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Resumé 
Et indledende litteraturstudie afdækker, at på trods af at forskere i sygepleje og de 

ledende sygeplejersker igennem de seneste 20 år har iværksat tiltag for at forbedre 

implementering af dokumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis, har doku-

mentation af individuel patientpleje hos de klinisk arbejdende sygeplejersker været 

mangelfuld. Idet disse tiltag ikke medtænker de strukturelle vilkår, som disse do-

kumentationspraktikker praktiseres inden for, tages der afsæt i empirisk materiale 

om VIPS-modellen med interesse for at studere, hvordan strukturelle dominansfor-

hold reproduceres i hospitalshierarkiet i det medicinske felt. Problemformuleringen: 

Hvordan kan det være, at VIPS-modellen har vundet indpas i klinisk sygeplejeprak-

sis og hvilke mulighedsbetingelser giver det for klinisk sygepleje ? er studeret ud 

fra Pierre Bourdieus begrebskonstruktioner habitus, kapital og felt. Den metodiske 

tilgang til studiet har været, at objektivere analysen af det empiriske materiale. Dels 

ved at konstruere den plads hvorfra forfatterne taler, som er i det medicinske felt. 

Og dels ved at foretage brud med forfatternes udtalelser.   

Studiet forklarer, at forfatternes diskurs domineres af lægernes medi-

cinske diskurs hvorved strategierne for at definere VIPS-modellen som forskellig 

fra lægernes lægevidenskabelige forskningstilgang og hermed i forhold til et huma-

nistisk menneskesyn netop formes af ligheden med lægernes fremgangsmåde for 

forskning i forhold til en positivistisk tænkning, hvorved dominansforholdende re-

produceres i det medicinske felt. Idet forfatterne og de ledende sygeplejersker i en 

domineret dominerende position konverterer forskningsbaseret viden til administra-

tivt redskab reproduceres dominansforholdende i hospitalshierarkiet ved, at de kli-

nisk arbejdende sygeplejersker pålægges at forvalte en ny administrativ praktik, 

som kan synes uforenlig med de planlagte og uplanlagte aktiviteter som de i forve-

jen forvalter i det medicinske felt.                           

Taksigelse 

Stor tak til min eksterne vejleder Stinne Glasdam, ph.d., cand. cur., lektor og udvik-

lingskoordinator for H:S Sygeplejerskeuddannelsen for særdeles god vejledning 

gennem dette speciales tilblivelse.   
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Summary 
Title: Implementing a nursing record system in clinical nursing practice. 

Preliminary literature studies indicate, that although, for the past twenty years, nurse 

researchers and nurse managers have taken steps to improve the implementation of 

record systems in nursing practice, the recording by nurses of care delivered to indi-

vidual patients has been inadequate.  

Since the initiatives to implement record systems tend not to take into account the 

structural conditions in which these practices of recording are practised, this thesis 

addresses the issue of how structural dominance is reproduced within the hierarchy 

of the hospital world in the medical field. Literature on the VIPS record system 

constitutes the empirical basis for the analysis.  

Pierre Bourdieu’s constructs habitus, capital and field are employed in an analysis 

of the following research question: How is it that the VIPS record system has been 

adopted into nursing practice, and what prerequisites does it constitute for nursing 

practice. Analysis of the empirical data is objectified, partly by constructing the 

authors’ platform of speech, which is the medical field and partly by breaking with 

the statements made by the authors.  

The analysis shows, that the discourse of the authors is dominated by the medical 

discourse of physicians. Thereby the strategies for defining the VIPS system as dif-

ferent from the scientific medical approach, i.e. proposing a humanistic approach, 

take on a likeness with that self same scientific methodology, i.e. a Comtist ap-

proach, which leads to a reproduction of the patterns of dominance in the medical 

field. 

Research based knowledge being turned into an administration instrument, nurse 

practitioners are left to cope with managing a new administrative practice, which 

seems incompatible with the variety of planned and not-planned activities of the 

medical field that they had to manage in the first place. With the authors and nurse 

managers being themselves in a dominating dominated position, this leads to a re-

production of the patterns of dominance in the hierarchy of the hospital world.      
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1 Indledning 

1.1 Praksiserfaringer som interesse for implementering af dokumentati-
onssystemer i klinisk sygeplejepraksis 
Som klinisk arbejdende sygeplejerske igennem 12 år på forskellige afdelinger og på 

forskellige hospitaler, og som udviklingssygeplejerske igennem to år på et hospital 

har jeg igennem alle årene arbejdet aktivt for at implementere forskellige dokumenta-

tionssystemer for kvalitetsudvikling i klinisk sygeplejepraksis. Derfor var det nærlig-

gende i dette kandidatspeciale at undersøge, hvordan det kan være, at det ser ud som 

om, at en praksis forankring af disse dokumentationssystemer er svær på trods af 

gode intentioner og indsatser hos forskellige sygeplejersker. De ledende sygeplejer-

sker, udviklingssygeplejersker og de klinisk arbejdende sygeplejersker har gode me-

ninger og intentioner om, at dokumentation i klinisk sygeplejepraksis dels kan gavne 

kontinuitet i den individuelle patientpleje, og dels kan fungere som arbejdsredskab 

som formidlende led om individuel patientpleje for plejepersonale i dagvagter, aften-

vagter og nattevagter. På trods af at de ledende sygeplejersker arbejder aktivt for at 

organisere arbejdsforhold, således at udviklingssygeplejersker kan arbejde aktivt for 

at støtte, vejlede og undervise de klinisk arbejdende sygeplejersker i, hvordan de kan 

anvende de forskellige dokumentationssystemer, ser det ud som om at dokumentati-

onssystemerne i mindre grad indgår som en naturlig del i det daglige arbejde hos de 

klinisk arbejdende sygeplejersker. Det synes som om, at dokumentation af individuel 

patientpleje i mindre grad foregår i den ånd som oprindeligt var tænkt med de for-

skellige dokumentationssystemer, hvor tanken er, at de klinisk arbejdende sygeple-

jersker dokumenterer helhedspleje hos individuelle patienter såsom deres fysiske, 

psykiske og sociale behov. Denne praksiserfaring har jeg dels fra mit arbejde som 

praktikvejleder i klinisk sygeplejepraksis, hvor jeg har arbejdet aktivt for at vejlede 

nyansætte klinisk arbejdende sygeplejersker og sygeplejestuderende i anvendelse af 

dokumentationssystemer. Dels fra mit arbejde som nøgleperson i forbindelse med 

implementering af dokumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis, hvor jeg 

sammen med andre nøglepersoner og udviklingssygeplejersker har diskuteret flere 

bud på og iværksæt flere tiltag i forhold til, hvordan dokumentationssystemerne kan 

implementeres i klinisk sygeplejepraksis. Og dels fra mit arbejde som udviklingssy-

geplejerske, hvor jeg har haft funktion som projektleder med henblik på at imple-
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mentere dokumentationssystem i klinisk sygeplejepraksis på otte forskellige hospi-

talsafdelinger.  

Formålet med dette studie er ikke at anvende disse praksiserfaringer for 

at undersøge eventuelle nye tiltag, der kan forbedre en praksis forankring af doku-

mentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis. Derimod har disse praksiserfaringer 

givet mig interesse for at undersøge, hvordan det kan være, at der arbejdes aktivt for 

at implementere de forskellige dokumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis, 

idet det tyder på, at brugbarheden af disse dokumentationssystemer i mindre grad har 

den tiltænkte effekt. Det indledende litteraturstudie i dette kandidatspeciale afdæk-

ker, at forskere i sygepleje, de ledende sygeplejersker og udviklingssygeplejersker 

begrunder deres motivationen for dette arbejde med, at dokumentation i klinisk sy-

geplejepraksis kan gavne patienters fysiske, psykiske, åndelige, sociale og kulturelle 

behov. At dokumentation i klinisk sygeplejepraksis kan gavne de initiativer, som 

foregår vedrørende kvalitetsudvikling af sundhedsydelser i sundhedsvæsenet generelt 

betragtet. Samt at dokumentation i klinisk sygeplejepraksis kan gavne den internatio-

nale udvikling af dokumentationssystemer, hvor der arbejdes med at udvikle et fælles 

internationalt fagsprog for sygepleje. Det indledende litteraturstudie i dette kandidat-

speciale afdækker endvidere at på trods af at forskere i sygepleje, de ledende syge-

plejersker og udviklingssygeplejersker har arbejdet aktivt for at implementere for-

skellige dokumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis, ser det ud som om, at 

dokumentationssystemerne i mindre grad anvendes af de klinisk arbejdende sygeple-

jersker i den kliniske patientpleje.  

Det ser ud som om, at alle disse tiltag der er foretaget for at realisere 

implementeringen af dokumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis, dvs. både 

dem jeg selv har praksiserfaringer fra samt de tiltag som litteraturstudiet afdækker, er 

etableret på gode meninger og intentioner om at ændre forhold i klinisk sygepleje-

praksis, uden at medtænke de strukturelle vilkår som disse dokumentationspraktikker 

praktiseres inden for. Derfor har jeg fået interesse for at gå imod mit eget samt an-

dres arbejde med disse dokumentationssystemer ved at afprøve frugtbarheden af 

Pierre Bourdieus (1) sociologiske teori og således tilstræbe at medtænke de strukturel-

le forhold, som disse dokumentationspraktikker praktiseres inden for. Dette i håb om 

at kunne bidrage med en forklaring på, hvordan det kan være at forskere i sygepleje, 
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de ledende sygeplejersker og udviklingssygeplejersker arbejder aktivt for at imple-

mentere de forskellige dokumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis idet det ser 

ud som om at disse i mindre grad synes at være brugbare som arbejdsredskab hos de 

klinisk arbejdende sygeplejersker.                         

1.2 Specialets strukturering 
Specialet er struktureret i fem afsnit. Første afsnit indeholder en præsentation af stu-

diets afsæt som er tendenser i den nationale udvikling af dokumentationssystemer i 

sundhedsvæsenet igennem de seneste 20 år. Tendenser vedrørende den internationale 

udvikling af dokumentationssystemer i sygepleje igennem de seneste 20 år. Problem-

formulering samt specialets undersøgelsesfront. I andet afsnit redegøres for specia-

lets teoretiske forankring samt de udvalgte begrebskonstruktioner habitus, kapital og 

felt. I tredje afsnit redegøres for de fundne kilder, litteratur og empirisk materiale. Og 

den metodiske tilgang til studiet som består i en objektivering af det empiriske mate-

riale dels ved en konstruktion af agenters positioner i det medicinske felt og dels ved 

at foretage brud med udtalelser hos forfatterne til det empiriske materiale. Fjerde 

afsnit omfatter analyse og diskussion af empiriske data. Femte afsnit omfatter kon-

klusion og perspektivering. Derudover følger noter, litteraturliste og bilag.  

     

1.3 Studiets afsæt, problemformulering og undersøgelsesfront 

1.3.1 Dokumentation og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 
Igennem de seneste 20 år har der på flere niveauer inden for sundhedsvæsenet  været 

tiltagende interesse for, at udvikle og udbrede metoder og modeller for dokumentati-

on og kvalitetsudvikling med henblik på at intervenere i praktikken. Formålet har 

været og er at udvikle kvalitet af behandling, pleje og rehabilitering af patienter. I 

sundhedspolitisk- og fagpolitisk regi var og er den fælles begrundelse for interessen 

en intention om at realisere World Health Organization´s (WHO) politiske strategi 

for Sundhed for alle år 2000 (Indenrigsministeriet et al 1985; Sundhedsstyrelsen et al 

1991:12; Sundhedsstyrelsen 1992a:3, 1993a:4, 1996b:8, 2002:6; Christensen 

1980:13, 1983:4, 1984:17; Christensen et al 1980:4; Andersen 1983:19, 1992:7, 

1993:20; Salling 1983a:9; Bjørn et al 1983:5; Christensen 1986:145-146; Rømer 

1988:3; Therkelsen 1994:20; Nielsen 1997b:1; Sestoft et al 1999:31; Mørch et al 
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1999:48; Mortensen et al 2000:106; Thrane 2000:176; Hansen et al 2005:108). Den-

ne strategi er ved indgangen til det nye århundrede efterfulgt af principprogrammet 

Health 21 for WHO´s europæiske region (Munck 2000:23-24; Vesterdal 2000a:16-

18). At udarbejde systematiske metoder og modeller for at udvikle og sikre kvalitet 

af sundhedsydelser til borgerne er netop et af prioriteringsområderne i WHO´s stra-

tegi (Dansk Sygeplejeråd 1986:139). I 1984 vedtog den danske regering sammen 

med 32 medlemslande i WHO at arbejde hen mod nævnte mål (Indenrigsministeriet 

et al 1985:5). WHO´s politiske erklæring i forbindelse med disse sundhedsmål for 

borgerne kan forklares i forlængelse af, at WHO, som blev oprettet i 1948 som en 

underorganisation inden for de Forenede Nationer (FN), er et tiltag mhp. at realisere 

FN´s menneskerettighedserklæring fra 1946. Sundhed stadfæstes her som en menne-

skerettighed (Larsen 1996:40).  

Gennem de seneste ti år har de respektive sundhedsministre, Sund-

hedsministeriet og Sundhedsstyrelsen udformet overordnede politiske prioriterings-

områder for dokumentation og kvalitetsudvikling eksempelvis erklæret i National 

Strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, National Strategi for Medicinsk 

Teknologivurdering, National IT – strategi for sundhedsvæsenet samt Den nationale 

forskningsstrategi (Sundhedsstyrelsen 1992a, 1992b, 1993a, 1996, 2002a; Forsk-

ningsministeriet 1997; Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003). Disse sundhedspoli-

tiske initiativer har for det første som formål at sikre sammenhæng mellem flere for-

udgående lokale- og nuværende landsdækkende kvalitetssikringsprojekter samt fast-

lægge et grundlæggende princip for, at ansvar for kvalitetsudvikling af sundheds-

ydelser decentraliseres til ledelser i amter og på hospitaler og efterfølgende til fag-

gruppernes egenkontrol (Sundhedsstyrelsen 1993:3-4+10-12, 1996a:3, 2002:3-6). 

For det andet er formålet at få overblik over muligheder og konsekvenser af at indfø-

re givne behandlingsteknologier samt vurdere, hvordan forskningsresultater kan im-

planteres som interventioner i praksis (Sundhedsstyrelsen et al 1991:14; Sundheds-

styrelsen 1996a:9-13). For det tredje er formålet at sikre, at kvalitetsvurdering af 

sundhedsydelser i amter, på hospitaler og hos faggrupper foregår systematisk og kon-

tinuerlig med metoder som eksempelvis kliniske retningslinjer for kvalitetsmål af 

patientforløb samt sikre, at kvalitetsoplysninger kan være til rådighed for borgeren 

som grundlag for det frie valg af behandlingssted (Sundhedsstyrelsen 
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1992a:3,1996b:16-19, 2002:3+8+12-13). For det fjerde er formålet, at informations-

teknologi skal skabe en fælles ramme for patientforløb på tværs af sektor- og fag-

grænser, hvor hovedindsatsen skal omfatte den elektroniske patientjournal samt på 

sigt en vision om, at telemedicinske metoder kan øge kvalitet af behandling og ser-

vice for patienten (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003:3+34-60). Sideløbende 

med nævnte initiativer har Sundhedsstyrelsen oprettet Det Nationale Råd for Kvali-

tetsudvikling, hvor et af formålene er at sikre central koordinering og styring af om-

fattende landsdækkende tværfaglige kvalitetssikringsprojekter (Sundhedsstyrelsen 

2002:3+5) eksempelvis Det Nationale Indikatorprojekt (Mainz et al 2001, 2003; 

Krøll et al 2003) og Den Gode Medicinske Afdeling (Rasmussen et al 2001:34-36, 

2004; Bjørnsson 1999:10-15).  

På baggrund af Sundhedsstyrelsens erklæringer om nationale strategier 

for kvalitetsudvikling, udarbejder styregrupper referenceprogrammer for de respekti-

ve landsdækkende kvalitetssikringsprojekter, som er overordnede tværfaglige anbe-

falinger af sundhedsydelser omfattende behandling-, pleje- og rehabilitering af pati-

enter og deres forløb gennem behandlingssystemet herunder organisatoriske og 

sundhedsøkonomiske overvejelser på tværs af faggrupper og sektorer (Sundhedssty-

relsen et al 1991:13; Sundhedsstyrelsen 1992a:6-10, 1992d:9-21; Hansen 1996:10-

11, 1998:56, 2000a:16-17, 2000b:93-98, 2001:20; Mainz et al 2001:6401; Borrild et 

al 98:32-37; Nervig 98:10-12). På opfordring fra Statens Institut for Medicinsk Tek-

nologivurdering er der etableret et Sekretariat for Referenceprogrammer med det 

formål at støtte fagpersoner i udvikling af referenceprogrammer (Hansen 2000:16). 

Fagpersonerne har udarbejdet anbefalinger efter et fælles koncept, hvor et af formå-

lene er at tilstræbe, at referenceprogrammerne etableres på de klassiske kriterier for 

klinisk kontrolleret evidensbaseret viden (2) (Mainz et al 1999:5521-5524, 2001:6401-

6406, 2003:6-12; Kjærgaard et al 1999:5; Hansen 2000:16, 2001:11-16; Laustsen et 

al 2002:5-6; Krøll et al 2003:13-17). For at sikre en central koordinering af nationale 

kvalitetsdata har Sundhedsstyrelsen oprettet databaser som eksempelvis Sundheds-

væsenets Klassifikationssystem (Sundhedsstyrelsen 1992c, 1992e, 1992f, 2000) og 

Databaser for klinisk kvalitet (Sundhedsstyrelsen 1993b, 1999). 
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1.3.2 Dokumentation og kvalitetsudvikling i sygepleje   
Disse skitserede tendenser inden for sundhedssystemet er foregået parallelt inden for 

sygepleje, hvor der igennem de seneste 20 år er taget flere initiativer til at udvikle og 

implementere dokumentationssystemer for kvalitetsudvikling i klinisk sygepleje-

praksis. Initiativerne er dels forudgået af de ovennævnte sundhedspolitiske erklærin-

ger om nationale strategier for kvalitetsudvikling som lokale og regionale fagpoliti-

ske initiativer som eksempelvis kvalitetssikring af patientpleje (Fabricius et al 1985) 

og ressourcestyring gennem plejetyngdemålinger (Hee 1986; Dørum et al 1987a). 

Dels efterfulgt af de sundhedspolitiske erklæringer om nationale strategier for kvali-

tetsudvikling, hvor der inden for sygepleje eksempelvis er indgået samarbejde med 

Sundhedsstyrelsen om Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem som, udover at sikre 

central koordinering af nationale kvalitetsdata, også skal skabe grundlag for en tids-

svarende anvendelse af informationssystemer i sundhedsvæsenet (Burgaard et al 

1992:28-29; Mortensen 1993:16-17, 2000c:149; Truelsen 1994:8-10; Madsen 

1994:16-17, 2000:30; Thrane et al 1996:14; Thrane 2000:173; Therkelsen 1999:32-

34; Kjeldsen 1999b:28-29; Scheel 1999:31; Sundhedsstyrelsen 2000). Det er desuden 

efterfulgt af de sundhedspolitiske erklæringer om nationale strategier for dokumenta-

tion og kvalitetsudvikling, hvor der i sygepleje eksempelvis er udarbejdet National 

delstrategi for sygeplejeforskning, som skal ses i sammenhæng med den betænkning, 

som det Nationale Strategiudvalg for Sundhedsvidenskab har udgivet og Europarå-

dets rapport og anbefalinger om sygeplejeforskning. Den Nationale delstrategi for 

sygeplejeforskning tilslutter sig The Organization for Economic Cooperation and 

Developments betragtninger om videnskabeligt arbejde. Det primære formål er at 

skabe ny viden baseret på systematisk grundlag mhp. at øge den videnskabelige- og 

tekniske viden og at anvende denne viden i klinisk sygeplejepraksis (Dansk Sygeple-

jeråd 1999:3+6-7; Palsbo 1999:30-33; Kjærgaard 2001:15).  

I arbejdet med at udvikle dokumentationssystemer for kvalitetsudvikling i syge-

pleje er indsatsen igennem de seneste 20 år overordnet rettet mod klassifikation af 

sygeplejedata, og hvor der overvejende er hentet inspiration i forskellige sygepleje-

faglige sammenhænge i internationale samarbejder (3). Det første initiativ for doku-

mentation og kvalitetsudvikling i sygepleje var og er at udvikle og implementere 

sygeplejeprocessen som systematisk problemløsningsmetode, som skal fungere som 
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beslutnings- og dokumentationsgrundlag i klinisk sygeplejepraksis. Formålet er for 

det første at vurdere, diagnostisere, målrette, planlægge, udføre og evaluere individu-

el patientpleje, således at fysiske, psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov hos 

de enkelte patienter imødekommes i interaktioner mellem patienter og sygeplejeper-

sonale. Formålet er for det andet at sikre dokumentation og kvalitetsudvikling af fag-

lige-, etiske-, juridiske-, økonomiske- og forskningsmæssige forhold i klinisk syge-

plejepraksis. Og formålet er for det tredje at klassificere og udvikle sygeplejediagno-

ser og sygeplejehandlinger som led i at gøre disse egnede til at anvende i informati-

onsteknologi, som eksempelvis den elektroniske patientjournal, samt at udvikle et 

fælles internationalt fagsprog i sygepleje. Visionen er både nationelt og internationelt 

at kunne sammenligne og synliggøre kvalitet af patientpleje til gavn for befolknin-

gen, beslutningstagere i sundhedsvæsenet og sygeplejeprofessionen (Orlando 

1961:31-72; McCain 1965:82-84; Rosenkvist 1980a:11, 1980b:7, 1981:11; Christen-

sen 1980a:14; Bjørn 1981:12-16, 1986:43-46+63-68; Bjørn et al 1983:5-7; Holde et 

al 1981:4-6; Perry 1982:41-54; Larsen 1982:5-7; Rasmussen 1982:18-19; Salling et 

al 1983:10-11; Salling 1983b:9; Andersen 1983:18-19, 1987:54-56; Campbell 

1984:55-66; Bitch et al 1985:11+54-55; Karlsson 1987:417-427, 1990:24; Yura et al 

1988:106-163; Harter 1989:7-9; Mortensen 1990:3, 1991a3+31, 1991b:7-8, 1992:45-

46, 1993a:16, 1993b:8-9, 1996a:36-39, 1996b:6, 1997:12+15, 2000a:1-7, 

2000b15+59-60, 2000c:140; Mortensen et al 2000:101-109; Valset 1990:4-5; Ras-

mussen 1990:33, 1991a:11-15; Meleis 1991:412-413; Ehnfors et al 1991a:11; 

McCloskey et al 1992:4-10; Nielsen 1991a:18+20, 1991b:10-11, 1994:11-12; Niel-

sen et al 1994:15; Kjærgaard 1993a:10-12, 1998b:8-9; Gordon 1994:7-11+122-123; 

Tewes 1994:6-9; Boesen et al 1994:11-13; Marr 1994:181-183; Therkelsen 1994:20, 

1996:32-33; Truelsen 1994:10; Madsen et al 1994:16-17; Madsen 1996:26-27+30-

31, 2000:27-47; Carpenito 1995:3-11; Jost 1995:46-49; Hansen 1996:6-12; Lindholm 

1996:36-38+41; Lindermann et al 1997:10; Bartholdy et al 1997:15-18; Nielson et al 

1997:17; Thinggaard et al 1998; Kesic et al 1998:31; NANDA 1999:170-181; Kjeld-

sen 1999c:22-26; Holm 2000:10-12; Degn 2000a:11-13; Poulsen 2000:17-25; Ege-

rod et al. 2000:70-86; Meldgård et al 2001:32-35; Burns et al 2001:21-22+25-26; 

Heggdal 2003:11-18; Moyet 2004:38-43; Bjørnshave 2005:74-82; Martensen 

2005:84-89). 
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Det andet initiativ i forhold til dokumentation og kvalitetsudvikling i sygepleje 

var og er at udvikle og implementere plejetyngdesystemer i klinisk sygeplejepraksis. 

