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Der er forskel på gåture - en 
fortælling om Karl



Lidt om konteksten …

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)



Hvordan kan man undersøge skønne øjeblikke 
i sygepleje? – et blik ind i et værksted

15 sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens. 

Medicinsk afdeling, Anæstesiologisk afdeling, thoraxkirurgisk afdeling. 



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.



Fælles sensitiv tilstedeværen er ikke 
empati

Empatiens kendetegn

• Lytteretning: dig i mig

• Kommer tæt på: Patientens 
indre, subjektive forståelser

• Patienten erfarer: 

• Mulighed for menneskelig 
vækst. 

• At blive hørt, set og forstået

Kendetegn ved Fælles 
sensitiv tilstedeværen

• Lytteretning: Den fælles 
menneskelige og eksistentielle 
grund, vi begge er omsluttet af. 
Det ‘mere’ vi begge tager del i.

• Kommer tæt på: De 
fællesmenneskelige grundlag 
og fænomener vore liv drages 
mod, bæres og rystes af.

• Patienten erfarer:
• At dele liv med en anden – blot 

for en stund



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’



Hvordan kan 
vi lære af 
det skønne?
Om at etablere 
skønhedsorientered
e udviklingspraksisser 
blandt 
sygeplejersker

‘Tilbage til naturen’ af Storm P.



Nuværende faglige udviklings- og 
innovationspraksisser i sygepleje – udvikling eller 
afvikling?

3 logikker der synes at råde:

• Tidsoptimering

• Fejlfinding

• At følge med den teknologiske 
udvikling

Sygeplejerskernes respons: 

Jeg giver helt ærlig intet for ordet 
innovation. Det er som gammel 
mel på nye sække og følges af 
urimelige krav udefra eller ovenfra 
(…). Det er sådan noget, man kan 
sidde og lave og tænke, når man 
er på en direktionsgang og ikke 
aner, hvad der foregår på 
stuerne. Jeg er helt ærligt mere 
optaget af at udøve sygepleje 
end af at udvikle sygepleje. 
(Interview 12.11.15).



En fortælling 
om livsmod 
Sygeplejersken Selines fortælling



Hvordan bliver livet livet værd hér – i dag? Om at 
stille sit hjertes grundlagsspørgsmål i den daglige 
pleje



En skønhedsorienteret udviklings- og 
innovationspraksis i sygepleje kræver:

Udvikling af sensitive 
fornemmelser for det skønne 
i sygeplejerskers praksis

• På individuelt niveau

• I plejekulturen

• På ledelsesniveau



En skønhedsorienteret udviklings- og 
innovationspraksis kræver:

At man undres i mødet med 
det skønne

• På individniveau

• I plejekulturen

• På ledelsesniveau

‘Wondering’ af Poul 
Meldahl



En skønhedsorienteret udviklings- og 
innovationspraksis kræver:

At man lader sig vende af 
det skønne (at stilles et andet 
sted)

På individniveau

I plejekulturen

På ledelsesniveau

Storm P: Tilbage til naturen



Skønhedssalonen som et 
verdensåbnende samtalerum

Samtalens elementer:

1. Fortællinger fra skønne øjeblikke

2. Filosofisk spørgen og undren i 
mødet med det skønne – at stille 
‘hjerte-spørgsmål’.

3. Filosofiske og eftertænksomme 
samtaler omkring vores fælles 
undren og spørgen – eksperimenter 
her gerne med æstetiske udtryk

4. At gå i dialog med kunstneriske 
indtryk – gå gerne på kunstmuseum 
sammen

5. Tilbagevenden til egen praksis og 
eget liv



Tak fordi I lyttede  - tid til spørgsmål og 
kommentarer
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