseret vurdering af borgerens pleje-
behov og behov for tidlig indsats. Appen baserer sig på en 
række tidligere standardiserede tjeklister.
Der er således tale om en standardisering – men også om 
en opgaveglidning – idet dele af den kliniske vurdering, 
der tidligere har ligget hos den sygeplejerskerne, med 
dette system overgår til hjemmehjælpsgruppen, der dog 

samtidig vil kunne monitoreres elektronisk, da data der 
indtastes i appen automatisk indgår i det borgerrettede 
kommunikationssystem. Systemet muliggør samtidig 
både vurdering af opgavetyngde (triagering).

- Registreringssystemerne muliggør – i det mindste poten-
tielt – en nøje overvågning af den enkelte sygeplejerske.
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3.  Dilemmaer og udfordringer - afsluttende 
diskussion

Det overordnede forskningsspørgsmål der blev stillet var 
”Hvordan sygeplejersker i det nære sundhedsvæsen [kan] 
udvikle ny sygeplejefaglighed, hvori både patienten og 
den professionelles faglighed har større indflydelse, samt 
hvori læring får større betydning?  I afsnit 1.5. blev oprid-
set 3 temaer som særligt er i fokus i undersøgelsen:

1. Sygeplejefaglighed i hjemmesygeplejepraksis og i rollen 
2. Læring i arbejdet i primær sundhedstjeneste 
3. Patientempowerment og brugerinddragelse i mødet 

mellem borgerne og hjemmesygeplejerskerne i hjem-
met.

Vi vil i det følgende opsummere og diskutere fund pri-
mært i relation til tema 1 og 3 med løbende inddragelse 
af læringsdimensionen. Undersøgelsen har vist en række 
problemer og ikke mindst hvilke dilemmaer og udfordrin-
ger, der tegner sig.

Udfordringer og dilemmaer tegner sig både fra et syge-
plejerske-, et patient- og et samfundsperspektiv. Det er 
indlysende, at disse perspektiver i mange tilfælde flyder 
sammen; men også, at der i en række tilfælde kan være 
tale om forskellige perspektiver. På langt sigt er sygeple-
jerskernes professionsperspektiv imidlertid, at de som 
profession på bedst mulig vis er i stand til at varetage 
patienternes interesse. 

Når vi inddrager begreberne dilemma og udfordringer 
er det også for at markere, at der i mange tilfælde ikke er 
tale om fejl eller mangler, men snarere om noget syge-
plejersker arbejder med at afbalancere eller løse, og hvor 
dilemmaet kan ligge i, at det der er løsning på et problem 
samtidig skaber andre. 

Sygeplejefaglighed i hjemmesygeplejepraksis og i 
rollen
Vi fandt et velintegreret fagprofessionelt fællesskab 
med en høj grad af selvstændighed og fælles og indivi-
duel ansvarlighed. Også specialsygeplejerskerne synes 
velintegrerede i det fagprofessionelle fællesskab – om 
end der synes at være et behov for en mere formaliseret 
uddannelse af denne gruppe. Hjemmesygeplejerskerne er 
karakteriserede ved en kompetence til og en mulighed for 
at foretage faglige skøn. En risiko er imidlertid, at opga-
veløsning og relation til borgerne reduceres til rutiner 
og standarder (se også diskussionen af den medicinske 
orientering nedenfor). Den nuværende struktur med den 
høje grad af kollektivitet, indflydelse på eget arbejde og 
fleksibel arbejdstilrettelæggelse må ses som fremmende 
for sygeplejerskernes læring. 

Det er derfor vores vurdering, at der er mange positive 
elementer i den organisering af separate hjemmesyge-
plejeenheder, som vi har observeret i de to kommuner: 
høj kompetence, gode muligheder for - særligt uformel - 
læring, og tid til at løse opgaverne på grundlag af fagpro-
fessionelle skøn – forhold, der både kommer sygeplejer-
skegruppen og patienterne til gode.

Dilemmaet i forhold til denne organisering er først 
og fremmest relateret til andre faggrupper – særligt 
SOSU-gruppen. Dilemmaet består i, at den separate 
organisering af hjemmesygeplejen må antages at gøre 
det sværere for sygeplejerskerne at fungere som direkte 
supervisorer i forhold til hjælpergruppen. Vi observerede 
eller hørte om flere organiseringer (i form af fx planlagte 
møder og undervisning, men også fælles kommunikati-
onsværktøjer og kutyme for at, alle nyansatte SOSU-as-
sistenter kørte en dag med en sygeplejerske) der søgte 
at tage højde for dette. Men det var samtidigt tydeligt at 
SOSU’ernes erfaringer og praksis kun i begrænset omfang 
er genstand for sygeplejerskernes direkte supervision.