Formålet er på et systematisk, pålideligt og gyldigt grundlag at beregne patienternes 

individuelle behov for pleje vurderet i forhold til det antal sygeplejetimer, som er 

påkrævet for at imødekomme disse. Dette som led i at fremskaffe dokumenteret 

grundlag i argumentationen for forbrug og tildeling af sygeplejepersonale i forhold til 

patienternes individuelle behov (Scheel 1983:9; Dørum 1984:20-21; Dørum et al 

1986a:5-8, 1986b:12-21, 1987b:24-27; Gosvig et al 1984:17-21; Lagona et al 

1984:15-18; Reschak et al 1985:15-19; Mowry et al 1985:29-35; Fosbinder 1986:18-

23; Hovenga et al 1994:87-92; McKechnie 1994:28-32; Levenstam 1994:59-62; 

Kolding sygehus:1994; Horsens/Brædstrup sygehus:1995; Merrild et al 1997:36-40; 

Willaing et al 1997, 1999a:36-39, 1999b:32-35; Sørensen et al 1999:24-29; Niel-

sen:1997a, 1997b, 1997c; Mølgaard 2000:8-9; Grostøl 2000:18-19; Kjeldsen 

1999d:20-22, 1999e:18-19, 2001:10-13; Heggdal 2003:23-24; Lorensen et al 

2003:229-238). 

Og det tredje initiativ i forhold til dokumentation og kvalitetsudvikling i sygeple-

je var og er at udvikle og implementere kvalitetsudviklingsprocessen med struktur-, 

proces- og resultatkriterier og kliniske retningslinjer i klinisk sygeplejepraksis. For-

målet er for det første på et systematisk, pålideligt og gyldigt grundlag at fastlægge et 

optimalt kvalitetsniveau for resultaterne af patienternes individuelle pleje. At vurdere 

om dette kvalitetsniveau imødekommes af sygeplejepersonalet samt at kvalitetsud-

vikle eventuelle kvalitetssvigt i den individuelle patientpleje. Formålet er for det an-

det, at de kliniske retningslinjer i sygeplejepraksis skal følge de evidensbaserede an-

befalinger i de nuværende tværfaglige referenceprogrammer for de centralt organise-

rede landsdækkende kvalitetssikringsprojekter. Visionen er, at de fremtidige referen-

ceprogrammer er offentlige, så patienterne derigennem kan få viden om, hvad der 

kendetegner optimal kvalitet i sundhedsvæsenet (Lang 1975:180-186; Fabricius et al 

1984a:15, 1984b:8-9; Kitson 1990:27-31; Andersen 1990:13, 1992:7-8, 1993:20-21; 

Svenson 1991:7-8; Lorensen 1992:29-31; Thrane 1994:6-9; Lohr 1994:19-21; Ny-

holm et al 1994:5; Tewes et al 1994:8; Grove et al 1994:10-12; Bjørnsson 1994:30-

31; Thomsen et al 1994:14-15; Klausen et al 1995:12; Johnson et al 1997:18-24; 

Christiansen 1998:45-46; Århus Amt 1999:1-11; Ammentorp et al 1999:28-33; Mul-
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hall 1999:7-8; Jørgensen et al 2000:39-40; Christensen 2000:42-43; Zielke et al 

2000a:54-57, 2000b:61-63; Hansen 1998:56, 2000b:92-103, 2001:17-23; Hansen et 

al 2003a:67-71; Hansen et al 2003b:72-75; Hansen et al 2005:104-106+111-117; 

Willman 2001:14; Burns et al 2001:705-707; Jørgensen 2003:16-24; Laustsen et al 

2002:8-13-18, 2003:22-29). 

1.3.3 Debat om at forbedre implementering af dokumentationssystemer i klinisk 
sygeplejepraksis  
Disse tre skitserede hovedinitiativer for dokumentation og kvalitetsudvikling i syge-

pleje har igennem de seneste 20 år givet anledning til debat om, hvordan det kan væ-

re, at de forskellige dokumentationssystemer ikke tilfredsstillende implementeres i 

klinisk sygeplejepraksis (Rosenkvist 1980b:7, 1982:8; Holde et al 1981:5-6; Bjørn et 

al 1981:11; Bjørn 1983:21; Andersen 1983:18-19+28, 1987:55, 1992:7-8, 1993:20; 

Fabricius et al 1984:15; Dørum 1984:20-21; Ferguson et al 1987:35-36; Rasmussen 

1990:44, 1991a:11+14, 1991b:16; Karlsson 1990:27; Ehnfors et al. 1991:13; Wein-

reich et al 1991:19; Kjærgaard 1993a:11, 1988a:14; Larsen et al 1994:26; Thomsen 

et al 1994:14; Villadsen et al 1994:17-18; Tewes et al 1994:6; Nyholm 1994:27-29; 

Grove et al 1994:13; Carpenito 1995:38-45; Balcombe 1996:1206-1207; Cutcliffe et 

al 1997:241; Royle et al 1999:71: Willaing et al 1999a:38-39; Humpris 1999:33; 

Estabrooks 1999:203; Bagh 1999:22; Dansk Sygeplejeråd 1999:4; Holm 2000:10; 

Hansen 2000:221-224; Retsas 2000:599-600; Burns et al 2001:684-685; Heggdal 

2003:7+189-190; Martensen 2005:86). Denne debat er delvis understøttet af kvanti-

tative retrospektive undersøgelser af dokumentation i sygeplejejournaler. Disse un-

dersøgelser afdækker tendenser som, at dokumentationer hos de klinisk arbejdende 

sygeplejersker ikke tilfredsstillende følger kravet om systematik, eksempelvis doku-

mentation af- sygeplejediagnoser, mål for pleje, udførte handlinger samt evaluering 

af pleje. Og at dokumentation hos de klinisk arbejdende sygeplejersker ikke tilfreds-

stillende beskriver individuel patientpleje, eksempelvis patienters oplevelser under 

indlæggelse, interaktioner mellem patienter og sygeplejepersonale samt patienters 

sociale data (Camp et al 1987:597-598; Ferguson et al 1987:30-35; Tunset 

1988:58+65+69-70; Hamrin et al 1990:1152; Ehnfors 1993:50; Ehnfors et al 

1993:219, 1998:36+274-275+300; Larsen et al 1994:26; Thomsen et al 1994:14-16; 

Villadsen et al 1994:17-18; Tewes et al 1994:6; Kolsum 1995:1; Thunberg 1992:40, 



 

15

 
1995:18+24+28+38; Stokke 1999:48-50; Thrane 2000:176; Hansen 2000:222-223; 

Lindhardt 2001:22; Hemmingsen et al 2004:59). Derimod afdækker kvantitative re-

trospektive undersøgelser af dokumentation i sygeplejejournaler tendenser som, at de 

klinisk arbejdende sygeplejersker dokumenterer mange observationer og handlinger i 

tilknytning til den medicinske behandling (Camp et al 1987:597-598; Tunset et al 

1988:59-60+157; Ehnfors 1993:50; Ehnfors et al 1991:13, 1993:212-213+219; 

Thomsen et al 1994:14+16; Tewes et al 1994:6; Kraft et al 1994:136-137; Kolsum 

1995:66-67; Thunberg 1992:39, 1995:30; Thinggaard et al 1998:2; Stokke 1999:50).  

Den overordnede debat har affødt forskellige meninger og forklaringer 

på, samt eksempelvis semistrukturerede interviews og spørgeskemaundersøgelser 

blandt de klinisk arbejdende sygeplejersker om, hvordan det kan være, at implemen-

tering af dokumentationssystemer for kvalitetsudvikling er mangelfuld i klinisk sy-

geplejepraksis. En forklaring handler om motivationen hos de klinisk arbejdende 

sygeplejersker. De har eksempelvis manglende mod og modvilje i forhold til de æn-

dringer, som resultater af sygeplejeforskning kan medføre i praksis. De kan opleve, 

at anvendelse af dokumentationssytemer virker fremmedgørende i deres arbejde. De 

kan være bange for at formulere sig forkert, når de skal dokumentere. De kan være 

usikre, fordi de ikke er vante til at blive vurderet i forhold til det de dokumenterer. 

De kan pådrage sig kritik i forhold til det de dokumenterer. De ser i mindre grad en 

værdi i at implementere forskningsresultater i klinisk sygeplejepraksis (Bjørn et al 

1981:11; Bjørn 1983:21; Holde et al 1981:5; Rosenkvist 1982:8; Salling 1983c:23-

24; Kirchhoff 1983:247; Andersen 1983:18-19; Shea 1986:148; Goodall 1988:47-49; 

Champion et al 1989:708; Karlsson 1990:27; Weinrich et al 1991:19; Grove et al 

1994:21; Veeramah:1995:858; Carpenito 1995:38-45; Hicks 1996:375; Bartoldy 

1997:16; Hunt 1998:108; Kesic et al 1998:31; Willaing 1999:38-39; Upton 

1999:552; Retsas 2000:604; Bentzen 2000:307; Burns et al 2001:685; Sitizia 

2001:156; Moyet 2004:69+71-73; Martensen 2005:91). De vurderer, at mængden af 

forskningslitteratur er overvældende, og at det er problematisk at evaluere og anven-

de denne. Der henvises desuden til at forskere i sygepleje i mindre grad formidler 

resultaterne af deres forskning i et sprog, som er forståeligt for de klinisk arbejdende 

sygeplejersker samt at forskerne i mindre grad giver klare anbefalinger til, hvordan 

resultater af sygeplejeforskning kan anvendes i klinisk sygeplejepraksis. Endvidere 
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peges der på at tilgangen til sygeplejeforskning i for høj grad har udgangspunkt i 

politiske- og økonomiske interesser inden for sundhedsvæsenet, professionen, orga-

nisationen eller ledelser og derved handler om et oppefra og ned perspektiv, hvorved 

problemstillingerne og resultaterne sandsynligvis er mindre relevante og anvendelige 

for de klinisk arbejdende sygeplejersker (Ketefian 1975:91-92; Bjørn et al 1981:11; 

Bjørn 1983b:21; Hunt 1981:193, Hunt 1987:101-102; Goode et al 1987:12-13+17; 

Brett 1987:345-346+348-349, 1989:109-110; MacGuire 1990:617-620; Lorensen 

1993:33; Funk et al 1995:401-402; Blanchard 1996:524; Grypdonck 1996:113; Bal-

come 1996:1207; Berggren 1996:468; Estabrooks 1998:21; Kajermo et al 1998:804; 

French 1999:72, 2002:256; Upton 1999:550+552: Colyer et al 1999:188-191; Mul-

hall 1999:1-2+5-6; Retsas 2000:604-605; Burns et al 2001:685; Eriksson et al 

2001:97+99+101+129; Sitzia 2001:157; Kearney 2001:152; Adamsen et al 2003:62-

63; Moyet 2004:68).  

En anden forklaring på, hvorfor implementering af dokumentationssy-

stemer for kvalitetsudvikling er mangelfuld, handler om, at de klinisk arbejdende 

sygeplejersker i mindre grad har forsknings- eller evidensbaseret viden som en for-

udsætning for at kunne anvende dokumentationssystemer. De har eksempelvis svært 

ved at finde, læse, forstå, evaluere og omsætte forsknings- eller evidensbaserede re-

sultater fra sygeplejeforskning til klinisk sygeplejepraksis (Kirchhoff 1983:245-247; 

Andersen 1992:8; Lorentzen 1992:32; Lacey 1994:993; Veeramah 1995:858; Demp-

sey et al 1996:165-166; Blanchard 1996:524; Hicks 1996:376; Hicks et al 1997:597; 

Royle et al 1998:71; Kajermo et al 1998:804; Retsas 2000:604; Lindhardt 2001:22; 

Burns et al 2001:685-686; Eriksson et al 2001:95-99+103+105+128; Sitzia 

2001:156-157; Adamsen et al 2003:61-62). Og at de har svært ved at følge dokumen-

tationssystemernes krav om at formulere sig kort og præcist samt at opfylde doku-

mentationssystemernes krav om at anvende teoretisk viden, kritisk tænkning og ar-

gumentation (Rosenkvist 1980b:7; Bjørn 1981:16; Karlsson 1990:27; Rasmussen 

1991:14; Mortensen 1991a:3+31; Andersen 1992:7; Tewes et al 1994:9; Bartoldy et 

al 1997:16; Holm 2000:10; Asp 2003:18-19; Lindhardt 2003:19).  

En tredje forklaring på, hvorfor implementering af dokumentationssy-

stemer for kvalitetsudvikling er mangelfuld handler om organisation af arbejdsfor-

hold hos de klinisk arbejdende sygeplejersker. De behøver eksempelvis støtte fra de 
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ledende sygeplejersker for at kunne implementere resultater fra sygeplejeforskning. 

De behøver accept fra- og samarbejde med lægegruppen for at kunne implementere 

resultater fra sygeplejeforskning. De behøver tid og faciliteter for at finde og læse 

forskningslitteratur. Det er tidskrævende for dem at anvende dokumentationssyste-

mer for at indsamle, formulere og validere sygeplejedata også set i forhold til afde-

lingers ringe normering og et øget arbejdspres blandt de klinisk arbejdende sygeple-

jersker. Og at sygepleje ofte organiseres i forhold til medicinske opgaver i stedet for 

at organiseres i forhold til individuel patientpleje (Rosenkvist 1980b:7, 1982:8; Hol-

de et al 1981:5-6; Bjørn et al 1983:8; Tunset et al 1988:60+79+95; Champion et al 

1989:709; Coyle et al 1990:179; Karlsson 1990:27; Rasmussen 1990:44, 1991b:16; 

Lacey 1994:993; Brider 1991:36; Thomsen et al 1994:14-16; Gordon 1994:76-

77+283; Tewes et al 1994:9; Veeramah 1995:858; Hicks 1996:377; Berggren 

1996:468-469; Kitson et al 1996:437-438; Granum et al 1997:99-102; Ehnfors et al 

1998:23; Kesic et al 1998:31; Kajermo et al 1998:803; Thomson 1998:7-8; Royle et 

al 1998:71-72; Bagh 1999:22; Retsas 2000:604-605; Sitzia 2001:156-158; Burns et 

al 2001:685-686; Eriksson et al 2001:95+97+99+127-129; Kearney 2001:152; Hegg-

dal 2003:188-189; Adamsen et al 2003:61; Moyet 2004:69).   

Fælles for denne debat har igennem de seneste 20 år været at tilstræbe 

at traditionel erfaringsviden hos de klinisk arbejdende sygeplejersker nedtones til 

fordel for forsknings- eller evidensbaseret viden. Denne tendens kommer eksempel-

vis til udtryk gennem debatten om at individuel patientpleje hos de klinisk arbejden-

de sygeplejersker i mindre grad må baseres på regler, procedurer, rutiner, vaner, my-

ter, ritualer, intuition, fornemmelser, tro, følelser, indre overbevisninger, holdninger 

og personlige værdidomme. Men derimod at individuel patientpleje hos de klinisk 

arbejdende sygeplejersker i højere grad må baseres på forsknings- eller evidensbase-

ret viden i forhold til et fælles standardiseret fagsprog, som skal omfatte præcise, 

entydige, eksplicitte, pålidelige og gyldige data med det formål at realisere imple-

mentering af dokumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis (Christensen 

1980:12-14; Rosenkvist 1980a:11, 1980c:24, 1981:11, 1982:8; Bjørn et al 1981:11; 

Bjørn et al 1983:5; Bjørn 1981:12-14+16, 1983:21, 1986:43-44; Holde et al 1981:6; 

Vang 1982:11; Rasmussen 1982:18; Salling 1983b:8-9, 1983c:22-26; Scheel 1983:8-

9+13; Andersen 1983:18-19+28, 1990:13, 1991:21, 1992:7-8; Lassen 1983:24; Goo-
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de et al 1987:16; Karlsson 1987:420; Harter 1989:7; Meleis 1991:412; Rasmussen 

1991a:14, 1991b:16; Mortensen 1992:35-36+39+44, 1997:15+41-43, 2000c:139-

141; Nielsen 1994:7-8+11-12; Lacey 1994:988; Gordon 1994:1+5; Carpenito 

1995:64+79-84; Veeramah 1995:856; Dempsey et al 1996:12; Hansen 1996:10+14-

18, 1998:56, 2000b:92+96+98-99+104; Granum et al 1996:19-20; Hicks et al 

1997:595+598; Lindermann et al 1997:6-8; Merrild et al 1997:36+39; Voigt et al 

1998:39; Nervig 1998:13; Upton 1999:550; Dansk Sygeplejeråd 1999:4-5; Closs et 

al 1999:12+16-17; Palsbo 1999:30-31; Bagh 1999:22+24; Willang 1999:38-39; Ha-

mer 1999:22-23; Egerod et al. 2000:82+84; Madsen 2000:27-29; Christensen 

2000:39-41; Zielke et al 2000a:50-52, 2000b:58-60; Vesterdal 2000b:25; Lindholm 

2000:185+192-193; Willman 2000:352-353, 2001:15; Meldgård et al 2001:32-35; 

Burns et al 2001:683; Tewes 2002:30+32; Laustsen et al 2002:5+19; Martensen 

2005:85).          

Igennem de seneste 20 år har debatten ligeledes givet anledning til for-

slag om og iværksættelse af forskellige tiltag med det formål at udbrede forsknings- 

eller evidensbaseret viden om dokumentationssystemer, således at de klinisk arbej-

dende sygeplejersker anvender denne viden i den individuelle patientpleje. Eksem-

pelvis ved at oprette projektorganisationer med styregrupper og  udviklingssygeple-

jersker som har forsknings- eller evidensbaseret viden, og som fungerer som ressour-

cepersoner for de klinisk arbejdende sygeplejersker med henblik på at forbedre og 

udvikle deres viden om anvendelse af dokumentationssystemer. Dette ved at infor-

mere, vejlede, supervisere, undervise og diskutere faglige problemstillinger vedrø-

rende anvendelse af dokumentationssystemer med de klinisk arbejdende sygeplejer-

sker via deltagelse i møder, konferencer, workshops, kurser, temadage, undervis-

ningsmoduler, projekt- og teamarbejde, tidsskrifter og elektroniske medier (Christen-

sen 1980a:13-14; Holde et al 1981:5; Rasmussen 1982:20; Bjørn 1983:21, 1997:63; 

Salling et al 1983:9; Salling 1983c:22-24; Persson 1986:48-49; Andersen 1992:7-9; 

Lorensen 1993:33-34; Lacey 1994:988-990; Therkelsen 1994:21; Stetler 1994:21-25; 

Gordon 1994:280-284; Brown 1995:154-156; Pearcey 1995:38; Dempsey et al 

1996:166+168+175; Balcombe 1996:1208-1209; Mortensen 1997:36+39-43; Darmer 

et al 1997:11-14; Bartoldy et al 1997:16; Granum et al 1997:12+101; Cutcliffe et al 

1997:242-245; Royle et al 1998:71; Kesic et al 1998:31-35; Voigt et al 1998:37-39; 
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Upton 1999:551; Mulhall 1999:2; Thrane 2000:174; Jensen 2000:198-199; Århus 

Kommunehospital 2000:2-6; Burns et al 2001:698-699; Kearney 2001:150-152; 

Eriksson et al 2001:46+52-53+92+128; Sitzia 2001:158-162; Adamsen et al 2003:63; 

Heggdal 2003:184-188; Laustsen et al 2003:21; Hemmingsen et al 2004:59-62; Han-

sen et al 2005:108+138). Og ved udbredelse af forsknings- eller evidensbaseret viden 

gennem grunduddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse (Rosenkvist 

1980a:22; Holde et al 1981:5; Andersen 1983:19; Scheel 1983; Persson 1986:43-44; 

Rasmussen 1991a:14; Dempsey 1996:167; Willaing 1999a:38-39; Burns et al 

2001:692; Eriksson et al 2001:46+53+128; Hansen et al 2005:138). Efterhånden er 

indsatsen skærpet med forslag om- og iværksættelse af formaliserede forskningsbase-

rede uddannelser. Der arbejdes eksempelvis på, at et større antal sygeplejersker får 

uddannelse på kandidat- og ph.d niveau, samt at der oprettes flere forskningsprofes-

sorater og lektorater i klinisk sygepleje med det formål, at sygeplejeforskning frem-

skaffer ny viden som kan implementeres i klinisk sygeplejepraksis (Persson 

1986:137-140; Svenson 1991:10-11; Lorensen 1992:32; Dempsey et al 1996:165; 

Bjørn 1997:63-66; Dansk Sygeplejeråd 1999:5-6+11+15; Ehnfors et al 1998:9; Voigt 

et al 1998:37; Stevens et al 1999:156; Palsbo 1999:30-31; Retsas 2000:599; Eriksson 

et al 2001:16+52-54, Watson et al 2002:428).        

1.3.4 Afgrænsning af problemområde   
I lighed med disse tre skitserede hovedinitiativer for implementering af dokumentati-

onssystemer for kvalitetsudvikling i klinisk sygeplejepraksis, fremføres forsknings-

baseret viden aktuelt af de ledende sygeplejersker og udviklingssygeplejersker som 

begrundelse for en tiltagende interesse for at implementere VIPS-modellen (Velvæ-

re-Integritet-Profylakse-Sikkerhed) som et nyt dokumentationssystem i klinisk syge-

plejepraksis  på forskellige hospitaler (Bispebjerg Hospital 1999:25, 2001:11; Rigs-

hospitalet 2001:4, 2004c:1; Århus Amt 2002:2; Århus Universitetshospital 2002a:1, 

2002b:2, 2004:2; Vejle Amt 2002:1, 2003:5; Aalborg Sygehus 2004a:15+17; Ka-

lundborg Sygehus 2004:4; Frederikshavn-Skagen Sygehus 2002:1; Bentzen 

2000:308+310+312+319; Egerod 2000:32-33; Egerod et al 2000:86-89; Lindhardt 

2001:22+24-25, 2002:50; Thinggaard 2003:155; Laustsen et al 2003:22-23; Asp et al 

2004:4+8; Martensen 2005:92-93). VIPS-modellen er udviklet i Sverige og er et 
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forskningsbaseret dokumentationssystem, som oprindeligt er udviklet i en doktoraf-

handling af Margareta Ehnfors, sygeplejerske og doktor i medicinsk videnskab og 

herefter i en doktorafhandling af Ingrid Thorell-Ekstrand, sygeplejerske og doktor i 

medicinsk videnskab. Det er videreudviklet i samarbejde med Anna Ehrenberg, sy-

geplejerske, ph.d og lektor. Op igennem 1990´erne er dokumentationssystemet til-

lempet klinisk sygeplejepraksis og er aktuelt det mest anvendte dokumentationssy-

stem i klinisk sygeplejepraksis i Sverige. Dokumentationssystemet er også udbredt 

inden for sygepleje i andre europæiske lande som eksempelvis Tyskland, Spanien og 

Estland og i internationale sygeplejefaglige sammenhænge gennem faglige- og 

forskningsbaserede tidsskrifter (Ehnfors 1993; Ehnfors et al 1998:7+9, 

2000:259+290; Ekstrand 1994; Ekstrand et al 1994:307-311; Ehrenberg et al 

1996:853-867; Egerod 2000:32; Bentzen 2000:302+304; Lindhardt 2001:24; Björ-

vell 2001; Asp et al 2004:8)  

Den aktuelle interesse hos de ledende sygeplejersker og udviklingssy-

geplejersker for at implementere VIPS-modellen i klinisk sygeplejepraksis er, udover 

en generel interesse for at forbedre dokumentation og kvalitetsudvikling af individuel 

patientpleje, en forventning om, at dokumentationssystemet kan imødekomme Sund-

hedsstyrelsens indsats i forbindelse med et af initiativerne i Den Nationale IT -  stra-

tegi for sundhedsvæsenet, som er implementering af den elektroniske patientjournal, 

der er aktuel på forskellige hospitaler i Danmark. Forventningen hos de ledende sy-

geplejersker og udviklingssygeplejersker er baseret på, at VIPS-modellens overord-

nede struktur, som er etableret på sygeplejeprocessens problemløsningsmetode, kan 

imødekomme Sundhedsstyrelsens forslag om en fælles tværfaglig grundstruktur i den 

elektroniske patientjournal, som ligeledes er etableret på en problemløsningsmetode i 

sundhedsvæsenet (Bentzen 2000:302; Egerod 2000:32; Gentofte Sygehus 2001:10; 

Århus Universitetshospital 2002b:2-3; Århus Amt 2002:2; Frederikshavn-Skagen 

Sygehus 2002:1; Vejle Amt 2002:1, 2003:5; Lindhardt 2002:50; Sundhedsstyrelsen 

2002b:24; Asp et al 2002:24, 2004:1-2+4+6+10; Asp 2003:15-16+18-19; Thinggaard 

2003:158-159; Rigshospitalet 2004a:2; Randers Centralsygehus 2004a:2, 2004b:3; 

EPJ-Observatoriet 2000:7, 2001:6-8, 2002:5-7, 2003:5-6, 2004:44-49). 

