
16 Tekst: Marie Adelstorp    Foto: Jonna Fuglsang Keldsen     VORES MIDT           16

”D
et tværsektorielle samarbejde i 

det danske sundhedsvæsen har 

mange udfordringer. Det er lidt 

lige som humlebien. Den burde jo egentlig 

ikke kunne flyve, men det gør det alligevel. 

Og sådan har mine forskningsresultater 

også vist sig undervejs. En del ting lykkes i 

det tværsektorielle samarbejde… på trods,” 

forklarer Anne Bendix Andersen, der er 

ph.d.-studerende ved HEALTH, Sektion for 

sygepleje, Aarhus Universitet, Center for 

forskning i Klinisk Sygepleje (CFKS) og Medi-

cinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg.

I mere end to år har hun fordybet sig i 
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det tværsektorielle samarbejde ved hjælp af 

en etnografisk inspireret metode. Undersø-

gelsen har som formål at pege på områder, 

hvor ændret praksis vil kunne medvirke til at 

fremme kontinuitet og sammenhæng i sund-

hedsydelserne for patienter med kroniske 

lidelser. Hun har eksempelvis fulgt 10 multi-

syge patienter over 65 år fra udskrivelse på 

to midtjyske akutafdelinger og typisk to-fire 

måneder frem.

”Det var vanvittigt spændende! Det gav mig 

utrolig meget viden og indsigt at få lov at følge 

disse patienter rundt i sundhedsvæsenet, 

og jeg føler et kæmpe ansvar for at levere en 

a#andling, der afspejler den virkelighed, jeg 

blev inddraget i takket været disse patienter,” 

fortæller Anne, mens hun sidder i hjemmet 

i Viborg, hvor hun primært arbejder på sin 

a#andling og de tre artikler, hun skal formulere 

undervejs. Den første er optaget i det amerikan-

ske sygeplejemagasin, Nursing Inquiry. Publice-

ringsdatoen er dog endnu ukendt. 

Er tænkningen den rigtige?

Selvom mange ting i det tværsektorielle 

samarbejde lykkes, så er der bestemt også 

udfordringer. Præcis hvor disse knaster 

opstår, kan Anne ikke oplyse, for som ph.d.-
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studerende må man ikke fortælle om sine 

fund, før afhandlingen er afleveret. Og det 

sker d. 31. januar 2018. ”På min 49 års fødsels-

dag,” fortæller Anne med et smil og åbner 

alligevel for en flig af sine resultater.

”Hospitalsvæsenet er bygget op således, 

at patienterne skal hurtigt ind og hurtigt ud 

af hospitalet. Brækker man benet, så funge-

rer hospitalsvæsenet fint, men systemet er 

ikke konstrueret til patienter med kom-

plekse lidelser, som det fungerer nu. Allige-

vel fungerer systemet ofte, og det er for mig 

både tankevækkende og interessant.”

Anne har ligeledes registreret, at man 

løbende forsøger sig med nye tiltag rundt i 

sundhedsvæsenet ’sådan lidt ad hoc’ – dog 

uden løbende at undersøge grundigt, om de 

nye tiltag er vejen frem. 

”Virkeligheden ser nok ikke altid ud, som 

vi regner med,” mener Anne.

Sundhedsaftalen på godt og ondt

Anne har også gennemført en kritisk dis-

kursanalyse af Sundhedsaftalen for Region 

Midtjylland 2015-18, som er en aftale mellem 

Region Midtjylland, kommunerne i regionen 

og praksissektoren om gensidige forpligtel-

ser og samarbejde på sundhedsområdet. 

Aftalen har som formål at understøtte, at 

den enkelte borger modtager en indsats, 

der er sammenhængende og af høj kvalitet 

uanset antallet af kontakter eller karakteren 

af den indsats, der er behov for.

Annes diskursanalysen fokuserer på, 

hvordan aktører i det tværsektorielle sam-

arbejde italesættes i det sammenhængende 

sundhedsvæsen, og hvilke konsekvenser en 

sådan italesættelse kan have for den sociale 

praksis, der kendetegner det tværsektorielle 

samarbejde.

”Det er ret nørdet, men sprogbrugen 

konstruerer virkeligheden, og derfor har jeg 
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kigget på rammer og præmisser for aftalen 

samt kigget kritisk på, hvad det er ved afta-

len, der gør den svær at implementere på 

arbejdspladserne. Som eksempel kan jeg 

tage betegnelsen ’den færdigbehandlede 

patient.’ Men hvornår er patienten reelt 

færdigbehandet? Særligt de komplekse 

patienter?” spørger Anne.

