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DEN NÆSTE TIMES TID…..

• Kort præsentation af min ph.d.-afhandling (forskningsspørgsmål, baggrund, teori, metode 
og analyse)

• Hvad kom jeg frem til?

• Problematisering af sygeplejeprofessionens ændrede position og fokus



FORSKNINGSSPØRGSMÅL

Hvordan får sygehusvæsenets 
indretning, baseret på specialisering 

og en særlig styringspraksis, 
betydning for gamle medicinske 
patienters indlæggelsesforløb?



SOM KOORDINERENDE SYGEPLEJERSKE OPLEVEDE JEG…



EPISODEN SOM GJORDE UDSLAGET…



FORMÅL MED PH.D.-AFHANDLINGEN



TEORI & METODE

Dialektik

Metodisk/

Empirisk 
ramme

Teoretisk 
ramme

Den etnologiske stats- og 

livsformsteori/Thomas Højrup

+

Begreber hentet fra Foucault

Et nutidigt &

et historisk feltarbejde 

på Holbæk Sygehus



ANALYSEN





HVAD KOM JEG FREM TIL?



SYGEHUSVÆSENETS INDRETNING HAR UDVIKLET SIG I EN RETNING SOM I DAG ER EN 
UDFORDRING FOR GAMLE PATIENTERS INDLÆGGELSESFORLØB?

Første historiske periode Anden historiske periode Tredje historiske periode

1937

1974



BETYDNINGEN AF SYGEHUSVÆSENETS INDRETNING 
- for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb



STATENS PERSPEKTIV

Satsning på

et specialisereret, effektivt og økonomisk rentabelt sygehusvæsen, som samtidig 

kan håndtere den voksende gruppe af gamle patienter



DE SUNDHEDSPROFESSIONELLES PERSPEKTIV

Legitimitet, ekspertstatus og diskursiv magt

Et væld af karrieremuligheder

Sygeplejerske: ”Altså man håber jo, at de 

kommer et sted hen, hvor de ikke skal ligge 

på gangen, og hvor der ikke er for meget uro 

… Det er da en udfordring for alle ældre 

mennesker at komme på sygehuset ikke. Det er 

jo et helvede for dem, for at sige det mildt” 

Læge: ”De er lidt opfattet som værende lidt i 

vejen eller et nødvendigt onde eller sådan 

noget, nåh ja hmmm hvor skal vi gøre af dem 

ikke altså, det er efter, hvor der er plads" 

Professionelle som”en restgruppeproblematik”



DE GAMLES PERSPEKTIV

Oplevelse af kontakten:

Gudrun: ”De lytter ikke, de har ikke tid og 

de siger ikke til mig, vi har ikke tid, de går 

bare” 

Dagmar: ”Det er næsten mest værdier, de 

gik efter, ikke personen” og ”det var jo 

puls og blodtryk og de der blodprøver”.

Oplevelse af behandlingen: 

Agnes: ”Jeg føler ikke, jeg har fået 

behandling nok”. 

Ingvar: ”Der blev ikke gjort noget ved mig, 

da jeg lå derude. De tog bare prøver”

Oplevelse af flytningerne

Anton: ”Ja, så sagde de, at det var 

direktøren, der havde bestemt, at nu skulle 

jeg ikke være der, der skulle jeg flyttes ud 

igen. Så sagde jeg, men sig mig en gang, 

hvorfor flytter I mig frem og tilbage, så 

kunne I jo lige så godt lade mig ligge”



DE GAMLE MEDICINSKE PATIENTERS INDLÆGGELSESFORLØB
- SET I ET GERIATRISK PERSPEKTIV

VIGTIGT
• Hurtig diagnostik og behandling

• Indsatser med sammentænkning 

af fysiske, psykiske og sociale 

aspekter

• Rolige omgivelser og minimering 

af flytninger under indlæggelse 

• Inddragelse af de pårørende



DE GAMLE MEDICINSKE PATIENTERS INDLÆGGELSESFORLØB
- SET I ET LIVSFORMSPERSPEKTIV

BETYDNINGSFULDT 
At kende til de gamles levede liv 

og historie



SPECIALELØS
Intern medicinsk patient

Flyttes ud fra ledig plads-

princippet

Ender på en stue med en 

usoigneret herre

Gudrun forlanger at blive 

udskrevet

HISTORIELØS
Fejltolkning af hendes 

adfærd

Udskrivelse til en uholdbar 

hjemmesituation

Manglende forklaring på 

hendes indlæggelse.