I lighed med de tre skitserede hovedinitiativer for at implementere do-

kumentationssystemer for kvalitetsudvikling i klinisk sygeplejepraksis, har de leden-
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de sygeplejersker og udviklingssygeplejersker, ved implementeringen af VIPS- mo-

dellen på de forskellige hospitaler, rettet indsatsen mod organisering af arbejdsfor-

hold for at skabe motivation hos de kliniske arbejdende sygeplejersker, med henblik 

på at dokumentationssystemet kan implementeres i klinisk sygeplejepraksis. For det 

første er organiseringen af implementeringen rettet mod, at oprette styregrupper med 

formelle beslutningstagere for hospitaler og afdelingsområder som chefsygeplejer-

sker og oversygeplejersker. Og for det andet er organiseringen med at implementere 

rettet mod, at udviklingssygeplejersker har funktion som projektledere for de forskel-

lige afdelinger (Lindhardt 2001:22+24+26; Århus Universitetshospital 2002b:3-4, 

2004:3; Århus Amt 2002:23; Rigshospitalet 2004:2). 

I lighed med de tre skitserede hovedinitiativer for at implementere do-

kumentationssystemer for kvalitetsudvikling i klinisk sygeplejepraksis, har der været 

udbredelse af viden om VIPS-modellen som forskningsbaseret dokumentationssy-

stem i forskellige sygeplejefaglige sammenhænge. For det første igennem interne 

introduktions- og undervisningsprogrammer for de klinisk arbejdende sygeplejersker 

på de forskellige sygehuse (Bentzen 2000:319; Århus Universitetshospital 2002b:5-

8, 2004:4-7; Rigshospitalet 2003:2, 2004a:2, 2004b:1; Århus Kommunehospital 

2004:6+9-10+17+19+22+26+28+31+33+35-36+38-39; Kolding Sygehus 2004:1; 

Aalborg Sygehus 2004b:2, 2004c:1). For det andet igennem eksterne kurser og tema-

dage for de klinisk arbejdende sygeplejersker (Lindhardt 2001:23; Kolbæk 2001:1; 

Active Care 2003:6; Guidence I/S 2003:1-2, 2004a:1, 2004b:1-3). Og for det tredje 

igennem grunduddannelse på teorikurser og i klinisk undervisning (Diakonissestiftel-

sens Sygeplejeskole 2003:5; Sygeplejeskolen Viborg Amt 2003:5; H:S Sygeplejer-

skeuddannelsen 2004:8+10; Randers Centralsygehus 2004a:2, 2004b:3; Haderslev 

Sygehus 2004:12; Vendsyssel Sygeplejeskole 2004:2; Sygeplejeskolen Vejle Amt 

2005:21).           

1.3.5 Problemformulering 
I lighed med resultaterne fra de kvantitative retrospektive undersøgelser af dokumen-

tation i sygeplejejournaler, som er foretaget igennem de seneste 20 år, tyder nuvæ-

rende resultater fra audit (4) af dokumentationen i sygeplejejournaler både på, at do-

kumentationen hos de klinisk arbejdende sygeplejersker er mangelfuld i forhold til at 

diagnosticere, målrette, planlægge, udføre og evaluere individuel patientpleje. Og at 
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de klinisk arbejdende sygeplejersker dokumenterer mange medicinske ordinationer 

og deraf følgende handlinger, og ikke de handlinger der oprindeligt var tænkt, som er 

dokumentation af fysiske, psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov i den indi-

viduelle patientpleje (Lindhardt 2002:21, 2003:19; Århus Kommunehospital 

2004:7+9+12+26-27+32+34-35). Det synes umiddelbart interessant, at implemente-

ring af dokumentationssystemer for kvalitetsudvikling af individuel patientpleje sy-

nes at være mangelfuld hos de klinisk arbejdende sygeplejersker på trods af, at ind-

satsen hos de ledende sygeplejersker og udviklingssygeplejersker både ved tidligere 

og nuværende initiativer har været og er rettet både mod organiseringen af arbejds-

forhold med henblik på at motivere de klinisk arbejdende sygeplejersker og mod at 

udbrede forskningsbaseret viden til de klinisk arbejdende sygeplejersker for, at do-

kumentationssystemerne kan implementeres i klinisk sygeplejepraksis. Disse tenden-

ser giver anledning til at stille følgende spørgsmål som resten af kandidatspecialet vil 

søge at indkredse:                              

Hvordan kan det være, at VIPS-modellen har vundet indpas i klinisk sygeplejepraksis 

og hvilke mulighedsbetingelser giver det for klinisk sygepleje ?  

1.4 Undersøgelsesfronten og overvejelser herover      
Som det fremgår i det problemindkredsende afsnit, har undersøgelser med henblik på 

at forbedre implementering af dokumentationssystemer for kvalitetsudvikling i kli-

nisk sygeplejepraksis været rettet mod kvantitative retrospektive undersøgelser af 

dokumentation i sygeplejejournaler samt eksempelvis semistrukturerede interviews 

og spørgeskemaundersøgelser blandt de klinisk arbejdende sygeplejersker. Sidelø-

bende med implementeringen af dokumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis 

er der, ud fra fænomenologisk/hermeneutisk og sociologisk inspirerede undersøgel-

ser, rejst kritik af at implementere forsknings- eller evidensbaserede dokumentations-

systemer i klinisk sygeplejepraksis, som i generelle hovedtræk handler om følgende 

forhold. For det første handler kritikken om, at dokumentationssystemer for kvali-

tetsudvikling i klinisk sygeplejepraksis er baseret på det medicinske begrebssprog, 

som stiller krav til de klinisk arbejdende sygeplejersker om, at de ud fra en hypote-

tisk-deduktiv tænkning skal kunne årsagsforklare og rangordne viden i klinisk syge-
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plejepraksis. Herved sker der en reduktion af kvalitativ erfaringsbaseret viden såsom 

private, personlige, sensitive, følelsesmæssige, sanselige og moralske sammenhænge 

i relationer mellem patienter og sygeplejersker (Jensen 1981:12-16; Henderson 

1982:106-109; Barnum 1987:27-35; Martinsen 1990:78-79, 1991:94-95, 1993:36-

37+39-43+48+50-52+142-143, 2003:38-45; Mitchell 1991:99-103, 1999:30-35; 

Hamran 1991a:94-100, 1995:65-66; Jørgensen 1991:16-17; Silva 1992:25-28; Elstad 

1995:97-98+100+102+106+137-138+144-145, 1996a:60-63, 1996b:61-62; Sørensen 

1995:26-28+37; Nerheim 1996:32-33+35+37+192+194+264-265+268; Grypdonck 

1996:118-121; French 1997:73, 2002:253-256; Estabrooks 1998:28; Clarke 1999:89-

93; Førland 1999:52-54; Rolfe 1999:433+436+437+441; Degn 2000b:4-5; Buus 

2000:38-39+45; Petersen et al 2000:24-27; Fawcett et al 2001:115-118; Mark 

2003:23-33; Jørgensen 2003:58-61; Thomsen 2005:6). For det andet handler kritik-

ken om, at metodekravene for dokumentationssystemer for kvalitetsudvikling i kli-

nisk sygeplejepraksis kan sidestilles med erhvervslivets mål-middel tænkning og 

administrativ målstyring, hvorved denne overordnede kontrol opsplitter sygeplejefa-

get i et skel imellem intellektuelt og manuelt arbejde og fører til konkurrence mellem 

organisationer, afdelinger og enkeltpersoner om arbejdsdeling og lønsystemer (Ham-

ran 1995:43+47+49-54+58-59; Elstad 1995:137-138+144-145, 1996b:59-61; Martin-

sen 1993:45, 2003:39-43; Borum 1996:100-106; French 1997:72; Mitchell 1999:30-

35; Førland 1999:53; Petersen et al 2000:27-28; Holm 2001:12-16). Og for det tredje 

handler kritikken om, at implementering af dokumentationssystemer for kvalitetsud-

vikling i klinisk sygeplejepraksis kan ses som et modsvar til denne overordnede sam-

fundsmæssige kontrolstyring, hvor dokumentationssystemerne fungerer som profes-

sionaliseringsstrategier med henblik på at legitimere sygeplejefagets anerkendelse 

som profession inden for sundhedsvæsenet og i samfundet generelt betragtet (Elzinga 

1989:128-129+135-145; Martinsen 1993:39-42; Hamran 1995:43+47+50-54+58-59; 

Kolsum 1995:36-37; Lydiksen 1996:69-70+76-77; Estabrooks 1998:18+21; Halskov 

1998:18-19+22-23+39+44+60-62; Mitchell 1999:30).  

Dette kandidatspeciale arbejder ud fra en antagelse om, at der er sket en 

reproduktion af en række forhold igennem de seneste 20 år. Forskere i sygepleje, de 

ledende sygeplejersker og udviklingssygeplejerskerne reproducerer WHO´s politiske 

erklæring om at anvende dokumentationssystemer for at udvikle og sikre kvalitet af 
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sundhed hos borgerne, heraf Sundhedsstyrelsens erklæringer om at anvende doku-

mentationssystemer for at udvikle og sikre kvalitet af sundhedsydelser i patientpleje 

samt inspiration i internationale samarbejder for at udvikle og sikre kvalitet af indi-

viduel patientpleje. Og forskere i sygepleje, de ledende sygeplejersker og udviklings-

sygeplejerskerne reproducerer det medicinske begrebssprog samt samfundets over-

ordnede mål-middel tænkning.   

Jeg ønsker i dette kandidatspeciale at tænke med udvalgte dele af Pierre 

Bourdieus sociologiske begrebskonstruktioner (5) i håb om at kunne bidrage til en 

forklaring af, hvordan reproduktioner af ovennævnte forhold bliver udslagsgivende, 

og måske ligefrem nødvendige, inden for sygepleje. For at kunne bidrage til en for-

klaring af disse forhold, finder jeg begreberne habitus, kapital og felt som anvendeli-

ge afsæt for mit studie. Med begreberne habitus, kapital og felt forklarer Pierre 

Bourdieu igennem hans empiriske undersøgelser, hvordan menneskers sociale prak-

tikker ikke udelukkende styres af og derfor ikke udelukkende kan forklares med 

menneskers intentioner om deres praktikker, men at sociale praktikker også styres af 

objektive betingelser, som ikke er bevidste for dem, som deltager i de forskellige 

sociale praktikker (Callewaert 1994a:13). Ud fra begreberne habitus, kapital og felt 

giver Pierre Bourdieu en videnskabelig forklaring på betingelser for produktion af 

reproduktionsmekanismer inden for sociale praktikker (Callewaert 1998c:474; Bour-

dieu 2003:37-38). Med afsæt i disse begreber, ønsker jeg at forklare at mangelfuld 

implementering af dokumentationssystemer for kvalitetsudvikling af individuel pati-

entpleje ikke alene kan forklares med motivation, forskningsbaseret viden og organi-

sation af arbejdsforhold hos de klinisk arbejdende sygeplejersker. Begreberne habi-

tus, kapital og felt giver mulighed for at undersøge den indkredsede problemformule-

ring i forhold til relationelle forskelle imellem dominerende og dominerede positio-

ner som forskellige agenter indtager i det medicinske felt. Pierre Bourdieu har ikke 

foretaget studier i og om det medicinske felt (Glasdam 2003:37). Derimod er det 

medicinske felt karakteriseret ud fra Pierre Bourdieus mere generelle begreber habi-

tus, kapital og felt i forskellige undersøgelser, som jeg inddrager i dette speciale. 

Dette med en forventning om at kunne bidrage til en forklaring på, at implementering 

af dokumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis også handler om en strukturel 
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træghed inden for dette felt, som begrænser det handlerum som disse dokumentati-

onspraktikker hos de klinisk arbejdende sygeplejersker praktiseres inden for.             

2 Teoretisk ramme    

2.1 Teoretisk forankring 
Pierre Bourdieus senere videnskabsteoretiske position kan karakteriseres ved at være 

forankret imellem fænomenologi og objektivisme. Pierre Bourdieu indskrev selv sine 

arbejder som konstruktivistisk strukturalistiske eller strukturalistisk konstruktivisti-

ske. Herudfra er begreberne habitus, kapital og felt udviklede i en dialektisk proces 

imellem en omfattende mængde af empiriske data og i diskussion med forskellige 

filosofiske- og videnskabsteoretiske positioner. Pierre Bourdieus videnskabsteoreti-

ske position indeholder således inspiration fra elementer af og overskridelse af for-

skellige filosofiske- og videnskabsteoretiske positioner som i hovedtræk har været 

inden for filosofien (6), marxismen (7), funktionalismen (8), strukturalismen (9), den 

klassiske religionssociologi (10) og den historiske epistemiologi (11) (Bourdieu 

1994a:72-73+101-102, 1994c:52; Bourdieu et al 2002:18-19; Callewaert 1994c:12-

13). Ud fra denne sociologiske position har undersøgelserne været rettet mod sociale 

klasser af individer, som har fælles klasser af sociale mulighedsbetingelser og her-

med fælles klasser af sociale erfaringer. Her er tanken, at alle medlemmerne i en so-

cial klasse ikke har samme livshistoriske erfaring, men at de har mere tilfælles med 

hinanden, end de har tilfælles med medlemmerne fra en anden social klasse. Og det 

er denne regelmæssighed af fælles historiske og sociale mulighedsbetingelser samt 

fælles historiske og sociale erfaringer inden for sociale klasser som undersøgelserne 

har været rettet imod (Bourdieu 1994a:101-103, 1997:78, 1999:163-165, 2003:26-30; 

Bourdieu et al 2002:12+144-146; Callewaert 1994a:177; Broady 1991:227, 

1998:439).  

2.2 Udvalgte begrebskonstruktioner 

2.2.1 Habitus 
Habitus begrebet er en teoretisk konstruktion af agenternes praktiske sans med hen-

blik på at forklare mellemkomsten mellem agenternes historiske, sociale, kulturelle 
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og materielle mulighedsbetingelser i forhold til deres levevilkår på den ene side og 

på den anden side agenternes opførsel inden for sociale praktikker (Broady 

1991:229, 1998:440; Callewaert 1997b:23-24; Bourdieu et al 1993:121; Bourdieu 

2003:164-165+203-206). Habitus er det system af dispositioner som giver agenterne 

mulighedsbetingelser for at handle, tænke og orientere sig inden for sociale praktik-

ker. Disse mulighedsbetingelser bliver relevante og virksomme på grund af objektive 

strukturer såsom mulighedsbetingelser i forhold til deres levevilkår, som først og 

fremmest oplæres gennem agenternes familier om historiske, sociale, kulturelle og 

materielle forhold som eksempelvis arbejdsdeling mellem kønnene, moral, omsorg 

og smag. På grund af de familiære livsfæres relative autonomi socialiseres agenterne 

på denne måde om de familiære klassers mulighedsbetingelser i forhold til deres le-

vevilkår, som præger agenternes habitus på en konserverende måde, og som dispone-

rer dem for senere måder at handle, tænke og orientere sig om mulighedsbetingelser i 

forhold til deres levevilkår inden for eksempelvis barndom, skole, erhverv og hver-

dagssituationer generelt (Broady 1991:225, 1998:437; Callewaert 1994a:72+171, 

1997b:22+45, 2003b:145+147; Bourdieu 1999:141-142+147+158+171-174, 

2003:37-38+45+139-144; Bourdieu et al 2002:118-119). Agenternes habitus er såle-

des resultater af langvarig oplæring og øvelse, som i eftertid fungerer uden hensigt 

og uden tilrettelæggelse og uden anstrengelse. Uden eksplicit at opstille klare formål 

og uden eksplicit at kombinere de midler, som de råder over for at opnå dem og uden 

at foretage planer for de sociale praktikker, handler agenterne spontant fornuftigt 

(Bourdieu et al 1993:115, 2002:115-116; Bourdieu 1999:144-145, 2003:156-

157+159-160+181; Callewaert 1997b22). Agenternes habitus har en tendens til at 

frembringe sociale praktikker, som genopretter de samme objektive strukturer som 

potentielle mulighedsbetingelser i forhold til deres levevilkår. Agenternes habitus er 

således både strukturerede og strukturerende strukturer for deres sociale praktikker 

(Bourdieu et al 1993:37-38+113-114, 2002:29-30; Bourdieu 1994c:52-54, 1999:148-

150, 2003:44+46+157; Callewaert 1994a:27+32+171). Agenternes sociale opførsel 

omfatter således en symbolsk dimension, hvori der indgår en menig med opførslen, 

og hvor agenternes sociale opførsel samtidig omfatter et objektivt indhold. Herved 

sker der også en uoverensstemmelse imellem agenternes udførelse af de forskellige 

sociale praktikker og det, som agenterne umiddelbart opfatter og eksplicit kan rede-
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gøre for om deres praktikker. Agenternes praktiske sans opererer således som en 

praktisk, prærefleksiv, implicit og kropslig bevidsthed modsat en teoretisk, refleksiv 

og eksplicit bevidsthed (Callewaert 1994a:75+145-146+168, 1997b:19-20).     

    

2.2.2 Kapital 
Kapital begrebet anvendes med henblik på at forklare, hvordan agenterne økonomi-

serer med deres egenskaber eller ressourcer i bred mening og er differentieret i øko-

nomisk, social, kulturel og symbolsk kapital. Økonomisk kapital henviser til materi-

elle ressourcer samt agenternes kendskab til gældende økonomiske regler. Social 

kapital er forankret i de bånd, som forener agenterne i en gruppe til hinanden og 

henviser til den opbakning, som agenterne inden for en gruppe kan drage fordel af 

eksempelvis inden for slægtskabs-, venskabs- eller arbejdsrelationer (Broady 

1991:177, 1998:415; Bourdieu et al 1993:104-105; Callewaert 2003b:133). Kulturel 

kapital henviser til de magtforhold, som tenderer til at gælde for samfundet i dets 

helhed. Den kulturelle kapital kan genfindes i forskellige tilstande eller på forskellige 

niveauer. I forkropsliggjort tilstand som systemer af dispositioner. I objektiveret til-

stand som eksempelvis kunstværk, bøger og redskaber. Samt i institutionaliseret til-

stand som eksempelvis eksamener og uddannelsestitler (Broady 1991:171+182, 

1998:421+437; Bourdieu et al 1993:104; Callewaert 2003b:136). Den mest dominan-

te form for kulturel kapital findes hos de agenter, som behersker den sproglige kapi-

tal. Dette på grund af, at det essentielle i en sproglig situation imellem agenter ikke 

alene handler om kommunikation, men også om de sociale mulighedsbetingelser for 

denne kommunikation (Bourdieu 1997:107; Bourdieu et al 1993:129, 2002:129). 

Symbolsk kapital handler om mere end de egenskaber eller ressourcer, der tilsynela-

dende står på spil. Symbolsk kapital er den form, som de tre andre basale kapitalty-

per kan fremtræde i. Kampe og konflikter mellem agenter består i, at agenterne er 

beskæftiget og rettet mod mål og føler sig herved både objektivt og subjektivt værdi-

ge, idet de har fået tildelt en social opgave. At være tildelt en social opgave indebæ-

rer, at agenterne er efterspurgte i en kendt og anerkendt position. På denne måde kan 

den symbolske kapital på den ene side give anerkendelse og anseelse og dermed ek-

sistensberettigelse og på den anden side berøvelse af disse værdier hos de agenter, 

der taber den symbolske kamp. Den symbolske kapital indgår herved i den konkur-
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rence om magt, som agenterne opnår gennem andre konkurrenters anerkendelse og 

anseelse (Bourdieu 1994c:65-66, 1997:57-58, 1999:250-251, 2003:115+163+188-

191; Bourdieu et al 2002:104).         

2.2.3 Felt 
Det handler om et felt for så vidt, der findes en speciel indsats for den aktivitet, der 

foregår i feltet eksempelvis at bedrive videnskab eller at kvalificere til erhverv 

(Glasdam 2003:29). Med begrebet felt forklares, hvordan forskellige sociale felter, 

der tilsammen udgør en samfundsformation uddifferentieres og konstitueres som 

relative autonome felter med relative egenlogikker. Disse felters egenlogikker skal 

forstås som historiske erobringer som indebærer, at de forskellige felters aktiviteter 

opererer igennem en effekt af erkendelse og miskendelse, hvor de implicerede agen-

ter miskender de politiske magtforhold der er på spil (Bourdieu et al 1993:35+84+91-

92+94-95; Bourdieu 1997:118, 2003:55-56; Callewaert 1998a:49+55, 1998b:99-100, 

2003b:57-60+65+135). Dynamikken og ændringerne inden for de forskellige felter 

giver rum for sociale kampe, som er opbyggede omkring felternes dikotomiske 

tænkning om aktiviteten i feltet, og som indebærer, at de anvendes til at give mening 

til sociale forhold, som agenterne er enige eller uenige i. Det centrale er her, at det, 

der bliver tænkbart for agenternes vurdering og handling i forbindelse med proble-

matikker om feltets aktivitet, er, at feltets aktivitet kun gennemsættes ved, at der sker 

en miskendelse af grænserne for mulig kundskab. Miskendelsen skyldes, at agenter-

ne ikke er bevidste om at denne tænkning er vilkårlig det vil sige at den er sammen-

hængende med givne sociale forhold. Det medfører, at agenterne kun stiller spørgs-

mål inden for rammerne af den givne problematik (Bourdieu 1997:119; Callewaert 

1998a:24+47). Det er således en underforstået overenskomst, som ligger til grund for 

konkurrencerne og konflikterne i de forskellige felter. At agenterne har interesse for 

kampen betyder, at kampen har en mening for dem, hvor meningen med kampen 

fører til noget meningsfuldt, og at det, som står på spil, er vigtigt og værdigt at kæm-

pe for (Bourdieu et al 1993:83-84+101, 2002:28-29+101-103; Bourdieu 

1997:86+118-119, 1999:17-18+21, 2003:69+151-154; Callewaert 1994a:174, 

2003b:123). For at vise at kampene i de forskellige felter ikke er orienterede efter 

agenternes subjektive intentioner om at opretholde eller forandre aktiviteten inden 

for felter, men derimod at kampene er orienterede efter objektive strukturer i de for-
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skellige felter anvendes begrebet strategi. Strategier genereres og defineres i mødet 

mellem agenternes habitus og en bestemt konjunktur i feltet (Bourdieu et al 1993:39-

40+114-116, 2002:35-36+114; Callewaert 1994a:169).     

