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Når noget blomstrer ubetinget, 
overskridende og på trods!

Det kan skyldes synet af en blomst i 
vejkanten
en pludselig indsigt i dens 
fuldkommenhed
den står der og er blomst på en 
genial måde
som om det var det naturligste i 
verden
hvad det naturligvis også er
men man ville næppe slippe godt fra
at fortælle det til andre

Se engang hvor blomst den er
den blomsteste blomst i miles omkreds
blomst helt ud i bladspidserne
ikke ét overflødigt blad
det er virkelig professionelt arbejde

alt i den
rod
stængel
kronblade
støvdragere
udfylder indefra dens blomsthed
til dens yderste grænse

MEN

og her kommer vi til det geniale
den overskrider endog denne grænse
i kraft af sin vellugt
i kraft af sin skønhed (…)”

Uddrag af digtet ”Træd varsomt” af 
Benny Andersen 
(Andersen 1999 s. 873-874))



Lidt om konteksten for det skønne!

Ved undersøgelsens 
begyndelse

Et hospitalsvæsen præget af Den 
Danske Kvalitetsmodel (DDKM) 
indebærende: 

Stærk ydrestyring af 
sygeplejerskers handlinger 
i form af standardiserede 
beskrivelser af patientforløb, 
behandlingsforløb og 
plejetiltag.

Et hospitalsvæsen som ikke blot skal 
udføre ‘best practice’ – men også 
udvikle ‘next practice’. 

Et hospitalsvæsen under massive 
besparelser.

Sygeplejerskernes 
motivation for deltagelse i 
undersøgelsen:
”Jeg oplever at det er en fabrik, man 
kalder det ligefrem en produktion og 
patienterne er konservesdåser på et 
samlebånd. Jeg er ked af det. Når jeg 
tænker tilbage… for 10 år siden havde vi 
tid til patienten. Nu skal vi bare rette ind. 
Toget kører henover os. Sygeplejersker kan 
gøre en kæmpe forskel (…) men vi taler 
aldrig om omsorg ”(IN 2/11 2016)

”Jeg er ikke kontorsygeplejerske. Jeg vil 
gerne være ved sengen (…). Det, der rører 
mig i sygeplejen, er nok logistikken, 
økonomien og besparelserne på den ene 
side og så patientens bedende øjne på 
den andn side. Jeg vil gerne skabe tid til 
patienten og meldte mig til projektet for at 
se noget i sygeplejen, som ikke 
underlægges rammerne (IN 2/11 2016)



Hvad gør 
et skønt 
øjeblik i 
sygepleje 
skønt?

Fucked (Couple) af Tony Matelli



En fortælling 
om at være 
dødelig
Sygeplejersken Gittes fortælling



I et skønt øjeblik fornemmes et ‘mere’, 
der har ukrænkeligheds-karakter



I et skønt øjeblik er sygeplejerske og patient fælles 
sensitivt tilstedeværende og mødes i- og af en 
fælles menneskelig grund.



I et skønt øjeblik ses ‘bevægede 
bevægelser’ – om kropslig sensitiv 
tilstedeværens resonans.

• Sygeplejerskens krop og 
ord bevæges i resonans 
med ‘et ukrænkeligt 
mere’.

• Kropslig sensitiv 
tilstedeværens resonans –
bevæges da, ifølge 
Merleau-Ponty, af ‘rå 
mening’/’Værens hjerte’



En fortælling 
om afsked

Sygeplejersken Lones fortælling



Skønne øjeblikkes skrøbelighed og 
styrke. 



Hvad vil det nu sige, at være 
professionel sygeplejerske?

Professionalitet som afstand 
– Katrin Hjort 

Fælles for hverdagsforståelsen af 
professionsbegrebet, 
professionsteorien og 
organisationens teorier er, at 
begrebet professionel som nævnt 
signalerer noget positivt, og at det 
defineres som det modsatte af at 
være amatør, en elskende, der 
drives af lyst eller kærlighed. I 
begrebet ligger altså et signal om 
en vis følelsesmæssig distance…
(Katrin Hjort, 2006 s. 5 min 
fremhævning)

Personorienteret 
professionalitet jf. Martinsen

Viser sig gennem den holdning 
den professionelle møder den 
anden med.

Handler om at tage den etiske 
fordring på sig i hvert enkelt møde 
med den anden og en situation

Spørger: Hvordan får kærligheden 
og barmhjertigheden rummeligt 
rum at være i, i denne specifikke 
situation?

Om professionalitet, a-professionalitet og u-professionalitet



Hvordan kan vi som 
sygeplejersker åbne 
os for- og lade os 
lede af det skønne i 
hverdagens 
praksis?

‘Tilbage til naturen’ af Storm P.



En fortælling 
om livsmod 
Sygeplejersken Selines fortælling



Om at bære spørgsmål under sit hjerte.
Hvordan bliver livet livet værd hér – i dag? 



Tre dialogiske byggesten til bevarelse af 
åbninger mod det skønne i sygepleje: 

Udvikle fornemmelser for 
det skønne

Fortællingens kraft

Invitere til undren ud mod 
det gådefulde og 

ubetingede

Åbne og undrende 
samtalerum

Vove at lade sig vende af 
det skønne

Indgyde mod og 
eftertænksom handlekraft



En tænke- og samtaletid

Del følgende med 
hinanden:

• Hvad bliver I nu optagede 
af ?

• Hvad får I lyst til at vende 
tilbage til egen praksis 
med?

• Hvad kunne I godt tænke 
jer at drøfte nu?



Tak fordi I lyttede  - tid til drøftelse, 
spørgsmål og kommentarer
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