INTERESSELØS
”Jeg har ligget på 

hospitalet mange gange 

for mine ører, altid er de 

kommet hen og har snakket 

med mig før i tiden, det er 

slut, det er slut, nu er det 

bare, kan du ikke huske 

noget”



SPECIALELØS
Intern medicinsk patient

Flyttes ud fra ledig plads-

princippet

Flere flytninger

Troede han var blevet 

tosset!

HISTORIELØS
Fra smilende og 

snakkesalig → trist, 
opgivende og ked af det

Svært ved at opretholde 

selvstændighed og 

autonomi

INTERESSELØS
”den indstilling, at han er 

gammel og vi skal spare 

penge, så ham gider vi sgu 

ikke gøre noget ved”



FLERE TING I SYGEHUSVÆSENETS INDRETNING HAR 

UDVIKLET SIG I EN RETNING, SOM BIDRAGER TIL 

PROBLEMSTILLINGEN MED DE GAMLE PATIENTER…



Første historiske periode

En sygdomsorienteret sygehuspraksis

Anden historiske periode

En situationsorienteret sygehuspraksis

Tredje historiske periode

En sygdomsorienteret sygehuspraksis

Professor Flindt: ”Det er urimeligt, at der 

findes Svinehold i Anstalten. Alt, hvad der 

kan fordærve Luften og Jordbunden i og 

omkring Sygehuset, bør for enhver Pris 

undgaas (…) Hvorvel et større Hønsehold 

ikke kan blot tilnærmelsesvis foraarsage

hygiejniske Ulemper, der kan sammenlignes 

med de af Svineholdet flydende, maa det 

dog anses for mindre vel betænkt, som sket 

er, at anbringe Hønsehuset umiddelbart op 

ad Sygehusbygningerne, hvorved 

Renheden af den Luft, som ved 

Ventilationen føres ind i disse, kun kan 

forringes” (1887)

Overkirurg B. Heiberg: ”Vi skulle ogsaa gerne 

komme dertil, at et sygehus af patienterne 

føles som et hjem, thi ingen har vel haardere

brug for et kærligt hjem end netop de syge” 

(1949) og ”det er vort ønske, at sygehusene (i 

Holbæk Amt) maa være saa gode som 

hoteller med hjemlige hygge”(1950)

Overlæge Th. Hansen: ”Vi maa ikke 

glemme, at mennesker har baade legeme 

og sjæl, og begge dele maa der tages 

hensyn til” (1951)

Forstanderinde Hielm Schmidt:”Patienter

kommer som paa samlebaand. Den 

legemlig behandling er i orden, men hvad 

med den sjælelige? Her bør sættes mere 

ind. Man maa ikke glemme det 

menneskelige” (1952)

Overlæge H: ”Jeg må koncentrere mig om det kardiologiske, 

som det folk kommer for, og få løst deres kardiologiske 

problem. Det synes jeg er det vigtigste for mig, der må man 

være lidt skruppelløs og skære igennem” (2016)

Overlæge: ”så skal vi passe plejehjemsbeboere, mens der er 

800 ekkoer, som venter på os” (2016)

UDVIKLINGEN I SYGEHUSVÆSENETS PRAKSIS



UDVIKLINGEN I DE SUNDHEDSPROFESSIONELLES SAMMENSÆTNING

Første historiske periode

Lægen: patriark og toneangivende

Sygeplejersken: professionel assisterende 
husmoder

Anden historiske periode

Lægerne: fortsat toneangivende

Sygeplejerskerne: begyndende indflydelse

Sygehjælperne: kom til

Tredje historiske periode

Lægerne: fortsat toneangivende

Sygeplejerskerne: toneangivende

Sygehjælperne opkvalificeres til SSA’ere, som 
presses ud

BIFUND

I DAG

Læger og sygeplejersker toneangivende

Lægerne tager sig af behandlingen

Sygeplejerskerne tager sig af pleje og omsorg eller gør de?