       

3 Metodisk tilgang til studiet 

3.1 Fundne kilder og litteratur 
Indledende er der foretaget en manuel litteratursøgning i tidsskriftet Sygeplejersken 

med udgangspunkt fra 2005 og tilbage til sidst i 1970´erne. Denne har afdækket ten-

denser som at indsatsen med de forskellige dokumentationssystemer fordeler sig i tre 

hovedinitiativer og at implementering i klinisk sygeplejepraksis har været mangel-

fuld igennem disse år. Den manuelle litteratursøgning har været afsæt for at definere 

søgeord til en systematisk litteratursøgning i databaserne Cinahl, Medline, PubMed, 

Cochrane, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. I 

forhold til hovedinitiativet med at implementere sygeplejeprocessen som dokumenta-

tionssystem i klinisk sygeplejepraksis (jvnf. afsnit 1.3.2) har søgeordene været nursing 

process, nursing care plan, nursing record, patient record, individualized care plan, 

systematic care planning, documentation, nursing diagnosis, nursing interventions, 

classification og nursing informatics i forskellige kombinationer. I forhold til hoved-

initiativet med at implementere plejetyngdesystemer som dokumentationssystemer i 

klinisk sygeplejepraksis (jvnf. afsnit 1.3.2) har søgeordene været patient classification, 

costing of nursing, costing nursing care, nursing care profiles, nursing service, diag-

nosis related groups og case mix systems. I forhold til hovedinitiativet med at im-

plementere kvalitetsudviklingsprocessen som dokumentationssystem i klinisk syge-

plejepraksis (jvnf. afsnit 1.3.2) har søgeordene været quality of care, indicator, structure, 

process, result, audit, patient outcomes, nursing outcomes, clinical practice guide-

lines, clinical guidelines, protocols for practice, critical pathway, care maps, colla-

borative care tracks og evidence based nursing i forskellige kombinationer. 

Vedrørende debatten om problematikken med at implementere de forskellige do-

kumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis (jvnf. afsnit 1.3.3) har søgeordende været 

nursing practice, clinical practice, nursing research, research evidence, barriers to 

research, attitudes to research, facilitators of research, promote research, using re-

search, achieve recearch, translating research, research implementation, research 
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application og research utilization i forskellige kombinationer. Endvidere er der fo-

retaget kædesøgninger i de fundne artikler og bøger samt kædesøgninger i danske 

kandidatspecialer i sygepleje som har beskæftiget sig med beslægtede emner. Aktua-

liteten af VIPS-modellens indpas i dansk sygeplejepraksis er fundet ved at foretage 

søgning i søgemaskinen Google med søgeordet VIPS-modellen samt i 

www.vips.portalen. I forhold til at finde litteratur for at udvælge empirisk materiale 

om VIPS-modellen er der primært foretaget søgning i databaserne Medline, Cinahl, 

Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek med søgeor-

dene VIPS-model, documentation, patient record, nursing record og nursing infor-

matics. I forhold til specialets teoretiske ramme er den fremskaffede litteratur foreta-

get i tilknytning til forelæsninger på kandidatstudiet, kædesøgninger i danske ph.d. 

afhandlinger og kandidatspecialer.                  

3.2 Empirisk materiale og overvejelser herover 
Ud fra læsning af forskellige dokumentariske materialer om VIPS-modellen (jvnf. afsnit 

3.1) er primær kilden VIPS-boken – Om en forskningsbaserad modell för dokumenta-

tion av omvårdnad i patientjournalen udvalgt som empirisk materiale for dette kan-

didatspeciale (Ehnfors & Ehrenberg & Ekstrand 1998). Anvendeligheden af dette 

materiale med hensyn til at kunne studere problemformuleringen er vurderet ud fra, 

at det giver afsæt for at gå bagom de meninger og intentioner, som har været i syge-

pleje igennem de seneste 20 år om, at mangelfuld implantation af dokumentationssy-

stemer for kvalitetsudvikling af individuel patientpleje handler om motivation, forsk-

ning- eller evidensbaseret viden og organisation af arbejdsforhold hos de klinisk ar-

bejdende sygeplejersker. Materialet giver afsæt for at beskrive, forstå og forklare 

problemformuleringen: Hvordan kan det være, at VIPS-modellen har vundet indpas i 

klinisk sygeplejepraksis og hvilke mulighedsbetingelser giver det for klinisk sygepleje 

? i forhold til de positioner som læger, forskere i sygepleje, de ledende sygeplejer-

sker, udviklingssygeplejersker, de klinisk arbejdende sygeplejersker og patienter 

indtager i det medicinske felt og således mulighed for at diskutere de mulighedsbe-

tingelser, som VIPS-modellen har i det medicinske felt set i forhold til de relationelle 

forskelle hos disse agenter i dominerende og dominerede positioner. Til en sammen-

ligning kan det siges, at Margareta Ehnfors doktorafhandling Quality of Care from a 

http://www.vips.portalen
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Nursing Perspective. Methodological Considerations and Development of a Model 

for Nursing Documentation er fravalgt som empirisk materiale, idet denne overve-

jende behandler VIPS-modellens forskningsdesign og metode og således i mindre 

grad giver afsæt for at kunne indkredse dette specialets problemformulering (Ehnfors 

1993). Ligeledes er Ingrid Thorell-Ekstrands doktorafhandling Clinical Nursing 

Education. The Learning of Individualized Care-planning fravalgt som empirisk ma-

teriale, idet denne overvejende undersøger implementering af VIPS-modellen i syge-

plejerskeuddannelsen (Ekstrand 1994). Endvidere er de VIPS-modeller, som anven-

des i dansk sygepleje, fravalgte som empiriske materialer, idet disse overvejende er 

oversættelser fra de primære kilder om, hvordan VIPS-modellen konkret kan anven-

des i klinisk sygeplejepraksis og derved i mindre grad beskriver, hvilken viden og 

hvilke forståelser, modellen er etableret på. Hermed ikke være sagt at de fravalgte 

materialer hver især ikke kan bidrage med at indkredse elementer af problemformu-

leringen. Dog er disse materialer fravalgte, idet det udvalgte empiriske materiale 

vurderes som dækkende afsæt for at indkredse specialets problemformulering. Det 

empiriske materiale er en svensk udgave af VIPS-modellen men vurderes også som 

aktuelt i en dansk kontekst, idet det netop er dele af dette materiale, som er oversæt 

til dansk og anvendes de steder, hvor VIPS-modellen har vundet indpas i dansk sy-

gepleje (Bentzen 2000; Egerod 2000; Lindhardt 2001; Århus Amt 2002; Århus Uni-

versitetshospital 2002a, 2002b, 2004; Vejle Amt 2002; Rigshospitalet 2004; Asp et al 

2004).           

3.3 Objektivering som konstruktion af den plads hvorfra forfatterne taler 
I den første tilgang til det empiriske materiale forudsættes en konstruktion af den 

plads som giver mulighedsbetingelser for den sociale logik, ifølge hvilken forfatterne 

tænker og taler. Formålet med denne tilgang er at kunne begribe de objektive relatio-

ner, som sætter en slags ramme for den position, som forfatterne tænker og taler ud 

fra. At kunne begribe forfatternes særegne udtalelser om implementering af VIPS-

modellen forudsætter således først at kunne begribe den strukturelle baggrund, ud-

dannelsessocialisering, erhvervssocialisering mm., som forfatternes særegne udtalel-

ser har banet sig vej igennem. Inden det empiriske materiale analyseres, konstrueres 

således først den plads, som er medbestemmende for, at forfatternes særegne udtalel-
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ser om udvikling og implementering af VIPS-modellen netop fremstår, som de gør 

(Callewaert 2003b:325-328; Glasdam 2003:53-54; Johnsen 2003:81).  

Når forskere i sygepleje, de ledende sygeplejersker og udviklingssyge-

plejersker arbejder aktivt for at implementere dokumentationssystemer for kvalitets-

udvikling i klinisk sygeplejepraksis, og når andre forskere i sygepleje gennem fæno-

menologiske/hermeneutiske og sociologisk inspirerede undersøgelser arbejder aktivt 

for at kritisere samme implementering af dokumentationssystemer for kvalitetsudvik-

ling i klinisk sygeplejepraksis, skal disse initiativer forstås, som at det er menings-

fuldt og værdigt for de respektive agenter at kæmpe for, hvordan sociale praktikker i 

klinisk sygeplejepraksis bør defineres. Men i og med at denne kamp foregår om soci-

ale praktikker i klinisk sygeplejepraksis, som disse agenter er enige eller uenige i, er 

der i mindre grad stillet spørgsmål ved, de vilkår, som betinger kampens fundament. 

Vilkårene, som betinger kampens fundament, kan derimod fremanalyseres ved at 

konstruere den plads, hvorfra forfatterne tænker og taler for på denne måde at syn-

liggøre det doxa, som fungerer som en underforstået forudsætning for, at agenterne 

inden for sygepleje opfatter kampen som naturlig og indlysende, og som samtidig 

gør, at agenterne miskender de dominansforhold, der er på spil (Bourdieu et al 

1993:83-84+101, 2002:28-29+101-103; Bourdieu 1997:86+118-119, 1999:17-

18+21, 2003:69+151-154; Callewaert 1994a:174, 2003b:123; Glasdam 2003:53-54).  

I konstruktionen af den plads, hvorfra forfatterne taler, som er i det me-

dicinske felt, anvender jeg for det første arbejder hos forskellige forskere, som har 

karakteriseret det medicinske felt ud fra Pierre Bourdieus mere generelle begreber 

habitus, kapital og felt. For det andet bestræber jeg mig på, at begreberne habitus, 

kapital og felt er min overordnede måde at tænke og arbejde ud fra, når jeg inddrager 

andre sociologiske og antropologiske studier hos forskere, som ikke har arbejdet ud 

fra Bourdieus teoretiske ramme, men som også har afdækket strukturelle forhold som 

kan karakterisere agenternes positioner i det medicinske felt.               
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3.4 Indkredsning af doxa og positioner i det medicinske felt 

3.4.1 Lægers medicinske kundskaber som kapital for hospitalets praktikker 
Blandt læger på hospitalerne er kampen om de to arbejdsområder, som dels kræver 

klinisk erfaring og dels kræver videnskabelig viden i patientbehandlingen aftagende. 

Udviklingen af hospitalerne som voksende forskningsinstitutioner med specialiserede 

forskningsområder sandsynliggør det mulige i at forene begge disse arbejdsområder i 

en og samme position. Tendensen er, at lægerne kæmper om at erobre de patienter, 

der har en diagnose, som er interessant for deres forskningsområde for hermed også 

at tilegne sig de højeste positioner, som giver autoritet og adgang til at påvirke be-

slutningsprocesser inden for hospitaler og i samfundet generelt betragtet (Lindgren 

1992:32-33+48-49; Glasdam 2003:239-242). Som social klasse er tendensen hos 

lægerne, at de overvejende arbejder ud fra et overindividuelt ordenssystem, hvor 

sygdomsbehandlinger organiseres i forhold til grupper af patienter. For de medicin-

ske læger gælder dette ordenssystem den forskningsmæssige specialisering, som er 

de kliniske kontrollerede forsøg, hvor grupper af patienter randomiseres i to behand-

lingskategorier for at fremskaffe kliniske kontrollerede erfaringer, som tænkes at 

indgå i fremtidige behandlinger hos grupper af patienter modsat en orden, som be-

stemmes af den individuelle patient. For de kirurgiske læger gælder dette ordenssy-

stem den forskningsmæssige specialisering, som er produktion af operationer hos 

grupper af patienter med henblik på helbredelse af sygdomme samt opsamling af 

klinisk erfaring som tænkes anvendt til behandling af sygdomme hos fremtidige 

grupper af patienter modsat en orden, som bestemmes af den individuelle patient. 

Det videnskabelige ordenssystem er således metodisk etableret på at sygdomsbe-

handlinger og forskning i sygdomme klassificeres, standardiseres og generaliseres 

for at kunne kontrollere og dermed statistisk forudsige effekten af medicinske inter-

ventioner (Jensen et al 1987:36+42+44; Lindgren 1992:48-49; Scocozza 1994:25-

34+239-241; Launsø 1995:200-202+219-232; Glasdam 2003:207-211). Lægernes 

arbejdsdeling med forskningsspecialisering, uddannelsesstrukturer, turnusordninger, 

konferencer og administrative arbejder betinger diskontinuerlige, fragmentariske og 

tidsmæssige korte kontakter med patienterne. For lægers arbejdsdeling gælder dette 

ordenssystem, at jo højere positioneret læger er på hospitalet, jo mindre arbejdstid er 
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tiltænkt patienterne (Jensen et al 1987:43-44; Lindgren 1992:16; Scocozza 1994:224-

231; Glasdam 2003:206-324).  

3.4.2 Lægers sygdomsbehandlinger som strukturerende strukturer for praktik-
ker hos de klinisk arbejdende sygeplejersker  
For de klinisk arbejdende sygeplejersker struktureres en stor del af arbejdsdøgnet ud 

fra lægernes diagnostik og behandlingsplaner i forhold til patienternes sygdom. For 

det første består denne arbejdsdeling i, at de klinisk arbejdende sygeplejersker forbe-

reder sig til lægers forstuegang gennem deres egen forstuegang, hvor lægejournaler 

og sygeplejejournaler læses uden patienters tilstedeværelse. De klinisk arbejdende 

sygeplejersker aflægger herefter, så vidt muligt, hver enkelt patient et stuegangsmøde 

for at opspore observationer og forhold, der skal diskuteres med læger til stuegang. 

De klinisk arbejdende sygeplejersker søger således at sikre sig, at de er istand til at 

servicere læger med observationer og forhold om patienters sygdom, som kan have 

relevans for lægers diagnostik og behandlingsplaner. For det andet består denne ar-

bejdsdeling i, at de klinisk arbejdende sygeplejersker er tilstede under lægernes for-

stuegang, uden patienternes tilstedeværelse, for at assistere lægerne med den viden, 

som de har indhentet, og som læger kan få behov for. Under forstuegangen gennem-

går lægerne patienternes lægejournaler, lægger og korrigerer behandlingsplaner ud 

fra forskellige prøve- og undersøgelsesresultater samt ud fra de observationer og for-

hold som de klinisk arbejdende sygeplejersker kan bidrage med vedrørende patien-

ternes sygdom (Larsen 2000:273; Pedersen 2000:58-73; Glasdam 2003:249-

251+257+263; Johnsen 2003:217). For det tredje består denne arbejdsdeling i, at de 

klinisk arbejdende sygeplejersker er tilstede ved lægernes stuegangsmøder hos pati-

enterne, hvor lægers formål er at indlede, fortsætte eller afslutte patienters indlæggel-

se. Læger afdækker, observerer og klassificerer patienters sygdom og dens sympto-

mer eksempelvis ved at få oplysninger om patienters sygehistorie eller ved klinisk 

undersøgelse af patienter såsom at stetoscopere hjerte og lunger, palpere abdomen, 

tilse sår, mm. Herudfra etablerer eller korrigerer læger diagnostiske eller behand-

lingsmæssige tiltag i forhold til patienters sygdom. De klinisk arbejdende sygeplejer-

sker assisterer læger ved den kliniske undersøgelse samt formidler ved behov læger-

nes informationer til patienter eller omvendt patienternes spørgsmål til lægerne (Jen-

sen et al 1987:36+43+46+51; Larsen 2000:132-133; Pedersen 2000:61-62+66; Glas-
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dam 2003:249-251). Lægerne tildeler de klinisk arbejdende sygeplejersker arbejds-

opgaver under stuegang eksempelvis i form af medicinske opgaver, som skal effek-

tueres eller i form af, at de klinisk arbejdende sygeplejersker følger op på deres in-

formationer til patienter om behandlingsplaner efter deres stuegangsmøde. De klinisk 

arbejdende sygeplejerskers habituerede sans for lægernes stuegangspraktik har såle-

des stor betydning for, hvor let lægernes ordinationer forstås og den tid, som læger 

behøver at anvende i stuegangsmødet (Glasdam 2003:252-253+257; Johnsen 

2003:197-198).             

3.4.3 Rapporter hos de klinisk arbejdende sygeplejersker som forum for repro-
duktion af lægers medicinske kapital  
Som materialiseret praktik er en stor del af døgnets arbejdsdeling inden for sygepleje 

struktureret af de beslutninger, som er foretaget af lægerne under stuegang eller un-

der lægernes konferencer. De klinisk arbejdende sygeplejersker arbejder primært 

som lægernes assistenter og hele uddannelsessocialiseringen og den praktiske er-

hvervssocialisering på hospitalerne er indrettet på, at de skal inkorporere stillingsta-

gender og tilsvarende praktikker, som lægerne som dominerende agenter har. De 

klinisk arbejdende sygeplejerskers underordnede position i tilknytning til lægernes 

praktikker italesættes i mindre grad af sygeplejerskerne således at forstå, at margina-

lerne for afvigelse fra lægers beslutninger i princippet er begrænsede (Larsen 

2000:72; Glasdam 2003:221). De klinisk arbejdende sygeplejersker formidler for-

valtningen af lægernes medicinske udlægning af patienterne gennem rapporter fra 

natsygeplejerske til dagpersonale, fra dagsygeplejerske til aftenpersonale og fra af-

tensygeplejerske til natpersonale (Jensen et al 1987:50-51; Lindgren 1992:16+31; 

Glasdam 2003:207; Johnsen 2003:205+209). Rapporterne udgør således et forum, 

hvor de klinisk arbejdende sygeplejersker er formidlere mellem lægernes medicinske 

udlægning af patienterne og de behandlingsmæssige observationer og tiltag, som skal 

effektueres af de klinisk arbejdende sygeplejersker og det øvrige plejepersonale (sy-

gehjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejestuderende, elever) inden læ-

gernes næste stuegangsmøde med patienterne.  

I dette forum skifter de klinisk arbejdende sygeplejerskers position fra 

at være domineret af lægernes position til at være dominerende over for det øvrige 

plejepersonale. På samme måde som det er læger, der definerer, at det er diagnostik 
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og sygdomsbehandlinger, der tales om under stuegangsmøder, er det også de klinisk 

arbejdende sygeplejersker, der definerer, at det er lægernes medicinske kapital, som 

der tales om under rapporterne men uden patienternes tilstedeværelse. Og på samme 

måde som lægerne organiserer sygdomsbehandlinger ud fra et overindividuelt or-

denssystem i forhold til grupper af patienter, så er tendensen også, at de klinisk ar-

bejdende sygeplejersker organiserer rapporterne om plejen hos patienterne i forhold 

til sygdomsbehandlinger hos grupper af patienter. Under rapporterne formidler de 

klinisk arbejdende sygeplejersker ofte primært planer over patienternes sygdomsbe-

handlinger, undersøgelsesprogrammer, opsummerer vedrørende observationer i for-

bindelse med sygdomme samt besvarer det øvrige plejepersonales spørgsmål om 

varetagelse af behandlingsopgaver. Samtidig sikrer de klinisk arbejdende sygeplejer-

sker sig, at de tilegner sig den nødvendige medicinske relevante viden fra plejeperso-

nalet om patienternes sygdom. Tendensen er, at de klinisk arbejdende sygeplejer-

skers formidling om patienternes almenmenneskelige behov under indlæggelse er 

sparsom og afgrænses eksempelvis til at handle om, hvorvidt patienter må være op-

pegående eller sengeliggende som konsekvens af sygdomsbehandlinger. Rapporterne 

hos de klinisk arbejdende sygeplejersker defineres således ofte i kraft af patienternes 

sygdomme og dens symptomer og i mindre grad i kraft af, at patienterne er menne-

sker med en baggrund, holdninger, meninger og erfaringer opsamlet igennem livet. 

Og på samme måde som lægerne under stuegange i mindre grad italesætter patien-

ternes eller de klinisk arbejdende sygeplejerskers viden om patienternes almenmen-

neskelige behov, er tendensen også, at de klinisk arbejdende sygeplejersker under 

rapporterne i mindre grad italesætter plejepersonales kliniske viden om plejen af dis-

se behov. De klinisk arbejdende sygeplejersker afslutter rapporterne ved at fordele 

vagtens arbejde i forhold til det ordenssystem, som er afledt af lægers diagnostik og 

sygdomsbehandlinger hos patienterne, som er varetagelse af patienternes almenmen-

neskelige behov under indlæggelse, medicinske arbejdsopgaver samt administrative 

arbejdsopgaver (Jensen et al 1987:47+59; Lindgren 1992:31+40; Petersen 1993:234-

237; Hansen 1995:39-40+42-44; Larsen 2000:144; Johnsen 2003:202-203+205+209; 

Jensen 2004:133-136).   
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3.4.4 Planlagte og uplanlagte aktiviteter som strukturerende strukturer for ple-
jepraktikker 
Tendensen er, at det er lægernes medicinske kapital som definerer, hvordan de kli-

nisk arbejdende sygeplejersker definerer, hvad der er vigtige arbejdsopgaver, samt 

hvordan de fordeler disse. De klinisk arbejdende sygeplejersker planlægger overve-

jende at orientere sig bort fra arbejdsområdet, som kræver klinisk erfaring. For de 

klinisk arbejdende sygeplejerskers vedkommende betyder dette, at de ofte planlæg-

ger at orientere sig bort fra den kliniske pleje af patienternes almenmenneskelige 

behov som overvejende uddelegeres til det øvrige plejepersonale. De klinisk arbej-

dende sygeplejersker orienterer sig derimod overvejende mod forvaltning af lægernes 

medicinske og administrative arbejdsopgaver. Og på samme måde som for lægernes 

arbejdsdeling betinger denne arbejdsdeling hos de klinisk arbejdende sygeplejersker 

også, at de har relativt diskontinuerlige, fragmentariske og tidsmæssige korte og af-

grænsede møder med patienterne. For sygeplejerskers position gælder, på samme 

måde som for lægers position, hospitalets ordenssystem at jo højere positioneret sy-

geplejerske, jo mindre eller ingen kontakt med patienterne. Det vil sige at de ledende 

sygeplejersker som forvalter ledelse og administration af sygepleje har mindre kon-

takter med patienterne end de klinisk arbejdende sygeplejersker. Og forskere i syge-

pleje arbejder uden for hospitalerne uden kontakter med patienterne (Petersen 

1993:234-237; Larsen 2000:71-72+133; Glasdam 2003:283+300-301+304; Johnsen 

2003:196-197+218).  