I forhold til temaet hjemmesygeplejerskers samarbejde 
med andre faggrupper må også nævnes relationen til 
de praktiserende læger. Som nævnt var dette betyd-
ningsfuldt, men udgjorde også en udfordring for syge-
plejerskerne. Flere sygeplejersker nævnte at det i en 
vis udstrækning afhang af den enkelte læge hvor godt 
samarbejdet fungerede (hvilket i sig selv kan betragtes 
som et strukturelt problem).  Samarbejdet virkede og blev 
vurderet forskelligt i de to kommuner. Her spiller det en 
rolle, at kommunikationsværktøjerne var forskellige og 
kun var fælles for praktiserende læger og hjemmesygeple-
je i den af de to kommuner, hvor samarbejdet fungerede 
bedst. Andre forskelle, som kulturelle forskelle imellem 
de to kommuner, kan muligvis også have spillet ind, men 
disse var ikke synlige i dette projekt.

Flere oplevede de problemer, der knyttede sig til at de 
alment praktiserende læger er private virksomheder, og 
at det måske derfor kunne være vanskeligt at få dem til at 
påtage sig tidskrævende opgaver (som fx sårskift).

I forhold til sygeplejefagligheden og samarbejdet mellem 
faggrupperne er der således et klart vidensbehov: Det 
bør undersøges nærmere og mere systematisk, hvordan 
læringssituationen og samarbejdet er forskelligt for 
henholdsvis patienter, SOSU’er og praktiserende læger og 
hjemmesygeplejersker i primær sundhedstjeneste. Dette 
bør også kombineres med en undersøgelse af, hvordan 
forskellige typer organisering har betydning for de forskel-
lige gruppers læringssituation.
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Den medicinske orientering i hjemmesygeplejersker-
nes arbejde
Undersøgelsen peger på at den medicinske orientering 
og målrettede opgaveløsning er stærk i hjemmesygeple-
jerskernes arbejde. I undersøgelsen foregik dette både 
respektfuldt og omsorgsfuldt, men det var begrænset, 
hvor meget sygeplejerskerne kom rundt om hele borge-
rens livssituation. En række af de gode grunde til dette er: 
hvem der henviser til hjemmesygepleje; professionens 
organisering og uddannelse; borgernes og andres for-
ventninger. Vi har endvidere set det sparsomme samar-
bejde med ikke-medicinske professionelle (og frivillige). 
Det er vores vurdering, at denne medicinske orientering 
på mange måder er i god overensstemmelse med hvad 
der er hjemmesygeplejerskernes kompetencer. Udover 
de praktiserende læger er de den gruppe i det primære 
sundhedsvæsen, som har den stærkeste medicinske 
kompetence. I det perspektiv er det både professionsratio-
nelt, at sygeplejerskerne fastholder og understreger dette, 
og at man samfundsmæssigt og fra patienterne først og 
fremmest har en forventning om, at de kan dette.

Men samtidig bør hjemmesygeplejerskerne overve-
je, om de i højere grad kan styrke orienteringen mod 
lokalsamfundet, også mod aktiviteter der ikke er direkte 
sygdomsrelaterede, som fx undervisning af borgere, 
indgåelse i lokale netværk eller samarbejde med social-
faglige professionelle og frivillige organisationer. Dette er 
ikke nødvendigvis relevant for alle hjemmesygeplejens 
patienter, men for mange er det. Det bemærkelsesværdige 
er, at der ikke synes at have været nogle nye tiltag, der 
inddrog erfaringer fra eksempelvis hjemmesygeplejear-
bejde i ghettoprojekter, eller erfaringer fra kommunale 
sundhedsfremmeprojekter som en del sundhedscentre i 
Danmark er involveret i, i de ellers meget velfungerende 
hjemmesygeplejer, som vi har undersøgt.

Uanset den manglende socialfaglige bredde må man dog 
forvente, at hjemmesygeplejerskerne kommer plejefagligt 
og omsorgsmæssigt rundt om borgerne. Derfor må det 
forventes af hjemmesygeplejerskerne, at de kan gå ind 
i og tage hånd om eksistentielle problematikker som fx 
sorg og ensomhed.

I forhold til udviklingen af en eventuel bredere faglighed 
med potentialer for at hjemmesygeplejersker i fremtiden 
vil orientere sig mere imod borgerens hele situation og 
netværk, må dette også indbefatte uddannelse. En mulig-
hed kan være en mere specialiseret uddannelse for hjem-
mesygeplejersker. Det kan være i form af efteruddannelse 
og det kan være i form af mere specialiserede elementer 
på bacheloruddannelsen. Begge dele ville i højere grad 
muliggøre en målretning imod det socialfaglige og livs-

verdensmæssige, i stedet for den nuværende generelle 
sygeplejerskeuddannelse der hovedsageligt retter sig 
mod hospitalerne og sygdomme. Der bør arbejdes mere 
systematisk med at tilrettelægge og eksperimentere med 
uddannelseselementer der kan pege mod andre faglig-
heder end den – formentlig stadig mest betydningsfulde 
– sygdomsrettede faglighed.

Patientempowerment og brugerinddragelse i mødet 
mellem borgerne og hjemmesygeplejerskerne i hjem-
met.
På flere måder er empowerment mere nærliggende som 
perspektiv i borger-hjemmesygeplejerske relationen end 
i den relation, der er mellem den sundhedsprofessionelle 
og patienten på hospitalet: bl.a. foregår besøget i bor-
gerens eget hjem, hvor borgerens øvrige hverdagsliv (fx 
nære sociale relationer) er synlige, og hjemmesygeplejer-
sken i princippet en gæst.