Er ændret praksis vejen frem?

Annes forskningsprojekt: ’Samarbejde på 

tværs – En undersøgelse af tværsektorielt 

samarbejde i det danske sundhedsvæsen’ 

har bl.a. som formål at pege på områder, 

hvor ændret praksis vil kunne medvirke til 

at fremme kontinuitet og sammenhæng.

”Igen kan jeg desværre ikke røbe for 

meget, men for mig er det oplagt at tænke 

på, om det altid er patienterne, der skal 

komme til de sundhedsprofessionelle? 

Skulle det måske være omvendt?,” spørger 

Anne og fortæller, at det er overvejelser, hun 

vil uddybe i sin afhandling.

Inspirerende forskermiljø

Selvom et ph.d.-projekt i sig selv kan være 

en ensom affære, har Anne hele vejen søgt 

sparring med et netværk på i alt fem øvrige 

ph.d.-studerende og sine vejledere fra Cen-

ter for forskning i Klinisk Sygepleje og Insti-

tut for Folkesundhed – sektion for Sygepleje 

på Aarhus Universitet. Anne fremhæver 

netop det forskermiljø, hun er en del af.

”Jeg duer ikke til at arbejde alene, så det 

har været meget givende at dele tanker og 

refleksioner med andre fagprofessionelle. Vi 

bruger hinanden i allerhøjeste grad, for som 

ph.d.-studerende lærer man meget, mens 

man går vejen,” fortæller Anne, der samtidig 

fremhæver det som særdeles positivt, at de 

ph.d.-studerende har mulighed for et bredt 

samarbejde – også med sygeplejestude-

rende tilknyttet CFKS der eksempelvis kan 

bidrage med at indsamle data.

Forskning bidrager til udvikling

Som forskende sygeplejerske kan man få 

skudt i skoen, at man er langt fra praksis.  

Og når Annes sygeplejerskeuddannede 

mand, Peter, med et smil udfordrer Anne på 

dette punkt, så går diskussionerne lystigt i 

hjemmet i Viborg.

”Jeg synes bestemt ikke, at jeg er fjernt fra 

praksis, og jeg mener slet ikke, at jeg forlader 

virkeligheden, når jeg forsker i sygeplejen. 

Tværtimod mener jeg faktisk, at forskning 

er nødvendig, hvis faget fortsat skal udvikle 

sig, og vi som sygeplejersker skal bidrage til 

retningen. Derfor kan det også undre mig, at 

det for tiden ofte er forskerne, der bliver spa-

ret væk som det første, når der skal justeres 

budgetter,” siger Anne. 

Anne Bendix Andersen er Region Midtjyllands repræsentant i Sygeplejeetisk Råd, som er 

en del af Dansk Sygeplejeråds organisation. Medlemskabet indebærer bl.a. ti årlige møder i 

Dansk Sygeplejeråd hovedkontor i København med de øvrige ni medlemmer af Sygepleje-

etisk Råd, der gerne deltager i den offentlig debat om etik i sundhedsvæsenet.

        ”Etik og forskning hænger i den grad sammen. Det er vigtigt at være omhyggelig 

og tage ansvar som forsker, da man repræsenterer de mennesker og patienter, man er 

sammen med. Det er eksempelvis min opgave at lade deres stemme komme til udtryk. 

Men hvordan det sker er bl.a. op til de subjektive og etiske valg, jeg foretager undervejs,” 

fortæller Anne. 

         Sygeplejeetisk Råd vejleder om etiske forhold, som sygeplejersker kan blive konfron-

teret med i deres arbejde. Alle medlemmer har mulighed for at kontakte rådet for at få 

dem til at forholde sig til en etisk problemstilling.
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•   Uddannet sygeplejerske i 1994 fra Viborg 

Sygeplejeskole

•   15 års erfaring fra det nyremedicinske 

speciale

•   Sundhedsfaglig diplomuddannelse

•   Master in Health Science, Nursing, ved 

Viborg Sygeplejeskole/Deakin University

•  Forløbskoordinator for borgere med 

behov for særlig støtte, Viborg Kom-

mune og Medicinsk Afdeling, Regions-

hospitalet Viborg

•   Klinisk sygeplejespecialist i Medicinsk  

og Hjertemedicinsk Afdeling, Regions-

hospitalet Viborg

•   Ph.d.-studerende siden 1. februar 2015
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