I forbindelse med patienternes almenmenneskelige behov under ind-

læggelse er det overvejende det øvrige plejepersonale, som varetager disse. Og ten-

densen er, at behovene overvejende varetages i tilknytning til patienternes fysiske 

behov som praktiske praktikker som eksempelvis sengebad, brusebad, børste tænder, 

påklædning, skifte sengelinned, sengeredning, hjælpe patienter af og i seng, uddele 

mad, made, drikkevarer, formiddags- og eftermiddagskaffe, hjælpe med bækkener og 

urinkolber samt at gøre patienterne klare til undersøgelser og behandlinger. Endvide-

re er tendensen, at det overvejende er plejepersonales planlagte arbejdsopgaver at 

hjælpe med, at opmåle, at tage prøver fra samt at udtømme patienternes sekreter som 

eksempelvis urin, afføring, opkast, blod, sårsekreter og drænager (Lindgren 1992:24-

25; Franssén 1997:148; Larsen 2000:133+141+149+260; Glasdam 2003:300-301; 

Johnsen 2003:218-219+222).  
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I forhold til de medicinske arbejdsopgaver udfører de klinisk arbejden-

de sygeplejersker afgrænsede praktiske praktikker hos patienterne, som ligger i for-

længelse af lægernes medicinske behandlinger og behandlingsplaner som eksempel-

vis medicingivning, injektioner, intravenøs væsketerapi, blodtryksmålinger, blodprø-

ver og sårbehandlinger (Franssén 1997:146+158; Larsen 2000:133; Johnsen 

2003:195-196+218-219). I forbindelse med de administrative arbejdsopgaver forval-

tes de af de klinisk arbejdende sygeplejersker på kontoret og uden patienternes tilste-

deværelse. Her fører de klinisk arbejdende sygeplejersker skriftligt regnskab over de 

af plejepersonales praktiske praktikker, som har relevans for lægernes diagnostik og 

sygdomsbehandlinger hos patienterne som eksempelvis væskestatus og formularer til 

undersøgelse af patienternes sekreter. De gennemgår journaler for ordinationer og 

behandlingsplaner, kontrollerer medicinskemaer og kontakter tværfaglige samar-

bejdspartnere. De bestiller specialisttilsyn, undersøgelser, socialrådgiver, hjemmeple-

je, patienttransporter, skriver rapport til hjemmesygeplejersker, fører dokumentation i 

sygeplejejournaler mm. Ud fra disse aktiviteter opsøger de klinisk arbejdende syge-

plejersker patienterne for at informere dem om eksempelvis undersøgelser, behand-

linger eller udskrivelser (Lindgren 1992:27-28; Franssén 1997:148-150+158; Larsen 

2000:144+272; Glasdam 2003:259+304; Johnsen 2003:195-196+217+219).  

Samtidig med at de klinisk arbejdende sygeplejersker vedvarende til-

stræber at forvalte alle disse planlagte aktiviteter, er der vedvarende flere andre akti-

viteter, som i sagens natur ikke kan planlægges og underordnes hospitalets ordenssy-

stem, og som griber ind i og afbryder den planlagte arbejdsdeling, således at de kli-

nisk arbejdende sygeplejersker vedvarende arbejder med afgrænsede skiftende akti-

viteter. Aktiviteter, som griber ind i de klinisk arbejdende sygeplejerskers planlagte 

aktiviteter, kan eksempelvis handle om at observere, kontrollere og medicinsk be-

handle patienter med forværring af sygdomme. At give patienter smertestillende me-

dicin. At skifte væske hos patienter som får intravenøs væskeindgift. At assistere ved 

stuegang når læger er klar til dette. At modtage telefonopkald fra læger om medicin-

ske ordinationer og behandlingsplaner samt ændringer af disse. At assistere læger 

som har tilsyn eller specialisttilsyn hos patienterne. At assistere fysioterapeuter som 

har brug for hjælp såsom til at få patienter ud af sengen. At besvare klok-

ker/patientkald såsom at hjælpe patienter på toilet eller bækken. At hjælpe patienter, 
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plejepersonale, studerende og elever med forskellige aktiviteter på opfordring eller 

ved observerede behov. At besvare forespørgsler fra pårørende som henvender sig 

eller ved telefonopkald. At modtage og besvare telefonopkald fra andre faggrupper 

om patienternes undersøgelses-, behandlings- og udskrivelses tidspunkter samt æn-

dringer af disse. At besvare forespørgsler fra fysioterapeuter og portører som hen-

vender sig for at spørge efter patienter eller journaler, mm. (Lindgren 1992:27-28; 

Petersen 1993:218+222+234-237; Larsen 2000:137+272; Johnsen 

2003:198+220+222).                      

3.4.5 Sygdomsbehandlinger som strukturerende strukturer for patienters prak-
tikker 
En konsekvens af at sygdomsbehandlinger og plejepraktikker organiseres ud fra et 

overindividuelt ordenssystem i forhold til grupper af patienter er, at de individuelle 

patienter står til disposition for de professionelle agenter, hvorved de indgår i mange 

ventetider. De må eksempelvis vente på lægen hvis de forudgående patienters under-

søgelser eller behandlinger tager længere tid, end de officielt er tildelt. De må vente 

på, at læger kommer stuegang. De må vente på, at de klinisk arbejdende sygeplejer-

sker følger op på lægers information om behandlingsplan efter stuegangsmøder. De 

må vente på læger, de klinisk arbejdende sygeplejersker og laboranter på første ind-

læggelsesdag. Og de må vente på, at de klinisk arbejdende sygeplejersker har for-

skellige papirer i orden, når de skal hjem (Glasdam 2003:305-307+321). En anden 

konsekvens er, at de professionelle agenter ofte definerer patienterne i forhold til 

professionens egen logik og tilskriver dem savnet af det, som professionen kan tilby-

de. Herved er kommunikationen mellem de professionelle agenter og patienterne ofte 

styret af en praksis, som er præget af rutiner, hvor der etableres nogle sproglige ud-

vekslinger om fysiologiske undersøgelser og behandlinger. Herved udfoldes denne 

på de professionelle agenters præmisser, som betinger at den fungerer som symbolsk 

vold det vil sige ikke fremtræder som vold men opfattes som naturlig af parterne, 

hvor de professionelle agenter har magten og myndigheden til at påføre patienterne 

deres informationer om disse forhold som legitime (Hansen 1995:47-54; Eriksen 

1996:179+188; Album 1996:152-154+157+170+183-189).          
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3.5 Objektivering som brud med den forståelse som forfatterne til VIPS-
modellen har om implementering i klinisk sygeplejepraksis  
I den næste tilgang til det empiriske materiale er der foretaget brud med forfatternes 

forståelser om udvikling og implementering af VIPS-modellen, hvor teksten Hvad 

det vil sige at tale er anvendt som analyseredskab for dette objektiveringsarbejde 

(Bourdieu 1997:101-115). Herudfra er det empiriske materiale analyseret med hen-

blik på, at forfatternes udtalelser fungerer som sproglig kapital på et sprogligt marked 

i det medicinske felt. Det vil sige at forfatterne som forskere i sygepleje taler ud fra 

en dominerende position i sygepleje, som er domineret af lægernes position i det 

medicinske felt. Forfatternes udtalelser er således analyseret i forhold til de underlig-

gende forudsætninger, som betinger, at de ikke taler på egne vegne men i egenskab 

af, at de er delegerede inden for det medicinske felt. Bemyndigelsen hos forfatterne 

til at tale er herved defineret af den sproglige kapital, som er legitim og anerkendt i 

det medicinske felt. Det empiriske materiale er endvidere analyseret i forhold til at 

forfatterne i en dominerende position inden for sygepleje taler til de ledende sygeple-

jersker, udviklingssygeplejersker og de klinisk arbejdende sygeplejersker, hvor de 

som modtagere af forfatternes sproglige kapital er disponerede for at anerkende for-

fatternes autoritet til at tale i det medicinske felt. Endvidere er det empiriske materia-

le analyseret i forhold til, at forfatterne som forskere i sygepleje og de ledende syge-

plejersker indtager en ligestillet domineret dominerende position overfor henholdsvis 

udviklingssygeplejerskerne og de klinisk arbejdende sygeplejersker. At udviklings-

sygeplejerskerne indtager en domineret dominerende position overfor de klinisk ar-

bejdende sygeplejersker. Og at de klinisk arbejdende sygeplejersker indtager en do-

mineret dominerende position overfor patienterne, som er de lavest positionerede 

agenter i det medicinske felt. Forfatternes sproglige kapital fungerer således som et 

økonomisk forhold, hvor værdien af deres udtalelser står på spil på et sprogligt mar-

ked i det medicinske felt. Den sproglige kapital hos forfatterne er herved betinget af 

de vilkår, som gør sig gældende på det sproglige marked i det medicinske felt for, at 

deres sproglige kapital kan anerkendes som legitim af de ledende sygeplejersker, 

udviklingssygeplejerskerne og de klinisk arbejdende sygeplejersker.   

Analysen af det empiriske materiale er således rettet mod de underlig-

gende forudsætninger, som gør sig gældende i forfatternes diskurs, idet forfatternes 

sproglige kapital ikke alene er afhængig af deres sproglige kompetence men også af 
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det sproglige marked, som gør sig gældende i det medicinske felt, hvor disse vilkår 

fungerer som den strukturelle baggrund, som forfatternes særegne udtalelser har ba-

net sig vej igennem. Idet forfatternes diskurs på denne måde er domineret af læger-

nes medicinske diskurs, er analysen af det empiriske materiale endvidere rettet mod 

at fremanalysere homologier forstået således, at forfatternes udtalelser er analyseret i 

forhold til, at de ikke er identiske med men fungerer efter en lignende logik som læ-

gers måde at bedrive sygdomsbehandlinger og forskning på (Glasdam 2003:214, 

2004:181-191; Jensen 2004:129+133). Analysen af det empiriske materiale er samti-

dig og vedvarende holdt op imod konstruktionen af det medicinske felt. Konstruktio-

nen af det medicinske felt har fungeret som overordnet analyseramme for analysen af 

det empiriske materiale, idet den beskriver den strukturelle baggrund, som danner de 

objektive relationer, som giver de mulighedsbetingelser, som forfatterne taler ud fra 

og dermed den sociale logik, som forfatternes udtalelser er et produkt af.   

3.6 Objektivering som brud med undersøgerens forståelse om implemen-
tering af dokumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis 
Den metodiske tilgang til studiet stiller krav om, at jeg som undersøger objektiverer 

mit studie for at have mulighed for at gå bagom mine egne samt andres umiddelbare 

forklaringer på, at mangelfuld dokumentation i klinisk sygeplejepraksis eksempelvis 

handler om motivation, forskningsbaseret viden samt organisation af arbejdsforhold 

hos de klinisk arbejdende sygeplejersker. Formålet med dette objektiveringsarbejde 

er at tilstræbe at afdække de strukturelle vilkår i det medicinske felt, som implemen-

tering af VIPS-modellen praktiseres inden for. Som beskrevet i det indledende afsnit 

har jeg både som klinisk arbejdende sygeplejerske og som udviklingssygeplejerske 

arbejdet aktivt for at implementere dokumentationssystemer i klinisk sygeplejeprak-

sis igennem 14 år. Den metodiske tilgang til studiet stiller således krav om, at jeg 

tilstræber at bryde med den erfaring, som jeg har erhvervet mig som klinisk arbej-

dende sygeplejerske igennem 12 år, hvor jeg har arbejdet som agent i en domineret 

position inden for en dominerende position og den erfaring som jeg har erhvervet 

mig som udviklingssygeplejerske igennem to år, hvor jeg har arbejdet som agent i en 

dominerende position inden for en domineret position. Til dette objektiveringsarbej-

de har jeg vedvarende anvendt socioanalyse. Socioanalyse indebærer, at jeg som un-
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dersøger har tilstræbt at gøre mig selv til objekt for mit studie for at bryde med mine 

egne samt andres forkonstruerede forståelser om implementering af dokumentations-

systemer i klinisk sygeplejepraksis. Det indebærer, at jeg som undersøger tilbageven-

dende har tilstræbt at foretage selvreflektion og selvkritik i forbindelse med mine 

egne sociale mulighedsbetingelser for derved at kunne reflektere i forhold til studiet 

(Broady 1991:392+434+455+550+555; Callewaert 1994a:157, 1996:336-339; Bour-

dieu et al 1993:47-48+50+185-187, 2002:42-47; Bourdieu 1997:75+87, 1999:38-47; 

Glasdam 2003:50-52, 2005:37+39). Igennem denne bevidsthed om min egen positi-

on i feltet har jeg således tilbagevendende tilstræbt at gå imod den indsigt og den 

fortrolighed, som jeg har erhvervet mig om implementering af dokumentationssy-

stemer i klinisk sygeplejepraksis for ikke at operationalisere min egen og andres 

selvforståelse og intentioner om at forbedre denne. Dette på grund af at disse intenti-

oner og denne fortrolighed, set ud fra det metodiske princip om socioanalyse, skal 

forstås som resultater af den socialt betingede arbejdsdeling, som jeg har indgået i og 

arbejdet for at forbedre igennem disse 14 år.  

Her er det også nærliggende at sige, at en stor udfordring i relation til 

dette objektiveringsarbejde har været, at studiet har krævet, at jeg reflekterer i for-

hold til relationelle forskelle imellem agenter i dominerende og dominerede positio-

ner og ikke i forhold til relationer mellem enkelte personer. Forstået således at udfor-

dringen for det første har været at tilstræbe at afdække en række af mine egne ikke-

bevidste miskendelser om implementering af dokumentationssystemer i klinisk sy-

geplejepraksis. For det andet har udfordringen været at afdække en række ikke-

bevidste miskendelser hos andre sygeplejersker, som også har arbejdet med disse 

dokumentationssystemer. Og for det tredje har udfordringen medført mange etiske 

overvejelser over, hvorvidt dette kandidatspeciale krænker arbejder hos forskere i 

sygepleje, de ledende sygeplejersker, udviklingssygeplejersker og de klinisk arbej-

dende sygeplejersker idet dette objektiveringsarbejde handler om at afdække under-

liggende forudsætninger for deres arbejder og således ikke-bevidste forhold i de so-

ciale praktikker som de praktiserer. Disse etiske overvejelser er efterhånden opvejet 

af erkendelsen af, at den teoretiske tilgang til studiet netop ikke handler om relationer 

mellem enkelte personer, men at personernes arbejde med disse dokumentationssy-

stemer skal forstås som repræsentationer af regelmæssigheder af fælles historiske og 
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sociale mulighedsbetingelser inden for sygeplejens position, som giver mulighed for 

at afdække strukturelle dominansforhold i det medicinske felt.             

3.7 Kategorisering af det empiriske materiale 
I betragtning af problemformuleringen: Hvordan kan det være, at VIPS-modellen har 

vundet indpas i klinisk sygeplejepraksis og hvilke mulighedsbetingelser giver det for 

klinisk sygepleje ? er det empiriske materiale kategoriseret i forhold til interessen for 

at undersøge, hvordan dominansforholdene gennemsættes i hospitalshierarkiet, når 

VIPS-modellen implementeres i klinisk sygeplejepraksis set i sammenhæng med de 

dominerende og dominerede positioner som læger, forskere i sygepleje, de ledende 

sygeplejersker, udviklingssygeplejersker, de klinisk arbejdende sygeplejersker og 

patienter indtager i det medicinske felt. Det overordnede spørgsmål som er stillet i 

problemformuleringen er operationaliseret ud fra følgende begrundelser i syv analyse 

spørgsmål.   

I det empiriske materiale henvender forfatterne sig til de ledende syge-

plejersker, udviklingssygeplejersker og de klinisk arbejdende sygeplejersker, hvor de 

taler for, at VIPS-modellen som nyt forskningsbaseret dokumentationssystem bør 

anvendes i klinisk sygeplejepraksis. En første kategorisering af det empiriske materi-

ale er foretaget i forhold til spørgsmålet: Hvordan kan det være at forfatterne har 

udviklet VIPS-modellen som nyt dokumentationssystem for klinisk sygeplejepraksis ?  

Idet forfatternes bemyndigelse til at tale er defineret af den sproglige 

kapital, som er legitim og anerkendt i det medicinske felt, dvs. at forfatternes diskurs 

er domineret af lægers medicinske diskurs, er den næste kategorisering af det empiri-

ske materiale foretaget med henblik på at fremanalysere homologier mellem den vi-

den, som forfatterne etablerer VIPS-modellen på og den viden, som læger etablerer 

diagnostik, sygdomsbehandlinger og forskning i sygdomme på. Den næste kategori-

sering af det empiriske materiale er foretaget i forhold til spørgsmålet: Hvilken viden 

har forfatterne etableret VIPS-modellen på, og hvordan er denne viden homolog med 

den viden, som læger etablerer diagnostik, sygdomsbehandlinger og forskning i syg-

domme på  ?   

I betragtning af at de ledende sygeplejersker er autoriserede til at for-

valte ledelsesmæssige og administrative forhold i klinisk sygeplejepraksis og hermed 

har retten til at afgøre, hvorvidt VIPS-modellen vinder indpas i klinisk sygepleje-
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praksis, er den tredje kategorisering af det empiriske materiale foretaget i forhold til 

spørgsmålet: Hvilke strategier anvender forfatterne, når de henvender sig til de le-

dende sygeplejersker i en ligestillet domineret dominerende position i det medicinske 

felt, således at de anerkender, at VIPS-modellen vinder indpas i klinisk sygepleje-

praksis ? 

Set i sammenhæng med at forfatterne og de ledende sygeplejersker ind-

tager en domineret dominerende position overfor udviklingssygeplejerskerne er den 

fjerde kategorisering af det empiriske materiale foretaget i forhold til spørgsmålet: 

Hvilken funktion har forfatterne og de ledende sygeplejersker, i en domineret domi-

nerende position overfor udviklingssygeplejerskerne, pålagt dem således at VIPS-

modellen vinder indpas i klinisk sygeplejepraksis ? 

I betragtning af at forfatternes anerkendelse endvidere afhænger af, at 

de klinisk arbejdende sygeplejersker anvender VIPS-modellen for at realisere deres 

intentioner om at dokumentationssystemet implementeres i klinisk sygeplejepraksis 

er den femte kategorisering af det empiriske materiale foretaget i forhold til spørgs-

målet: Hvilke strategier anvender forfatterne som dominerende agenter overfor de 

klinisk arbejdende sygeplejersker for at overtale dem til at tro på at det er nødven-

digt at de anvender VIPS-modellen ? Den sjette kategorisering af det empiriske ma-

teriale er foretaget i forhold til spørgsmålet: Hvilke mulighedsbetingelser har de kli-

nisk arbejdende sygeplejersker for at anvende dokumentationssystemet i det medicin-

ske felt ? Og den syvende kategorisering af det empiriske materiale er foretaget i 

forhold til spørgsmålet: Hvilke konsekvenser har det hvis de klinisk arbejdende syge-

plejersker i en dominerende position overfor patienterne som de lavest positionerede 

agenter i det medicinske felt anvender VIPS-modellen, som er homolog med lægers 

medicinske forskning, i klinisk patientpleje ?     

Samtidig med at jeg har kategoriseret det empiriske materiale i forhold 

til disse syv analyse spørgsmål har jeg vedvarende tilstræbt at foretage brud med 

forfatternes udtalelser ved at anvende konstruktionen af det medicinske felt samt 

begreberne habitus, kapital, felt, dominant, dominerende, overordnet, underordnet, 

homologi, erkendelse, miskendelse, doxa, strategi mm., som teoretisk optik for at 

objektivere analysen af det empiriske materiale.   

     



 

45

 
4 Analyse og diskussion 

4.1 Om VIPS-modellens opkomst 
I de to følgende underafsnit analyseres og diskuteres det empiriske materiale i for-

hold til spørgsmålet: Hvordan kan det være at forfatterne har udviklet VIPS-

modellen som nyt dokumentationssystem for klinisk sygeplejepraksis ? (jvnf. afsnit 3.7). 

4.1.1 Om VIPS-modellens inspiration fra internationale forskere i sygepleje 
I VIPS-boken Om en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i 

patientjournalen udtaler forfatterne, at de har foretaget et omfattende litteraturstudie 

med søgning i nationale og internationale databaser for at finde relevant indhold for 

sygeplejedokumentation, samt at de under arbejdet med VIPS-modellen kontinuerligt 

har foretaget manuel litteratursøgning i bibliografier, relevante artikler og bøger 

(Ehnfors et al 1998:34). Forfatterne ekspliciterer ikke, hvilke forhold der har givet 

dem interesse for at forske i begrebet sygeplejedokumentation, dvs. på hvilken bag-

grund de har tanker om at udarbejde et forskningsbaseret dokumentationssystem for 

klinisk sygeplejepraksis. Forfatterne ekspliciterer heller ikke, hvilken forståelse de 

har om, hvad der er relevant indhold for sygeplejedokumentation, samt hvordan litte-

raturstudierne underbygger, at VIPS-modellen er forskningsbaseret. Vurderet i for-

hold til det medicinske felt ser det ud som om, at der herved sker en ikke-bevidst 

miskendelse hos forfatterne om begrebet sygeplejedokumentation. Det tyder på, at 

forfatterne på den ene side finder det meningsfuldt og nødvendigt at udvikle et nyt 

dokumentationssystem for klinisk sygeplejepraksis. Og på den anden side tyder det 

på, at forfatterne ikke-bevidst miskender, at de antager, at der findes et behov for 

forskningsbaseret sygeplejedokumentation uden, at det tyder på, at de har studeret, 

hvorvidt dette behov er tilstede i klinisk sygeplejepraksis, samt hvilke mulighedsbe-

tingelser begrebet sygeplejedokumentation har i det medicinske felt.  

Forfatterne antager således, at studier af teoretiske referencer alene er 

afgørende for at udvikle begrebet sygeplejedokumentation. Dette kommer yderligere 

til udtryk ved, at de udtaler, at de i udarbejdelsen af VIPS-modellen har inkluderet 

orginalarbejder og lærebøger i teoretisk sygepleje. Det er eksempelvis arbejder hos 

Abdellah, Orlando, Erikson, Roy, Parse, Carnevali, Benner, George, Leininger, Me-

leis, Orem, Roper et al, Marriner-Tomey og Fawcett. Dertil kommer forskningsrap-
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porter fra konferencer om sygepleje, sygeplejediagnoser, sygeplejedokumentation, 

informationsvidenskab mm. (Ehnfors et al 1998:34). Om formålet med at studere 

disse orginalarbejder og forskningsrapporter udtaler forfatterne, citat: ”Alle referen-

cer och källor granskades för att finna dels fenomen och nyckelbegrepp som var re-

levanta för omvårdnadsdokumentation, dels olika konstruktioner, taxonomier och 

system inom omvårdnad” (Ehnfors et al 1998:34). Forfatterne ekspliciterer ikke, 

hvordan disse orginalarbejder, lærebøger og forskningsrapporter har sammenhæng 

med deres udvikling af VIPS-modellen, samt hvordan deres studie af referencerne 

underbygger, at modellen er forskningsbaseret. Forfatterne ekspliciterer heller ikke, 

hvilken forskningsmæssig tilgang de arbejder inden for, når de vurderer, at nøglebe-

greber og taxonomier er vigtige for, at modellen skal være forskningsbaseret.              

4.1.2 Om Vips-modellens inspiration fra sygeplejeprocessen  
Ud fra litteraturstudierne indskriver forfatterne deres udarbejdelse af VIPS-modellen 

i den internationale udvikling af dokumentationssystemer, som startede med sygeple-

jeprocessen hos forskere i USA i 1950´erne. Begrundelsen er, at sygeplejeprocessen 

er accepteret af disse internationale forskere (Ehnfors et al 1998:16+34). Idet syge-

plejeprocessen er accepteret som dokumentationssystem af internationale forskere 

som dominerede dominerende agenter i det medicinske felt, synes det således at få 

betydning for forfatternes anerkendelse, når de legitimerer, at de udvikler VIPS-

modellen som nyt forskningsbaseret dokumentationssystem for klinisk sygepleje-

praksis, hvorved forfatterne ikke-bevidst miskender, at sygeplejeprocessen som do-

kumentationssystem igennem de seneste 20 år i mindre grad har været anvendelig for 

de klinisk arbejdende sygeplejersker som dominerede agenter i det medicinske felt 

(jvnf.afsnit 1.3.3). Det betyder, at forfatterne på den ene side handler med gode hensigter i 

forbindelse med at etablere VIPS-modellen udfra sygeplejeprocessen mhp. at udvikle 

et anvendeligt dokumentationssystem for de klinisk arbejdende sygeplejersker. På 

den anden side miskender forfatterne ikke-bevidst, at de på denne måde som domine-

rede dominerende agenter overfor de klinisk arbejdende sygeplejersker i det medi-

cinske felt og i besiddelse af den højeste kulturelle kapital, som er uddannelseskapital 

og den sproglige kapital, anvender styrkeforholdene ved at have retten til at definere, 

hvordan de klinisk arbejdende sygeplejersker skal dokumentere patientpleje. Det 

tyder ikke på, at de medtænker, hvilke mulighedsbetingelser de klinisk arbejdende 
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sygeplejersker har i det medicinske felt for at dokumentere patientpleje, samt hvad de 

reelt dokumenterer gennem disse dokumentationssystemer.  