Ikke desto mindre havde den relation, som vi observerede 
imellem borgere og hjemmesygeplejersker, først og frem-
mest karakter af en omsorgs- og behandlingsrelation med 
sygeplejersken som den medicinske ekspert.

Inddragelsen af borgerne kunne således snarere ses som 
en moderne version af sygeplejens ideal om at lytte til og 
samarbejde med patienten end som en egentlig myndig-
gørelse af borgeren i forhold til hans eller hendes lidelse. 
De moderationer eller forandringer der foregik, fx af 
kompressionsbehandling, må på den måde snarere ses 
som en bestræbelse på at sikre compliance (hvilket jo i sig 
selv også er ganske relevant, men er noget andet end den 
myndiggørelsesbestræbelse, der ligger i empowerment). 

Et sted hvor vi tydeligt så dette var i den standardpraksis, 
der er med at hjemmesygeplejen ikke kommer på aftalte 
tider, men dog tog hensyn til eventuelle ønsker,  ligesom 
besøgene ofte foregik på et ”sædvanligt” tidspunkt.

På den anden side udgør empowerment som diskuteret 
ovenfor på nogen måde et dilemma – fordi det kan ori-
entere den sundhedsprofessionelle væk fra at analysere 
borgerens muligheder og omstændigheder, og overse 
borgerens behov for omsorg og hjælp. I den forbindelse er 
værd at bemærke, at der i denne undersøgelse ikke er ikke 
observeret nogen form for manglende omsorg. Ligesom 
det var indtrykket, at de fleste borgere var meget tilfredse 
med hjemmesygeplejerskerne.

Ud fra litteraturen og i forlængelse af vores observationer 
er det derfor først og fremmest en øget vægt på empower-
ment der kan arbejdes med. Dette bør dog klart ske under 
hensyntagen til de borgere, der har det bedst med at blive 
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taget hånd om. Men vi ser en række steder, hvor der kan 
arbejdes med at styrke empowerment. Det ene vedrører 
inddragelse af andre aspekter af hverdagslivet – også i 
bred forstand. 

Og selvom størstedelen af borgerne ikke virkede utilfredse 
med at deres besøg ikke var tidsfastsat og mange af dem 
heller ikke selv kunne komme ud af deres bolig, fasthol-
der det borgerne i en ventende og passiv rolle. Vi er klar 
over, at fordelen ved dette kan være at det giver sygeple-
jerskerne mere fleksibilitet også i de enkelte borgerbesøg, 
men vi synes samtidig, at det er indlysende at det er noget 
der relativt let kan ændres (fx med sms-besked om, hvor-
når sygeplejersken kommer, da stort set alle - også ældre 
- borgere nu har mobiltelefon). 

Det samme gælder kommunikations- og dokumentations-
systemet, hvor den ny teknologi oplagt åbner for i højere 
grad at inddrage borgerne. Det synes oplagt (men på 
nogen måder et brud med traditionen) at selve dokumen-
tationen i langt højere grad bør foregå synligt for og med 
inddragelse af borgeren.

Samtidig er det tydeligt, at vi mangler mere viden om 
visitationsprocedurer, borgererfaringer og forløb i primær 
sundhedsvæsen i det hele taget og mere specifikt i hjem-
mesygeplejen.

Roskilde d. 22.12. 2014

 

1.   Navne på borgere og sygeplejersker er i denne og de øvrige observationer anonymiserede.

2.  Størstedelen af borgerne henvises dog af instanser uden for hjemmesygeplejen, primært hospitalerne og praktiserende 

læge. Tal fra KL’s partnerskabsprojekt (uden år) viser at kun 11% af henvisninger var interne.

3.  Dette gælder muligvis i endnu højere grad i weekend og aftenvagter, hvor sygeplejerskenormeringen dels er væsentligt 

mindre og - i sammenhæng hermed – at det kun er de mest akutte opgaver der løses. Vagterne er dog ikke blevet observe-

ret, men en sygeplejerske kunne fortælle, hvordan hun i en lørdagsdagvagt som vikar i en nabokommune havde haft op 

mod 20 besøg. Observatørens undrende spørgsmål om, hvordan dette kunne lade sig gøre, blev besvaret med ”at de faste 

sygeplejersker jo tog alle de mere komplicerede besøg.”

4.  I et af tilfældene bemærkede sygeplejersken dog efterfølgende overfor observatøren, at hun ville tage det op en anden 

gang; men at det var det første besøg og havde været tidligt på dagen og at hun derfor ville tage det op på et andet tids-

punkt.

5. Som en af de observerede hjemmesygeplejersker vittigt bemærkede: ”Her er vi tilbage ved den franske revolution. Der er 

kun borgere.”

6. Det kan diskuteres hvad man skal forstå ved medicinsk teknologi: Er de nyeste og mest moderne forbindsstoffer fx medi-

cinsk teknologi? Her er teknologi forstået som mekaniske eller elektroniske indretninger.
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