UDVIKLINGEN I SYGEPLEJERSKERNES POSITION OG FUNKTION
Første historiske periode

Assisterende og omsorgsgivende 

Anden historiske periode

Assisterende, omsorgsgivende og 
ledende

Tredje historiske periode

Behandlingsgivende, ledende og 
forskende

Forstanderinde Hielm Schmidt 

”Sygeplejerskers fremtidige 

arbejde vil mere end nogensinde 

kræve menneskekærlighed i et 

kompliceret teknokrati” (1969) 

Afdelingsspl A: ”Jeg tror, vi simpelthen er skolet til 

omsorg i mit fag, omsorg, omsorg, omsorg og når vi 

lægger fru Jensen ned, vi tror på, at det er godt at 

ligge ned, når man har fået den her lungebetændelse 

og uhm.., men vi skal altså mobilisere” (2016) 



SYGEPLEJERSKERNE HAR SOLGT UD AF ARVESØLVET I FORM AF PLEJE OG O MSORG I FORSØGET 

PÅ AT OPNÅ TÅLELIGE ARBEJDSVILKÅR OG KUNNE OVERLEVE I SUNDHEDSVÆSENET? 

En afdelingssygeplejerske siger om 

plejepersonalets prioritering: ”Det eneste, de har 

i hovedet, og det er jo, fordi det er jo også noget 

vi skal have i hovedet, det er om patienten er 

blevet bosset, fordi det skal vi gøre, inden der er 

gået en time, efter patienten er kommet” 



SYGEPLEJEPROFESSIONEN SIDDER INDE MED EN DEL AF LØSNINGEN I FORHOLD TIL 
HÅNDTERINGEN AF DEN STADIG VOKSENDE GRUPPE AF GAMLE PATIENTER

De ældre bliver ældre og ældre. 

Ifølge de seneste tal fra Danmarks 

Statstik vil antallet af ældre, der 

er fyldt 65 år, i løbet af de næste 

25 år stige fra 18 til 25 pct. af 

befolkningen.

I takt med de ældre bliver ældre, 

stiger også kontakten til 

sundhedsvæsenet og eventuel 

indlæggelse på sygehuset. 

Kilder: Danmarks Statestik (2014): Nyt fra Danmarks Statistik –

Befolkningsfremskrivninger 2014-2050  og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

(2011): National handlingsplan for den ældre medicinske patient



SYGEPLEJEPROFESSIONENS ÆNDREDE FOKUS KUNNE 
MÅSKE VÆRE EN DEL AF FORKLARINGEN …

Seniorforsker Helle Hedegaard Hein: 

”Ingen sygeplejestuderende har siddet og tænkt: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at 

sidde og udfylde papirer om akkreditering, derfor vil jeg være sygeplejerske”

”Det er opgaver, som man har taget på sig som led i en professionaliseringsstrategi, 

men som igen fjerner fokus fra den egentlige motivation for at gå ind i faget”
Kilde: Sygeplejersken 10/2008



DERFOR
LAD OS GÅ TIL KAMP FOR AT FÅ OMSORGEN & PLEJEN TILBAGE 

SOM SYGEPLEJEPROFESSIONENS VARTEGN



TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED!

Link til gratis download af ph.d.-afhandling: 

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Lisbeth-Aaskov-Falch-phd-afhandling.pdf

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Lisbeth-Aaskov-Falch-phd-afhandling.pdf