Forfatterne henviser til, at VIPS-modellen understøtter arbejdet hos dis-

se internationale forskere, hvor formålet med dokumentationssystemerne har været 

og er at selvstændiggøre sygeplejeprofessionen i forhold til lægeprofessionen således 

at de klinisk arbejdende sygeplejersker kan imødekomme patienternes fysiske, psyki-

ske, åndelige, sociale og kulturelle behov (Ehnfors et al 1998:11+56-61+185+277).   

”Omvårdnadsarbetet i Sverige liksom i övriga världen, under årtion-
den fram till 70-talet, kan huvudsakligen beskrivas som en serviceverk-
samhet åt den medicinska verksamheten och underordnad den medi-
cinska professionen. Omvårdnad var uppgiftscentrerad, baserad på ru-
tiner och styrd av medicinska og administrativa uppgifter” (Ehnfors et 
al 1998:16).   

Citatet fremstår med en underliggende forudsætning om, at sygeplejeprofessionen 

har været underordnet den medicinske profession, og at denne underordning har 

medført en mangelfuld patientpleje, som har været baseret på opgaver og rutiner. 

Med tanke på det medicinske felt, kender forfatterne deres plads i feltet ved ikke at 

anvende styrkeforholdene i forhold til lægers position, som de er domineret af. Et 

forhold, som kan forklares som en ikke-bevidst handling, og som er etableret på en 

ulige fordeling af kulturel kapital i forhold til disse agenters positioner i det medicin-

ske felt. Det vil sige lægerne indtager den mest dominante position, som er etableret 

på den højeste uddannelseskapital og dermed autorisation og ekspertise i tilknytning 

til den primære aktivitet i feltet, som er diagnostik, sygdomsbehandlinger og forsk-

ning i sygdomme, hvor læger har retten til at definere de andre aktiviteter i feltet. 

Som forskere i sygepleje indtager forfatterne en domineret dominerende position i 

feltet, hvor deres uddannelseskapital som doktorer i medicinsk videnskab og med 

sygeplejerskeuddannelse som kapital ikke umiddelbart giver forskere i sygepleje 

retten til at definere aktiviteten i feltet. Det medfører at på trods af at forfatterne som 

forskere i sygepleje har samme uddannelseskapital som lægerne i sammenhæng med 

længde af uddannelse i universitetsår, er de underlagt den lægelige dominans i feltet. 

Det tyder på, at forfatterne ikke-bevidst miskender, at de ikke har retten til at define-

re aktiviteten i feltet, når de hentyder til, at sygepleje hovedsagelig har været under-

ordnet den medicinske profession frem til 1970´erne. Implicit i udtalelsen ligger en 

forståelse om, at forfatterne opfatter, at der i tiden herefter er sket en ændring af disse 
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forhold. Det kan tyde på, at forfatterne hermed mener, at idet forskere i sygepleje har 

arbejdet med dokumentationssystemerne har det ændret på sygeplejeprofessionens 

underordnede position i forhold til lægeprofessionen. Disse forhold kommer endvi-

dere til udtryk ved, at forfatterne udtaler:  

”Under de senasta 20 åren har store ansträngningar gjorts för at bryta 
mönstret som innebar att sjuksköterskan huvudsakligan följde rutiner i 
stället för att tillgodose patienternas individuella behov av omvårdnad. 
[…] Denna förändring har sitt ursprung i USA där utvecklingen av 
sjuksköterskeprofessionen, forskning och teoribildning har skett i snabb 
takt […]” (Ehnfors et al 1998:16).   

Citatet er ligeledes etableret på udtalelser hos internationale forskere, men forfatterne 

ekspliciterer ikke forhold, som kan forklare, at de klinisk arbejdende sygeplejersker 

siden 1970´erne og frem til i dag i mindre grad har fulgt rutiner men i større grad har 

tilgodeset patienternes individuelle behov for pleje. Det ser ud som om, at forfatterne 

hermed taler for, at hvis de klinisk arbejdende sygeplejersker anvender dokumentati-

onssystemer, får de mulighed for at arbejde selvstændigt og varetage patienters indi-

viduelle behov. Implicit i citatet ligger der også en indbygget forståelse idet, forfat-

terne sidestiller den praktiske sygepleje som de klinisk arbejdende sygeplejersker 

udfører med det, som de dokumenterer i sygeplejejournaler. Og at de klinisk arbej-

dende sygeplejersker i tiltagende grad dokumenterer patienternes individuelle behov 

efter, at forskere har arbejdet intenst med disse dokumentationssystemer. Vurderet i 

forhold til de kvantitative retrospektive undersøgelser samt audit af dokumentation i 

sygeplejejournaler, som er foretaget igennem de seneste 20 år, tyder det ikke på, at 

den indsats, som forfatterne henviser til, har ændret på disse forhold. De kvantitative 

retrospektive undersøgelser samt audit af dokumentation i sygeplejejournaler tyder 

derimod på, at de klinisk arbejdende sygeplejersker netop har dokumenteret og do-

kumenterer medicinske og administrative arbejdsopgaver, som er afledt af lægers 

diagnostik og sygdomsbehandlinger og at de i mindre grad dokumenterer individuel 

patientpleje (jvnf. afsnit 1.3.3+1.3.5 ).          

På den ene side tyder det på, at forfatterne har intentioner om at udvikle 

et anvendeligt dokumentationssystem for de klinisk arbejdende sygeplejersker, såle-

des at de kan imødekomme patienters individuelle behov. På den anden side ser det 

ud som om, at forfatterne ikke-bevidst miskender, at de legitimerer deres egen posi-
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tion i feltet ved at anfægte arbejdet hos de klinisk arbejdende sygeplejersker, som de 

opfatter som uhensigtsmæssigt i relation til patienterne, der er de lavest positionerede 

agenter i det medicinske felt. Dette kommer til udtryk ved, at forfatterne udtaler:  

”Man började peka på hur organisation och administration gjorde att 
uppgifter blev viktigare än patienternas behov av omvårdnad. Upp-
giftscentreringen gjorde att arbetet organiserades enligt löpande band-
principen […] och sjukskötersker arbetade enligt det så kallade rond-
systemet” (Ehnfors et al 1998:21).   

Citatet er ligeledes etableret på udtalelser hos internationale forskere, men forfatterne 

ekspliciterer ikke, hvilken forskning de understøtter. Dvs. for det første er forfatter-

nes intentioner om at videreudvikle sygeplejeprocessen etableret på en underliggende 

forudsætning om, at sygepleje har været underordnet den medicinske profession, 

hvilket har bevirket, at patientplejen har været baseret på rutiner. For det andet synes 

forfatternes erkendelse også at være etableret på en underliggende forudsætning om, 

at patienterne har været tingsliggjorde i sygeplejearbejdet. Implicit i udtalelsen ligger 

der for det første en indbygget personlig kritik af lægerne, som bevidst styrer de kli-

nisk arbejdende sygeplejersker til at udføre deres arbejdsopgaver. For det andet en 

personlig kritik af de klinisk arbejdende sygeplejersker som uselvstændige, idet de 

lader sig styre af lægerne og vælger at handle i forhold til lægers medicinske og ad-

ministrative arbejdsopgaver og dermed fravælger at handle i forhold til patienters 

individuelle behov. Idet forfatterne ikke-bevidst miskender, at disse forhold handler 

om relationelle forhold mellem agenter i dominerende og dominerede positioner, så 

fremstår forfatternes tale som om, at disse forhold handler om relationer mellem en-

kelte personer. Vurderet i forhold til det medicinske felt og den position som læger-

ne, som de dominante agenter indtager, handler disse forhold netop ikke om relatio-

ner mellem enkelte personer, hvor lægerne bevidst styrer de klinisk arbejdende syge-

plejersker til at udføre deres medicinske og administrative opgaver. Heller ikke om, 

at lægerne bevidst har interesse for at underordne de klinisk arbejdende sygeplejer-

sker deres profession. Lægerne udfører derimod diagnostik, sygdomsbehandlinger og 

forskning i sygdomme i forhold til den uddannelseskapital og det erhverv, som de er 

autoriserede til at forvalte. Set i sammenhæng med den position som de klinisk ar-

bejdende sygeplejersker har, som lavere positionerede agenter i det medicinske felt, 

så handler disse forhold heller ikke om relationer mellem enkelte personer, hvor de 
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klinisk arbejdende sygeplejersker bevidst lader sig styre af lægerne til at udføre deres 

medicinske og administrative opgaver. Det handler heller ikke om, at de klinisk ar-

bejdende sygeplejersker bevidst har interesse for at underordne sig lægers profession. 

De klinisk arbejdende sygeplejersker organiserer derimod i større grad patientplejen 

således, at de kan servicere lægernes medicinske og administrative opgaver i forhold 

til den uddannelseskapital og det erhverv, som de er autoriserede til at forvalte, og 

som i mindre grad giver dem arbejdsvilkår for, at deres aktiviteter i det medicinske 

felt i udtalt grad kan handle om dokumentation og udførelse af individuel patientple-

je.              

Når forfatterne indskriver VIPS-modellen i en videreudvikling af syge-

plejeprocessen ser det ud som om, at de samtidig indskriver deres arbejde i en række 

underliggende forudsætninger om sygepleje, hvor det tyder på, at de ikke har under-

søgt forhold, som vedrører sygepleje i det medicinske felt. Dette kommer endvidere 

således til udtryk:  

”Att döma av de många referensarna i omvårdnadslitteratur är det tyd-
ligt att omvårdnadsprocessen är allmänt accepterad. […] I VIPS-
modellen används alla fem stegen i omvårdnadsprocessen d v s bedöm-
ning, diagnos, planering, gennomförande och resultat/utvärdering” 
(Ehnfors et al 1998:19).   

Det tyder på, at forfatterne kæmper for at kunne beholde deres anerkendelse og anse-

else og dermed eksistensberettigelse set i tilknytning til den sociale opgave, som de 

har, når de udvikler VIPS-modellen som nyt dokumentationssystem for klinisk syge-

plejepraksis. Det handler om at gøre det på samme måde, som de andre forskere for 

herved at undgå at tabe den symbolske kamp og således undgå at stille sig selv uden 

for det medicinske felt og dennes logik. Det vil sige at forfatternes forsøg på at selv-

stændiggøre sygepleje kan tyde på, at det handler om at tilkæmpe sig en plads i den 

del af det medicinske felt, der kaldes klinisk sygeplejeforskning for at drage fordel af 

den anerkendelse, magt og indflydelse som de får når de indtager en domineret do-

minerende position i dette felt. På denne måde tyder det på, at mængden af litteratur, 

som andre forskere har skrevet om sygeplejeprocessen bliver et mål for, hvordan 

forfatterne agerer, når de udvikler VIPS-modellen. Og på trods af, at forskellige for-

skere har udviklet dokumentationssystemer fra 1950´erne og frem til i dag, stilles 

brugbarheden af disse dokumentationssystemer ikke til diskussion. I stedet tyder det 
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på, at forfatterne forholder sig til en given foruddefineret problematik forstået såle-

des, at de vurderer de andre dokumentationssystemer for, hvordan de mener, man 

udvikler gode eller mindre gode dokumentationssystemer. Idet doxa således ikke 

stilles til diskussion kan det tyde på, at forfatterne ikke producerer videnskab i for-

ståelsen af at skabe ny viden, men reproducerer den viden som har været om doku-

mentationssystemer fra 1950´erne og frem til i dag.    

Ifølge forfatterne er det således nødvendigt med dokumentationssystemer som fælles 

fagsprog i klinisk sygeplejepraksis for at selvstændiggøre sygeplejeprofessionen med 

det formål at imødekomme patienternes individuelle behov. Dette kommer til udtryk 

ved, at forfatterne udtaler at tænkningen med dokumentationssystemerne er baseret 

på en ideologisk overbevisning om behovet for en individualiseret og behovsrettet 

patientpleje, som er baseret på et humanistisk menneskesyn (Ehnfors et al 1998:9-

11+13+21-22+25+297+329-331+354-355). Forfatterne ekspliciterer ikke deres for-

ståelse af begrebet humanistisk menneskesyn, men det ser ud som om, at de hermed 

definerer VIPS-modellen som forskellig fra lægernes diagnostik, sygdomsbehandlin-

ger og forskning i sygdomme, hvilket giver anledning til at forklare, hvilken viden 

dokumentationssystemet er etableret på.   

4.2 Om hvordan forfatterne reproducerer dominansforholdene i det me-
dicinske felt 
I følgende underafsnit analyseres og diskuteres det empiriske materiale i forhold til 

spørgsmålet: Hvilken viden har forfatterne etableret VIPS-modellen på, og hvordan 

er denne viden homolog med den viden, som læger etablerer diagnostik, sygdomsbe-

handlinger og forskning i sygdomme på ? (jvnf. afsnit 3.7). 

4.2.1 Om VIPS-modellen som homolog med lægers medicinske forskning           
Til forskel fra lægernes diagnostik, sygdomsbehandlinger og forskning i sygdomme, 

som inkluderer patienternes fysiske sygdomme, og som mere eller mindre eksklude-

rer deres psykiske, åndelige, sociale og kulturelle forhold i relation til deres syg-

domme, så fremgår det, at VIPS-modellen er etableret på en viden, som stiller krav 

om, at de klinisk arbejdende sygeplejersker inkluderer både fysiske, psykiske, ånde-

lige, sociale og kulturelle behov for at dokumentere og udføre individuel patientpleje 

(Ehnfors et al 1998:56-61). Men dette synes at gøres ud fra en positivistisk forståelse 
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af mennesket, idet det tyder på, at forfatternes strategier formes af lægernes frem-

gangsmåde for diagnostik, sygdomsbehandlinger og forskning i sygdomme. Homo-

logt med lægernes sygdomsklassifikationer forudsætter VIPS-modellen, at de klinisk 

arbejdende sygeplejersker dokumenterer og udfører patienternes fysiske, psykiske, 

åndelige, sociale og kulturelle behov i forhold til et hierarkisk opbygget ordenssy-

stem. På et første niveau i dette hierarkiske ordenssystem klassificeres og standardi-

seres disse behov i forhold til syv kategorier, som fungerer som hovedsøgeord for 

dokumentationssystemet. På det andet niveau i dette hierarkiske ordenssystem klassi-

ficeres og standardiseres disse behov i forhold til 37 kategorier, som fungerer som 

søgeord for dokumentationssystemet. Og på et tredje niveau i dette hierarkiske or-

denssystem klassificeres og standardiseres disse behov i forhold til otte kategorier, 

som fungerer som undersøgeord for dokumentationssystemet (se bilag 1) (Ehnfors et al 

1998:13+19+34-35+47+52+56-57+297). Idet doxa ikke stilles til diskussion, betyder 

det for det første, at forfatterne udvikler VIPS-modellen udfra sygeplejeprocessen og 

andre dokumentationssystemer, som også er udviklede udfra sygeplejeprocessen, 

uden at redegøre for, hvordan disse studier kan underbygge, at VIPS-modellen er 

forskningsbaseret. Det betyder for det andet, at forfatterne videreudvikler sygepleje-

processens fem kategorier til VIPS-modellens 52 kategorier uden at redegøre for, 

hvorfor og hvordan de har udviklet disse kategorier og uden at redegøre for, hvordan 

disse studier kan underbygge, at VIPS-modellen er forskningsbaseret. Og det betyder 

for det tredje, at forfatterne distingverer disse 52 kategorier i forhold til et hierarkisk 

opbygget ordenssystem uden at redegøre for, hvorfor og hvordan de har udviklet 

dette ordenssystem og uden at redegøre for, hvordan disse studier kan underbygge, at 

VIPS-modellen er forskningsbaseret.        

Det går tilsyneladende bag om ryggen på forfatterne, at VIPS-modellen 

ikke, som de udtaler, er etableret på patienters individuelle behov i relation til et hu-

manistisk menneskesyn, men i stedet er homolog med lægernes lægevidenskabelige 

forskningstilgang og dermed etableret på et overindividuelt ordenssystem. Dvs. at 

VIPS-modellen er homolog med lægernes forskningsmæssige fremgangsmåde for at 

udvikle et fælles nationalt og internationalt diagnose sprog for diagnostik, sygdoms-

behandlinger og forskning i sygdomme. Det har de konsekvenser, at lægernes måde 

at bedrive videnskab og forskning på og måde at tænke dokumentation og evidens på 
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også bliver forfatternes måde at udvikle VIPS-modellen på. Det betyder, at forfatter-

nes forsøg på at selvstændiggøre sygepleje underordnes den medicinske profession 

på det medicinske felts præmisser. Det indebærer at også inden for det der kaldes 

klinisk sygeplejeforskning, underlægger sygeplejerskerne sig medicinen, ligesom de 

er underlagt medicinen på det praktiske udførelsesplan. Forfatterne ændrer således 

intet på sygeplejens underordnede profession i forhold til medicinen, når de udvikler 

VIPS-modellen. De fastholder sygeplejens indordning og underordning i forhold til 

lægernes profession. Dette sandsynligvis ved at de selv er skolet til at tænke på én 

måde og selv skoler andre sygeplejersker til at tænke på én og samme måde, og blot 

lidt anderledes i ord end lægernes diagnose- og behandlingstænkning. Vurderet i 

forhold til det medicinske felt kan dette forhold forklares som en ikke-bevidst hand-

ling, og som er etableret på forfatternes uddannelses- og erhvervssocialisering igen-

nem sygeplejerskeuddannelsen, og på deres uddannelsessocialisering som doktorer i 

medicinsk videnskab, hvor de sandsynligvis har inkorporeret stillingstagender og 

tilsvarende praktikker som lægerne, som de mest dominante agenter har.  

Idet VIPS-modellen er homolog med lægernes lægevidenskabelige 

forskningstilgang kommer disse forhold yderligere til udtryk ved, at det er vigtigt, at 

de klinisk arbejdende sygeplejersker indser, at dokumentation i sygeplejejournaler 

ikke alene skal tjene den individuelle patient, men at det er magtpåliggende at an-

vende VIPS-modellen som et fælles fagsprog for en ensartet dokumentation, således 

at det er muligt at foretage nationale og internationale sammenligninger af sygepleje-

data for at udvikle og kvalitetssikre patientpleje (Ehnfors et al 

1998:13+18+42+164+233-234+237+283+295+330-332+337-338+354-355). Disse 

forhold udtrykkes eksempelvis således:   

”Diagnosen kan också tjäna som grund för kommunikation, registre-
ring, eventuella jämförelser och forskning, även internationellt. Det är 
då en klar fördel, eller kanske en förutsättning, att sjuksköterskor an-
vänder gemensamma termer och uttryk” (Ehnfors et al 1998:164).  

”Det finns ett antal nationella register som fortlöpande följer 
utvecklingen för avgränsade patientgrupper. Ofta är dessa begränsade 
till att innefatta enbart medicinska mått […] Så gott som inget register 
täcker in livskvalitetsaspekter eller omvårdnadsperspektiv […] Medi-
cinska data behöver kompletteras med patientens subjektiva uppfatt-
ning om ev förbättring eller försämring av sin situation och med om-



 

54

 
vårdnadsdata om funktionsförmåga i det dagliga liv” (Ehnfors et al 
1998:295).    

Som dominerede agenter af læger reproducerer forfatterne herved dominansforhol-

dene i det medicinske felt,  og anvender deres dominerende position overfor de kli-

nisk arbejdende sygeplejersker ved at have retten til at tale om udvikling og kvali-

tetssikring af patientpleje i relation til et humanistisk menneskesyn. Disse forhold 

kommer således til at fungere som symbolsk vold mhp. at overtale de klinisk arbej-

dende sygeplejersker til at tro på, at det er vigtigt at klassificere, standardisere og 

dokumentere patienternes fysiske, psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov i 

52 isolerede variabler. Homologt med lægernes forskningsmæssige fremgangsmåde 

reproducerer forfatterne dominansforholdene i det medicinske felt således, at også 

sygeplejedata skal udvikles med henblik på ensartethed, statistik, bevisførelse, evi-

dens, mm. Og homologt med lægernes forskningsmæssige ordenssystem synes inte-

ressen således ikke-bevidst primært at tage udgangspunkt i patienters oplevelser af 

deres situation men derimod synes interessen mere at være at reducere og eliminere 

patienters behov mhp. generalisering, forudsigelse og kontrol af nationale og interna-

tionale sygeplejedata. Forestillingen synes at være, at VIPS-modellen som dokumen-

tationssystem er genstand for såkaldt forskningsbaseret viden. Det indebærer at på 

trods af at forfatterne har gode intentioner om at udvikle et anvendeligt dokumentati-

onssystem, således at de klinisk arbejdende sygeplejersker kan imødekomme patien-

ters individuelle behov, synes initiativet med VIPS-modellen mere at fremstå som et 

forsøg på at kvantitetssikre sygeplejedata i forhold til en positivistisk tænkning end et 

forsøg på at kvalitetssikre individuel patientpleje i relation til et humanistisk menne-

skesyn med afsæt i patientens oplevelser af, hvad kvalitet er for denne.     

Initiativet med implementeringen af VIPS-modellen kan således betrag-

tes som et forsøg på at gennemtvinge en forskningsmæssig orden for sygeplejepro-

fessionen, som er ligeså prestigefyldt som lægernes forskningsmæssige orden for at 

sikre sygeplejeprofessionen anerkendelse, magt og indflydelse i det medicinske felt. 

Disse forhold kommer yderligere til udtryk ved, at det ikke-bevidst er interessen for 

at opfylde de forskningsmæssige krav, som er homologe med lægernes forsknings-

mæssige krav, som har betydning for implementering af VIPS-modellen, hvor forsk-

ningsterminologi som validitet, reliabilitet, interreliabilitet, verifikation, prognoser, 
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eksperimentgrupper, kontrolgrupper og klinisk kontrolleret viden indgår med central 

betydning (Ehnfors et al 1998:9+38+155+157+159+163+    

176+186+205+216+284+307+311+330+353-354). Disse forhold kommer eksempel-

vis således til udtryk:  

”Dessa karakteristika måste bygga på kunskap, t ex i form av forsk-
ningsresultat eller väl beprövad erfarenhet. De data man bygger sin 
omvårdnadsdiagnos på skall också redovisas i journalen i tillräcklig 
omfattning, så att även en annan sjuksköterska som läser journalen 
skall kunna komma fram till samma omvårdnadsdiagnos” (Ehnfors et 
al 1998:155).   

”VIPS-modellen har även prövats vad gäller tillförlitligheten. I flera av 
de ovan nämda studierna har en prövning genomförts av interbedö-
marreliabilitet. Det innebär att två sjuksköterskor, oberoende av va-
randra gör en parallell bedömning av t ex innehållet i en journal eller 
av en patients tillstånd. De klassificerar eller ordnar informationen 
utifrån VIPS sökord och en jämförelse görs, med hänsyn tagen till 
slumpens inverkan, av överensstämmelsen i hur information tolkas av 
de två observatörerna. Reliabilitetstestning vid journalgranskning har 
visat gott resultat […] (Ehnfors et al 1998:353-354).     

I den mest dominante position i det medicinske felt fungerer lægernes forsknings-

mæssige ordenssystem således som symbolsk vold overfor forfatterne som domine-

rede agenter, hvor de på denne måde får troen på, at denne forskningstilgang er må-

den, som kan skabe udvikling. Homologt med lægernes forskningsmæssige ordens-

system, men hvor lægerne afgrænser sig til at klassificere, standardisere og forudsige 

effekten af medicinske interventioner, er forestillingen hos forfatterne, at det er mu-

ligt at reducere og eliminere sygeplejerskers og patienters historiske, sociale, kultu-

relle og materielle mulighedsbetingelser fra deres oplevelser og hermed generere 

objektive forskningsresultater, som kan forudsige effekten af interventioner i relation 

til patienters fysiske, psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov gennem at tæn-

ke i standarder, som i princippet udelader alle individuelle ytringer og hensyn i rela-

tion til patienters situation. Det vil sige at forfatterne hermed ikke-bevidst synes at 

ophæve betydningen af en mellemmenneskelig relation i patientpleje, idet forestillin-

gen synes at være, at alle klinisk arbejdende sygeplejersker kan udrette det samme 

hos i princippet alle patienter, hvorved det ser ud som om, at forfatterne hermed gen-
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driver deres argumentation om individuel patientpleje i relation til et humanistisk 

menneskesyn.  

Samtidig foregår forfatternes reproduktion af dominansstrukturen i det 

medicinske felt ved, at de også skaber en tro på, at VIPS-modellen som såkaldt 

forskningsbaseret dokumentationssystem er etableret på objektiv forskningsbaseret 

viden, som kan give sygeplejeprofessionen anerkendelse, magt og indflydelse i det 

medicinske felt. Det går sandsynligvis bagom ryggen på forfatterne, at VIPS-

modellen eksempelvis heller ikke inkluderer videnskabelige krav om, hvordan de 

klinisk arbejdende sygeplejersker skal differentiere mellem de 52 kategorier, eller 

hvilke forskningsmæssige regelsæt, de skal følge, når de differentierer mellem disse 

kategorier mhp. at klassificere, standardisere og dokumentere patienters behov. Mod-

sat VIPS-modellens hierarkiske ordenssystem, har lægerne i deres medicinske forsk-

ning eksempelvis regelsæt, som skal følges, når de udfører klinisk kontrolleret forsk-

ning samt regelsæt som skal følges, når de udfører statistiske analyser af forsknings-

mæssige data, hvor positionens nationale og internationale forskning om diagnostik 

og sygdomsbehandlinger af denne grund tillægges værdi således at lægerne har aner-

kendelse, magt og indflydelse i det medicinske felt.       

Vurderet i forhold til det medicinske felt tyder det på, at forfatterne som 

forskere i en domineret dominerende position har magten til at påføre de klinisk ar-

bejdende sygeplejersker en assistentfunktion for sygeplejeforskeres position oveni 

den assistentfunktion, som de i forvejen har for lægernes position, hvor de forvalter 

deres medicinske og administrative arbejdsopgaver. Disse forhold giver anledning til 

at forklare, hvilke strategier forfatterne anvender for, at de ledende sygeplejersker 

som forvalter ledelse og administration af sygepleje anerkender, at VIPS-modellen 

skal vinde indpas i klinisk sygeplejepraksis. 

4.3 Om hvordan de ledende sygeplejersker reproducerer dominansfor-
holdene i hospitalshierarkiet   
I de to følgende underafsnit analyseres og diskuteres det empiriske materiale i for-

hold til spørgsmålet: Hvilke strategier anvender forfatterne, når de henvender sig til 

de ledende sygeplejersker i en ligestillet domineret dominerende position, således at 

de anerkender, at VIPS-modellen vinder indpas i klinisk sygeplejepraksis ? (jvnf. afsnit 

3.7).    
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4.3.1 Om hvordan de ledende sygeplejersker anerkender at VIPS-modellen im-
plementeres i klinisk sygeplejepraksis  
Det ser ud som om, at de ledende sygeplejersker anerkender, at VIPS-modellen vin-

der indpas i klinisk sygeplejepraksis, idet de kan drage fordel af den kulturelle kapi-

tal, som forfatterne har i form af forskningskompetence, og hvor forfatterne samtidig 

kan drage fordel af den adgang, som de får til patienterne som deres forskningsobjek-

ter. 

”En expertgrupp som bestod av 25 deltagare var samlad till ett hel-
dagsseminarium. Den hade som uppgift att bedöma och diskutera och 
om möjligt komma till enighet om de kriterier och riktlinjer som var 
utvecklade. Deltagarna i expertpanelen kom från olika delar av landet 
och representerade omvårdnadsforskning, omvårdnadspraktik 
(sjuksköterskor, avdelingsföreståndere och klinikföreståndare) […] 
Experterna ombads att bedöma varje sökord på en fempoängsskala 
med avseende på relevans för omvårdnad, språklig form och beskriv-
ning av innehallet” (Ehnfors et al 1998:37).   

Det indebærer, at når forfatterne indkalder de ledende sygeplejersker som eksperter 

til at bedømme resultaterne af deres forskning, så anvender de strategier for at inte-

grere dem i deres projekt ved også at gøre det til dem selv og deres projekt. På denne 

måde tildeler forfatterne også de ledende sygeplejersker prestige som eksperter, 

hvorved det kan tyde på, at de ledende sygeplejersker som disponerede for at aner-

kende forfatternes tale som legitim herved føler sig værdige og anerkendte. Det vil 

sige i en ligestillet domineret dominerende position i det medicinske felt konverterer 

parterne på denne måde forskningsmæssig kapital til administrativt redskab, som 

begge parter kan drage fordel af. Forstået således at forfatterne som forskere i syge-

pleje hermed får adgang til patienterne som deres forskningsobjekter, og som de i 

forvejen ikke har, og hvor de ledende sygeplejersker samtidig får adgang til den 

forskningsmæssige kapital i form af et såkaldt forskningsbaseret ledelsesredskab, 

som må betragtes som kulturel kapital, og som de i forvejen ikke har. Set i forhold til 

det medicinske felt synes begge parter samtidig at miskende, at når de indgår i eks-

pertforum for at tilpasse søgeordene i dokumentationssystemet til klinisk patientple-

je, så agerer de som bedrevidende om forhold som de klinisk arbejdende sygeplejer-

sker og det øvrige plejepersonale, som dominerede agenter derimod er eksperter i.    

Vurderet i forhold til det medicinske felt kan det tyde på, at det har be-

tydning for anerkendelsen hos de ledende sygeplejersker på hospitalerne at få andel i 
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den kulturelle kapital i betragtning af udviklingen af hospitaler som voksende forsk-

ningsinstitutioner. Homologt med lægernes medicinske position er det således også 

muligt for de ledende sygeplejersker at forene klinisk patientpleje og såkaldt forsk-

ningsbaseret viden i en og samme position. Samtidig går det bagom ryggen på forfat-

terne og de ledende sygeplejersker, at initiativet ikke understøtter deres intentioner 

om at selvstændiggøre sygeplejeprofessionen i forhold til lægeprofessionen, men at 

det er fremgangsmåden for lægernes medicinske forskning, som de reproducerer. Det 

vil sige homologt med lægernes medicinske forskningstilgang, hvor den laveste ran-

gorden for graden af evidens for forskningen bedømmes af et ekspertforum, og som 

samtidig betyder, at der ikke findes gode kliniske undersøgelser som grundlag for 

forskningsresultaterne indgår forfatterne og de ledende sygeplejersker i et ekspertfo-

rum og reproducerer hermed lægernes laveste forskningsmæssige rangorden for evi-

densbaseret viden (jvnf. note 2). Et forhold som tidligere er forklaret med, at disse 

handlinger kan forklares som ikke-bevidste handlinger, og som er etableret på syge-

plejerskeagenternes uddannelses- og erhvervssocialisering, hvor de sandsynligvis har 

inkorporeret stillingstagender og tilsvarende praktikker som lægerne som de mest 

dominante agenter har.       

Når de ledende sygeplejersker indgår i ekspertfora for at tilpasse sø-

geordene i VIPS-modellen til patientpleje, tyder det på, at de på samme måde som 

forfatterne har intentioner om at arbejde for, at de klinisk arbejdende sygeplejersker 

kan få et anvendeligt dokumentationssystem, hvorved de kan imødekomme patien-

ters individuelle behov i relation til et humanistisk menneskesyn, idet dette arbejde 

synes meningsfuldt for dem og vigtigt og værdigt at kæmpe for. Samtidig kan det 

antydes, at de ledende sygeplejersker på denne måde ikke-bevidst miskender, at de 

reproducerer dominansforholdene i det medicinske felt, idet de indvilliger i at VIPS-

modellen som homolog med lægers lægevidenskabelige forskningstilgang og dermed 

etableret på et overindividuelt ordenssystem får adgang til klinisk sygeplejepraksis. 

Ligeledes kan det antydes, at idet de ledende sygeplejersker allierer sig med forfat-

terne og drager fordel af den anerkendelse, som de får, når de administrerer imple-

mentering af VIPS-modellen, som såkaldt forskningsbaseret dokumentationssystem i 

klinisk sygeplejepraksis, anvender de styrkeforholdene, som de, som dominerende 

agenter har overfor de klinisk arbejdende sygeplejersker ved at slutte forbund med 
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forfatterne og hermed påtvinge dem en assistentfunktion for sygeplejeforskere oveni 

den assistensfunktion, som de i forvejen har for lægerne. Vurderet i forhold til det 

medicinske felt kan det antydes, at de ledende sygeplejersker på denne måde ikke-

ser, at de klinisk arbejdende sygeplejersker har arbejdsvilkår for at organisere pati-

entpleje således, at de kan forvalte lægernes medicinske og administrative arbejdsop-

gaver, og som betinger, at de har relativt tidsmæssige korte og afgrænsede møder 

med patienterne, som ikke i udtalt grad giver dem arbejdsvilkår for at klassificere, 

standardisere, dokumentere og udføre patienternes individuelle behov i forhold til 

VIPS-modellens 52 kategorier. På trods af at de ledende sygeplejersker ikke-bevidst 

miskender disse ledelsesmæssige og administrative forhold, som de er autoriserede 

til at forvalte kan det antydes at de alligevel kan opretholde deres anerkendelse i det 

medicinske felt. Et forhold som kan forklares med, at det ikke er de praktiske prak-

tikker som de klinisk arbejdende sygeplejersker udfører i deres assistentfunktion til 

lægernes profession, som har betydning men derimod de praktikker som er homologe 

med lægernes forskningsmæssige praktikker som kan tilføre sygeplejeprofessionen 

den mest dominante og eftertragtede kapital i det medicinske felt som er forsknings-

baseret viden.  

Disse forhold giver anledning til at forklare, hvordan de ledende syge-

plejersker også giver forfatterne som forskere i sygepleje adgang til at indtage en 

plads i hospitalshierarkiet.                   

4.3.2 Om behovet for at anvende en uddannelsesafdeling når VIPS-modellen 
implementeres i klinisk sygeplejepraksis        
For at sikre at det ikke alene er VIPS-modellen som dokumentationsredskab, som 

vinder indpas i klinisk sygeplejepraksis, men også at forskere, og udviklingssygeple-

jersker som deres repræsentanter, får retten til at indtage en plads i hospitalshierarki-

et, ser det ud som om, at forfatterne anvender strategier for at få de ledende sygeple-

jersker til at anerkende, at det er nødvendigt at anvende en uddannelsesafdeling, når 

dokumentationssystemet implementeres i klinisk sygeplejepraksis.  

”Arbetet för en gemensam dokumentation av omvårdnaden är ett fö-
rändringsarbete som måste få ta tid. En avdeling som tänker satsa på 
att få fram en god dokumenatation av omvårdnad kan ha stor glädje av 
kontakt med en utvecklingsavdeling och kanske även omvårdnads-
forskare. […] Våra erfarenheter visar att en vigtig förutsättning för att 
utvecklingen av dokumentationen skall lyckas är att det finns en projek-
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tansvarig sjuksköterska, som tilsammans med avdelingsföreståndaren 
kan följa utvecklingen kontinuerligt, ge uppmuntran och tips men också 
kontrollera och följa upp hur skrivandet sker (Ehnfors et al 1998:365).      

”För oss tre som utvecklat VIPS-modellen har arbetet med omvård-
nadsdokumentation inneburit täta kontakter med verksamma sjukskö-
terskor […]Vi har ställts inför krav av mycket olika slag, t ex att som 
handledare tillsammans med några sjuksköterskor bearbeta en enskild 
patientjournal, eller att ge råd i mer genomgripande förändringsarbete 
som är av intresse för en hel grupp specialinriktade sjuksköterskor. Vi 
har på detta sätt fått många nya vänner” (Ehnfors et al 1998:7).   

Hermed ser det ud som om, at forfatterne argumenterer i tilknytning til den sociale 

kapital, som kan forene de ledende sygeplejersker, udviklingssygeplejerskerne og de 

klinisk arbejdende sygeplejersker i arbejdet med at implementere VIPS-modellen, og 

hvor de drager fordel af venskabs- og arbejdsrelationer for at overtale de ledende 

sygeplejersker til at tro på fordelene ved at anvende en uddannelsesafdeling, hvor 

forskere og udviklingssygeplejersker indtager deres plads. Et forhold, som kan for-

klares med, at VIPS-modellen alene som objektiveret kulturel kapital og som produkt 

af forskningen kan devaluere anerkendelsen, når forskere med deres inkorporerede 

dispositioner og fornemmelse for den kulturelle kapital i form af forskningskompe-

tence udelukkes fra taleretten og dermed stillingstagen til at påvirke en række beslut-

ningsprocesser, som vedrører agenter i det medicinske felt som eksempelvis læger, 

ledende sygeplejersker, klinisk arbejdende sygeplejersker, plejepersonale, patienter,  

tværfaglige samarbejdspartnere m. fl..  

Forfatterne taler for, at det er nødvendigt at anvende en uddannelsesaf-

deling for, at VIPS-modellen kan implementeres i klinisk sygeplejepraksis. Dette kan 

forklares som, at de kæmper for at ændre stillingsstrukturen for sygeplejens position 

på hospitalerne for på denne måde at tilkæmpe sig samme adgang til deres forsk-

ningsobjekt, som lægerne har. For lægernes position betinger stillingsstrukturen, at 

både højest og lavest positionerede agenter udfører deres aktiviteter på hospitalerne 

som forskningsinstitutioner og med daglig kontakt med patienterne som deres forsk-

ningsobjekter. Dette dog med vægtning i forhold til deres uddannelseskapital, hvor 

lægerne med den højeste uddannelseskapital tidsmæssigt har færrest kontakter med 

patienterne, modsat lægerne med den laveste uddannelseskapital, som tidsmæssigt 

har flest kontakter med patienterne. Det vil sige at forfatternes strategi kan ses som et 
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forsøg på at ændre den traditionelle stillingsstruktur for sygeplejens position i det 

medicinske felt, som betinger, at forfatterne som forskere med den højeste uddannel-

seskapital inden for sygeplejens position udfører deres aktiviteter uden for hospita-

lerne uden tilstedeværelse af og tidsmæssige kontakter med læger, ledende sygeple-

jersker, klinisk arbejdende sygeplejersker, plejepersonale, patienter, tværfaglige sam-

arbejdspartnere m. fl., hvilket kan stille dem i udsigt at være mindre kendte, aner-

kendte og efterspurgte i det medicinske felt. Det tyder på at for at forfatterne som 

forskere skal kunne opretholde deres anerkendelse og kunne forlange yderligere an-

erkendelse, synes det at være vigtigt, at de ledende sygeplejersker giver dem og ud-

viklingssygeplejerskerne som deres repræsentanter, en plads i hospitalshierarkiet, for 

at de vedvarende kan integrere og socialisere de klinisk arbejdende sygeplejersker i 

projektet og dermed også gøre det til dem og deres projekt.  

Disse forhold giver anledning til at forklare hvordan forfatterne og de 

ledende sygeplejersker anvender styrkeforholdene når de slutter forbund om at an-

vende en uddannelsesafdeling og hermed pålægge udviklingssygeplejerskerne funk-

tionen at forvalte det ledelsesmæssige og administrative ansvar vedrørende imple-

mentering af dokumentationssystemet i klinisk sygeplejepraksis.        

4.4 Om hvordan udviklingssygeplejerskerne reproducerer dominansfor-
holdene i hospitalshierarkiet 
I følgende underafsnit analyseres og diskuteres det empiriske materiale i forhold til 

spørgsmålet: Hvilken funktion har forfatterne og de ledende sygeplejersker, i en do-

minerende position overfor udviklingssygeplejerskerne, pålagt dem, således at VIPS-

modellen vinder indpas i klinisk sygeplejepraksis ? (jvnf. afsnit 3.7).    

4.4.1 Om funktionen hos udviklingssygeplejerskerne når VIPS-modellen im-
plementeres i klinisk sygeplejepraksis 
Når forfatterne og de ledende sygeplejersker pålægger udviklingssygeplejerskerne 

funktionen at motivere og kontrollere, at de klinisk arbejdende sygeplejersker opfyl-

der assistentfunktionen for forskere i sygepleje og de ledende sygeplejersker, så sy-

nes strategien at være, at de herved kan nyde anerkendelse af at såkaldt forsknings-

baseret viden og klinisk patientpleje, homologt med lægernes position, forenes i en 

og samme position. Det indebærer at de ledende sygeplejersker forvalter deres ledel-
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se og administration i sygepleje ved at anvende styrkeforholdene til oprette en ad hoc 

funktion til den traditionelle stillingsstruktur, hvor de underordner udviklingssyge-

plejerskerne deres position og samtidig overordner dem positionen hos de klinisk 

arbejdende sygeplejersker, hvor forestillingen synes at være at implementering af 

dokumentationssystemet på denne måde lykkes.  

Forestillingen er, at dokumentation hos de klinisk arbejdende sygeple-

jersker lykkes, når udviklingssygeplejersker motiverer og kontrollerer, at de doku-

menterer patienters individuelle behov (Ehnfors et al 1998:37+39+243+246-

251+253-255+257-258). Disse forhold kommer eksempelvis til udtryk ved, at forfat-

terne præsenterer autentiske eksemplariske eksempler på uddrag fra dokumentation i 

sygeplejejournaler, som tænkes at bevise, at dokumentation hos udviklingssygeple-

jerskerne af patienters fysiske, psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov i for-

hold til de 52 kategorier som VIPS-modellen foreskriver er lykkedes.   

”I detta kapitel vill vi ge några praktiska eksempel på tillämpningar av 
VIPS inom några olika omvårdande verksamheter. För att ge en så 
bred belysning som möjligt har vi valt att presentera eksempel eller be-
skriva tillämpningar från så vitt skilda områden som psykiatri, inten-
sivvård och specialistmottagning på sjukhus. […] att ge en bild av hur 
olika vårdsituationer kan uttryckas med hjälp av VIPS sökord. […] 
Journalutdragen baseras på autentiska journaler […] (Ehnfors et al 
1998:243).      

Forfatterne ekspliciterer ikke, hvorfor disse eksempler er udvalgt. Det er således ikke 

gennemskueligt, hvorfor præcis disse eksempler er udvalgt, og om det sandsynligvis 

kan tænkes at være andre eksempler, som ikke er eksemplariske og som er fravalgte. 

Når udviklingssygeplejerskerne dokumenterer såkaldt vellykkede autentiske uddrag 

fra dokumentation i sygeplejejournaler, som tænkes at skulle bevise, at dokumentati-

on i forhold til VIPS-modellen lykkes, så kan det forklares som, at de anvender deres 

symbolske magtforhold overfor de klinisk arbejdende sygeplejersker, hvor strategien 

synes at fungere som symbolsk vold for at overtale dem til at tro på, at det er indly-

sende, at der ikke er hindringer for, at også deres dokumentation kan lykkes. Det ser 

ud som om at forestillingen hos forfatterne, de ledende sygeplejersker og udviklings-

sygeplejerskerne er, at viden umiddelbart kan omsættes til praksis og føre til hand-

linger hos de klinisk arbejdende sygeplejersker. Vurderet i forhold til det medicinske 

felt sker der herved en ikke-bevidst miskendelse af, at de klinisk arbejdende sygeple-
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jersker, igennem deres uddannelses- og erhvervssocialisering mm. er disponerede for 

at handle, tænke og orientere sig i sammenhæng med de mulighedsbetingelser som 

lægernes diagnostik, sygdomsbehandlinger og forskning i sygdomme foreskriver 

deres praktiske praktikker. Endvidere kan det antydes, at det tilsyneladende går bag-

om ryggen på forfatterne, de ledende sygeplejersker og udviklingssygeplejerskerne, 

at disse autentiske eksemplariske eksempler på dokumentation i sygeplejejournaler 

netop er såkaldt vellykkede, idet det synes som om, at udviklingssygeplejerskerne er 

fritaget fra engagement og handletvang angående aktiviteter i det medicinske felt. 

Det vil sige i den position, som udviklingssygeplejerskerne indtager i uddannelsesaf-

delingen og ikke på hospitalsafdelingen, og som højere positionerede overfor de kli-

nisk arbejdende sygeplejersker, synes de ikke at være underlagt hospitalets ordenssy-

stem, som således ikke virker som strukturerende struktur for deres eksemplariske 

dokumentationspraktikker. Konkret er udviklingssygeplejerskerne fritaget fra enga-

gement og handletvang i forhold til en række aktiviteter i det medicinske felt som 

eksempelvis stuegang, ordinationer, rapporter, behandlingsplaner, undersøgelser, 

observationer, telefonopkald, tværfagligt samarbejde, patienter mm. Hermed har de 

mulighed for refleksivt at lægge afstand til alle disse aktiviteter og også mulighed for 

at begrebsliggøre eksemplariske eksempler på dokumentation af patienters fysiske, 

psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov, som tænkes at være vejledende for 

dokumentationspraktikker hos de klinisk arbejdende sygeplejersker. Herved sker der 

en ikke-bevidst miskendelse hos forfatterne, de ledende sygeplejersker og udvik-

lingssygeplejerskerne af, at disse eksemplariske eksempler på dokumentation i syge-

plejejournaler i mindre grad synes som autentiske for dokumentationspraktikker hos 

de klinisk arbejdende sygeplejersker i betragtning af, at hospitalets ordenssystem 

netop fungerer som strukturerende struktur for deres engagement og handletvang i 

forhold til de fleste af deres aktiviteter i det medicinske felt.  

Det ser således ud som om, at udviklingssygeplejerskerne reproducerer 

dominansforholdene i hospitalshierarkiet ved at påtage sig funktionen som socialisa-

tor, for at resosialisere de klinisk arbejdende sygeplejersker til, også at internaliseres 

i lægernes fremgangsmåde for forskning. Forstået således, at foruden at de klinisk 

arbejdende sygeplejersker på det praktiske udførelsesplan er socialiserede til at for-

valte lægers medicinske og administrative opgaver, anvender udviklingssygeplejer-
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skerne styrkeforholdene, for at resosialisere dem til at dokumentere patientpleje i 

sygeplejejournaler, homologt med hvordan lægerne dokumenterer sygdomsbehand-

linger i lægejournaler. Det ser herved ud som om, at udviklingssygeplejerskerne på 

denne måde, holder orden i hospitalets ordenssystem, som de selv er socialiserede 

ind i.       

4.5 Om strategier for at få de klinisk arbejdende sygeplejersker til at an-
vende VIPS-modellen i klinisk sygeplejepraksis 
I de to følgende underafsnit analyseres og diskuteres det empiriske materiale i for-

hold til spørgsmålet: Hvilke strategier anvender forfatterne som dominerende agen-

ter overfor de klinisk arbejdende sygeplejersker for at overtale dem til at tro på at 

det er nødvendigt at de anvender VIPS-modellen ? (jvnf. afsnit 3.7).   

4.5.1 Om behovet for at de klinisk arbejdende sygeplejersker får højere uddan-
nelse  
Det ser ud som om, at brugbarheden af VIPS-modellen ikke stilles til diskussion af 

forfatterne, de ledende sygeplejersker og udviklingssygeplejerskerne, men fungerer 

som en underliggende forudsætning for troen på såkaldt forskningsbaseret dokumen-

tation i sygeplejejournaler. Intentionen er, at også de klinisk arbejdende sygeplejer-

sker får såkaldt forskningsbaseret viden således, at de har mulighed for at fyldestgøre 

mangelfuld dokumentation i sygeplejejournaler (Ehnfors et al 1998:9+12+52-

53+80+179-181+237+356+364). Dette forhold kommer eksempelvis således til ud-

tryk: 

”Vår erfarenhet är att utbildingsbehovet är stort när det gäller om-
vårdnadsdokumentation. Detta gäller inte bara själva dokumentationen 
som färdighet utan framför allt behovet av djupa kunskaper i omvård-
nad för att ge vården och därmed dokumentationen ett riktigt innehåll. 
För att undvika en mekanisk användning av modellen måste använda-
ren ha både professionell kunskap och ett omvårdnande förhållnings-
sätt. […] Vi tror att det i de flesta fall är nödvändigt att erbjuda någon 
typ av utbilding i samband med förändring av dokumentationen” (Ehn-
fors et al 1998:356).  
   

Forfatterne undersøger ikke, hvilke mulighedsbetingelser de klinisk arbejdende sy-

geplejersker har for at dokumentere patientpleje i det medicinske felt. Forfatterne 

antager, at de klinisk arbejdende sygeplejersker har behov for yderligere uddannelse. 

Forfatterne hentyder til, at de klinisk arbejdende sygeplejersker har manglende fær-
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digheder i at dokumentere, samt at de kan anvende dokumentationssystemet meka-

nisk, uden at forfatterne stiller brugbarheden af VIPS-modellen til diskussion. I ste-

det er strategien at disse forhold gøres til et spørgsmål om, at de klinisk arbejdende 

sygeplejersker mangler dybe kundskaber om sygepleje for at kunne agere professio-

nelt og omsorgsfuldt i den individuelle patientpleje, uden at forfatterne underbygger 

disse forhold. Det kan således tyde på, at forfatterne, de ledende sygeplejersker og 

udviklingssygeplejerskerne på denne måde har magten til at påføre de klinisk arbej-

dende sygeplejersker den betydning, at mangelfuld dokumentation i sygeplejejourna-

ler handler om, at de har behov for yderligere uddannelse for, at deres dokumentatio-

nen af individuel patientpleje kan lykkes. Og idet disse forhold fungerer som sym-

bolske magtforhold, kan det antydes, at også de klinisk arbejdende sygeplejersker 

kan komme til at indse, at de har dette uddannelsesbehov således, at deres dokumen-

tation af patienternes individuelle behov kan lykkes. Vurderet i forhold til det medi-

cinske felt kan det på den ene side antydes, at hvis det lykkes forfatterne, de ledende 

sygeplejersker og udviklingssygeplejerskerne at integrere og socialisere de klinisk 

arbejdende sygeplejersker i implementeringen af VIPS-modellen ved at gøre doku-

mentationssystemet til en del af dem selv og til deres projekt, at de også ikke-bevidst 

miskender, at de fleste af deres aktiviteter i arbejdsdøgnet overvejende er struktureret 

af hospitalets ordenssystem, som er lægers diagnostik, sygdomsbehandlinger og 

forskning i sygdomme. På den anden side kan man forestille sig, at idet hospitalets 

ordenssystem ikke i udtalt grad giver arbejdsvilkår for, at de klinisk arbejdende sy-

geplejersker anvender dokumentationssystemet, kan det tyde på, at de pålægges at 

tage dokumentationssystemet til sig og anvende det ved at dokumentere ukorrekt 

således at dokumentationssystemet eksisterer for systemets skyld uden praktiske 

konsekvenser i klinisk sygeplejepraksis.  

Idet uddannelse hos de klinisk arbejdende sygeplejersker har betydning 

for forfatternes intentioner om at implementere VIPS-modellen i klinisk sygepleje-

praksis, kommer disse forhold endvidere således til udtryk: 

”På många av vårdhögskolorna i landet finns fristående kurser i do-
kumentation på 5 och 10 poäng. Dessutom är det vanligt att driva stu-
diecirklar för sjuksköterskor i praktisk arbete på enheter där man be-
stämt sig för att pröva eller införa VIPS-modellen. En uppföljing sker 
sedan, dels på respektive vårdavdeling, dels i grupp tilsammans med 
andra sjuksköterskor. Uppläggningen av cirklarna följer omvård-
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nadsprocessens steg och modellens sökord diskuteras” (Ehnfors et al 
1998:356).   

Det vil sige at forestillingen hos forfatterne ikke alene er, at de klinisk arbejdende 

sygeplejersker klassificerer, standardiserer og dokumenterer patienternes individuelle 

behov i sygeplejejournaler uden patienternes tilstedeværelse. Deres forestilling er 

ligeledes, at de klinisk arbejdende sygeplejersker, på samme måde som udviklings-

sygeplejerskerne, også fritages fra engagement og handletvang i det medicinske felt. 

Dette ved i stedet at deltage i kurser, studiecirkler og grupper således, at alle klinisk 

arbejdende sygeplejersker kan socialiseres til at tænke på én og samme måde som er 

VIPS-modellens opbygning udfra sygeplejeprocessen. Forestillingen ser ud til at 

være, at de klinisk arbejdende sygeplejersker på denne måde får en højere uddannel-

seskapital. Hermed sker der en ikke-bevidst miskendelse hos forfatterne af, at delta-

gelse hos de klinisk arbejdende sygeplejersker i disse aktiviteter handler om en in-

formel uddannelse, som sandsynligvis alene tillægges værdi internt i sygeplejehie-

rarkiet. At de klinisk arbejdende sygeplejersker har behov for yderligere uddannelse 

kommer endvidere således til udtryk:         

”Många olika förändringer som rör omvårdnadsarbetet och den 
svenska sjuksköterskan pågår just nu i vårt samhälle. Några förandrin-
gar som vi tror har särskilt stor betydelse är t ex vårdvetenskapens 
utveckling med möjlighet till högre akademisk examen inom omvård-
nad, t ex kandidat-, magister-, licenciat- och doktorexamen. Den nya 
sjuksköterskeutbildingen innebär högre akademisk kompetens och även 
i klinisk arbete sker en kompetensutveckling så att vi nu börjar kunna 
anställa sjuksköterskor med akademiska examina för tjänst i klinisk ar-
bete” (Ehnfors et al 1998:9). 

    
Forfatterne ekspliciterer ikke, hvilke konkrete ændringer i samfundet, de hentyder til, 

som vedrører sygepleje og på hvilken måde, de mener, at disse har betydning for 

sygepleje. Forfatterne ekspliciterer heller ikke konkrete forhold, som kan forklare, at 

disse ændringer har betydning for sygeplejevidenskabens udvikling. Og forfatterne 

ekspliciterer heller ikke, hvilke konkrete forhold de hentyder til, og som kan have 

betydning for sygepleje, når sygeplejersker med akademisk uddannelse ansættes i 

klinisk sygeplejepraksis. På denne måde ser det ud som om, at en højere uddannel-

seskapital hos de klinisk arbejdende sygeplejersker fungerer som en underliggende 

forudsætning for troen på en bedre dokumentation og patientpleje. Vurderet i forhold 
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til det medicinske felt ser det herved ud som om, at der sker en ikke-bevidst misken-

delse hos forfatterne af, at grunduddannelsen hos de klinisk arbejdende sygeplejer-

sker netop giver autorisation og ekspertise til at forvalte aktiviteter i det medicinske 

felt, som er definerede af lægers diagnostik, sygdomsbehandlinger og forskning i 

sygdomme. Endvidere kan det antydes at på trods af at de klinisk arbejdende syge-

plejersker har en eventuel fremtidig akademisk uddannelseskapital, har de i mindre 

grad retten til at definere at aktiviteter i det medicinske felt i udtalt grad skal handle 

om patienters psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov.  

Når forfatterne taler for at de klinisk arbejdende sygeplejersker får hø-

jere uddannelseskapital kan initiativet betragtes som en strategi for at udligne domi-

nansforholdene i det medicinske felt, hvor forestillingen er, at agenterne på denne 

måde tildeles en ligelig fordeling af uddannelseskapital. Hermed kan det antydes, at 

der sker en ikke-bevidst miskendelse hos forfatterne, de ledende sygeplejersker, ud-

viklingssygeplejerskerne og de klinisk arbejdende sygeplejersker om, at uddannel-

sessystemet netop ikke udligner, men derimod reproducerer dominansforholdene i 

det medicinske felt. Både højere og lavere positioner og positionerede læger og sy-

geplejersker med højere og lavere uddannelseskapital har, betinget af deres familiære 

primære socialisering, netop inkorporeret stillingstagender om deres mulighedsbetin-

gelser i forhold til sociale uligheder i deres levevilkår på en konserverende måde. 

Disse levevilkår disponerer dem for senere måder at handle, tænke og orientere sig i 

forhold til mulighedsbetingelser for eksempelvis deres uddannelseskapital. Og ud-

dannelsessystemet bidrager netop med at opretholde disse inkorporerede sociale 

uligheder i lægers og sygeplejerskers primære socialisering. Dette ved at uddannel-

sessystemet reproducere de sociale uligheder i forhold til deres historiske, sociale, 

kulturelle og materielle mulighedsbetingelser, og selekterer, at læger og sygeplejer-

sker indtager henholdsvis dominerende og dominerede positioner i det medicinske 

felt.                 

Foruden at forfatterne indskriver opkomsten af VIPS-modellen i det 

medicinske doxa, indskriver de også implementeringen af VIPS-modellen i en række 

underliggende forudsætninger, som har været hos internationale forskere og de le-

dende sygeplejersker igennem de seneste 20 år om, hvordan disse dokumentationssy-

stemer kan implementeres i klinisk sygeplejepraksis. For det første indskriver forfat-
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terne VIPS-modellen i det doxa, som har været igennem de seneste 20 år om at til-

stræbe, at traditionel erfaringsbaseret viden hos de klinisk arbejdende sygeplejersker 

nedtones til fordel for såkaldt forskningsbaseret viden, uden at denne forskningsbase-

rede viden stilles til diskussion (jvnf. afsnit 1.3.3). For det andet indskriver forfatterne 

VIPS-modellen i det doxa, som har været igennem de seneste 20 år om, at udvik-

lingssygeplejersker i deres ad hoc funktion til den traditionelle stillingsstruktur kan 

udbrede såkaldt forskningsbaseret viden til de klinisk arbejdende sygeplejersker 

uden, at effekten af funktionen hos udviklingssygeplejerskerne bliver stillet til di-

skussion. For det tredje indskriver forfatterne VIPS-modellen i det doxa, som har 

været igennem de seneste 20 år om, at hvis de klinisk arbejdende sygeplejersker del-

tager i møder, konferencer, kurser, undervisningsmoduler mm., vil de fyldestgøre 

mangelfuld dokumentation i sygeplejejournaler uden, at effekten af disse aktiviteter 

stilles til diskussion (jvnf. afsnit 1.3.3). Og for det fjerde indskriver forfatterne VIPS-

modellen i det doxa, som har været igennem de seneste 20 år om, at hvis sygeplejer-

sker med akademisk uddannelseskapital ansættes i klinisk sygeplejepraksis vil im-

plementeringen af forskningsresultaterne lykkes uden, at uddannelseskapitalen eller 

forskningsresultaterne stilles til diskussion (jvnf. afsnit 1.3.3).                    

4.5.2 Om mangelfuld dokumentation og udførelse af patientpleje hos de klinisk 
arbejdende sygeplejersker  
På trods af at forfatterne har intentioner om, at de klinisk arbejdende sygeplejersker 

får højere uddannelseskapital, reproducerer de dominansforholdene i det medicinske 

felt ved ikke at tale med dem om denne kapital, samt hvordan de kan drage fordele 

heraf for at imødekomme patienters fysiske, psykiske, åndelige, sociale og kulturelle 

behov. Et forhold som kan forklares som en ikke-bevidst handling, hvor forfatterne i 

en dominerende position og i besiddelse af den højeste uddannelseskapital inden for 

sygeplejens position har en habitueret fornemmelse for, at de ikke taler med agenter i 

en ligestillet position, som har samme fornemmelse for værdien af denne kapital. I 

stedet anvender forfatterne forhold, som de klinisk arbejdende sygeplejersker har 

kendskab til ved at påtale, hvilke konsekvenser det har for den individuelle patient-

pleje, når de forfordeler dokumentation af lægers ordinationer fremfor dokumentati-

on af sygeplejerskers handlinger (Ehnfors et al 1998:42+72+77+83-
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86+93+102+106+ 127+184+190-192+201+207+210+222+225-226+273-274). Disse 

forhold kommer eksempelvis således til udtryk: 

”Innehållet i journalanteckningarna som rör läkemedelsordinationer 
är mycket detaljerade. Det finns vanligen uppgift om läkemedlets pre-
paratnamn, beredningsform, styrka, ordinerad dos och frekvens, när 
behandlingen skall sättas i gang, vem som har ordinerat och när detta 
har skett. […] Som jämförelse kan nämnas de ofta kortfattede ”ordina-
tioner” som finns i patientens journal om omvårdnadsbehandling, som 
t ex kost eller munvård. Även när det gäller svårt sjuka patienter finns 
ofta i journalen endast angivet ”munvård”. Om man anser att omvård-
nadsåtgärder har någon påverkan på patientens hälsa och välbefin-
nande borde omvårdnadsåtgärderna beskrivas och dokumenteras med 
samma respekt och precision som läkemedelsordinationerna” (Ehnfors 
et al 1998:226).     
        

Det tyder på, at forfatterne anvender styrkeforholdene ved at appellere til mangelfuld 

individuel patientpleje hos de klinisk arbejdende sygeplejersker, hvor disse forhold 

fungerer som symbolsk vold for at få dem til at indse, hvilke konsekvenser det har, 

når de med stor nøjagtighed forfordeler dokumentation af lægernes medicinske ordi-

nationer og undlader dokumentation af sygeplejerskernes handlinger. Samtidig med 

at forfatterne anvender mangelfuld individuel patientpleje som symbolsk vold for at 

pålægge de klinisk arbejdende sygeplejersker VIPS-modellens ordenssystem, ser det 

ud som om, at forfatternes interesser ikke-bevidst og i mindre grad handler om, 

hvordan de klinisk arbejdende sygeplejersker udfører handlinger for at imødekomme 

patienternes behov som eksempelvis mundpleje hos meget syge patienter. Dette 

handler i større grad om, at de dokumenterer sygeplejehandlinger med samme re-

spekt og præcision, som de dokumenterer lægernes medicinske ordinationer (Ehnfors 

et al 1998:21+42+68+72+77+83-86+93+102+ 106+123+127+167+175-176+180-

182+ 184-185+190-192+201+207+210+222+225-226+236+241+252+256+273-

274+276 +300-301+347+360). Disse forhold kommer endvidere således til udtryk: 

”En utveckling som skulle gagna patienterna är att varje enskild 
sjuksköterska tar tydligt ansvar för att föra en god journal som speglar 
en individuellt planerad omvårdnad med utgångspunkt i tydligt be-
skrivna omvårdnadsproblem. Ingen ansvarig sjuksköterska borde läm-
na ifrån sig en journal utan att den är granskad när det gäller t ex full-
ständighet […] (Ehnfors et al 1998:313).    

Hermed taler forfatterne for, at de klinisk arbejdende sygeplejersker tager personligt 

ansvar for at udføre en god dokumentation, samt at de ikke bør forlade sygepleje-
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journalen, før den er studeret for fuldstændighed. Samtidig taler de ikke om, hvordan 

de mener, at en god dokumentation kan gavne patienternes individuelle behov. Inte-

ressen synes således i mindre grad at handle om, hvordan de klinisk arbejdende sy-

geplejersker udfører praktiske praktikker med patienternes tilstedeværelse for at 

imødekomme deres individuelle behov men i større grad at handle om, at de, homo-

logt med lægernes praktikker, klassificerer, standardiserer og dokumenterer disse 

behov mhp., at sygeplejejournalen kan være et ligeså anerkendt arbejdsredskab som 

lægejournalen.        

”Att dokumentera omvårdnad har inte varit tradition bland sjukskö-
terskor. Ofta har små block eller lösa lappar använts, anteckningarna 
har förts med blyerts och sedan raderats ut när en ny situation upp-
kommit ” (Ehnfors et al 1998:11).  

”Dokumentation av omvårdnadsåtgärder bör innehålla en tydlig preci-
sering av vad som skall göras, respektive vad som har gjorts, omfatning 
och ibland frekvens, vid vilken/vilka tidpunkter, hur och eventuellt ock-
så av vem ” (Ehnfors et al 1998:183).   
          

Uden at undersøge i hvilken grad de klinisk arbejdende sygeplejersker har behov for 

dokumentationssystemer og uden at undersøge, hvordan det kan være, at de ikke har 

tradition for at dokumentere individuel patientpleje og uden at undersøge, hvilke 

mulighedsbetingelser de har for at dokumentere individuel patientpleje i det medicin-

ske felt, tager forfatterne sig retten til at afgøre, at de klinisk arbejdende sygeplejer-

sker skal dokumentere individuel patientpleje. Samtidig går det tilsyneladende bag-

om ryggen på forfatterne, at de ikke understøtter deres initiativ om, at selvstændiggø-

re sygeplejeprofessionen i forhold til lægeprofessionen, idet direktiverne som de på-

lægger de klinisk arbejdende sygeplejersker at dokumentere efter i sygeplejejournaler 

er homologe med lægernes direktiver at dokumentere efter i lægejournaler. Det vil 

sige homologt med lægernes logik, og lægernes metode, og med, hvad lægerne har 

set og registreret pålægger forfatterne også de klinisk arbejdende sygeplejersker at 

dokumentere sygeplejehandlinger med samme præcision, som de dokumenterer læ-

gers ordinationer. Dette ved at omskrive den medicinske logik til sygeplejens logik, 

hvor de klinisk arbejdende sygeplejersker pålægges at dokumentere, hvad der skal 

gøres, hvad der er gjort, frekvens for handlinger, tidspunkter for handlinger, hvordan 

handlingerne skal udføres samt hvem, der skal udføre handlingerne. Initiativet med 

VIPS-modellen kan således betragtes som et forsøg på, at også sygeplejepraktikker 
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homologt med lægepraktikker skal objektiveres som anerkendt kulturel kapital i sy-

geplejejournaler homologt med lægejournaler.            

4.6 Om mulighedsbetingelser hos de klinisk arbejdende sygeplejersker for 
at anvende VIPS-modellen i det medicinske felt 
I det følgende underafsnit analyseres og diskuteres det empiriske materiale i forhold 

til spørgsmålet: Hvilke mulighedsbetingelser har de klinisk arbejdende sygeplejer-

sker for at anvende dokumentationssystemet i det medicinske felt ? (jvnf. afsnit 3.7).   

4.6.1 Om hvordan de klinisk arbejdende sygeplejersker tænkes at klassificere, 
standardisere og dokumentere patienters behov  
Det ser ud som om, at måden, hvorpå de klinisk arbejdende sygeplejersker pålægges 

at klassificere, standardisere og dokumentere patienters behov, kan forekomme ufo-

renlig med de praktikker, som de i forvejen udfører i det medicinske felt (Ehnfors et 

al 1998:67+81+90+104+116+130-131+159+168+201). Disse forhold kommer ek-

sempelvis således til udtryk:   

”Insättning av kvarliggande kateter (KAD) dokumenteras i patientens 
journal med angivande av in- respektive utsättningsdatum, storlek, typ 
o s v. Detta förs in under omvårdnadsåtgärder ”Speciell omvårdnad” 
[…] Om patienten använder någon form av inkontinenshjälpmedel, t ex 
en blöja, kan det dokumenteras under sökordet elimination. […] Om 
patienten har någon form av dränage som mäts, kan mängden föras 
under detta sökord som förlust. Att mätning skal ske förs dock under 
omvårdnadsåtgärden ”observation””  (Ehnfors et al 1998:104).      

Det betyder, at logikken synes at være, at de klinisk arbejdende sygeplejersker skal 

forholde sig til to forskellige hovedsøgeord samt tre forskellige søgeord  alene for at 

dokumentere ét enkelt behov hos patienterne blandt en række forskellige fysiske, 

psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov (se bilag 1). Konkret stiller logikken for 

det første krav om, at de klinisk arbejdende sygeplejersker forholder sig til patienter-

nes elimination ved at pleje af katheter á demeur kategoriseres i forhold til  hovedsø-

geordet Sygeplejehandlinger samt at de klassificerer, standardiserer og dokumenterer 

pleje af dette behov i forhold til søgeordet Speciel sygepleje. For det andet stiller 

logikken krav om, at de klinisk arbejdende sygeplejersker yderligere forholder sig til 

patienternes elimination ved at pleje af inkontinenshjælpemiddel kategoriseres i for-

hold til hovedsøgeordet Sygeplejestatus, samt at de klassificerer, standardiserer og 

dokumenterer pleje af dette behov i forhold til søgeordet Elimination. Og for det 
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tredje stiller logikken krav om, at de klinisk arbejdende sygeplejersker yderligere 

forholder sig til patienternes elimination ved at opmåling af diurese kategoriseres i 

forhold til hovedsøgeordet Sygeplejehandlinger, samt at de klassificerer, standardise-

rer og dokumenterer observation og opmåling af patienters diurese i forhold til sø-

geordet Observation/Overvågning.  

Denne nye administrative praktik som forfatterne hermed pålægger de 

klinisk arbejdende sygeplejersker at dokumentere kan synes uforenlig med den prak-

tiske praktik, som de i forvejen udfører. Forstået således at VIPS-modellen afkræver 

de klinisk arbejdende sygeplejersker at klassificere, standardisere og dokumentere 

hvert enkelt af mange behov som de enkelte patienter kan have i forhold til de 52 

kategorier, hvilket afkræver dem utallige klassifikationer set i sammenhæng med 

flere indlagte og skiftende patienter på en hospitalsafdeling, hvorved det synes som 

om, at de pålægges en anden orden end den, som de faktisk forvalter i feltet. Konkret 

kan denne nye administrative praktik synes uforenlig med, at arbejdsdøgnet hos de 

klinisk arbejdende sygeplejersker er organiseret i forhold til det ordenssystem, som 

er afledt af lægernes diagnostik, sygdomsbehandlinger og forskning i sygdomme. 

Det indebærer at de varetager planlagte medicinske og administrative arbejdsopga-

ver, og hvor de vedvarende afbrydes af flere forskellige andre uplanlagte aktiviteter, 

som ikke kan underordnes hospitalet ordenssystem. Disse arbejdsvilkår betinger, at 

de klinisk arbejdende sygeplejersker har relativt diskontinuerlige, fragmentariske og 

tidsmæssige korte og afgrænsede møder med patienterne. Disse forhold giver dem 

sandsynligvis i mindre grad arbejdsvilkår for forestillingen om, at de i udtalt grad 

skal dokumentere patienters fysiske, psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov i 

forhold til de 52 kategorier som VIPS-modellen foreskriver. Man kan forestille sig at 

disse arbejdsvilkår kan betinge at for at de klinisk arbejdende sygeplejersker kan 

anvende dokumentationssystemet må de anskaffe sig fritid fra de tidsmæssige korte 

møder som de har med patienterne. Ligeledes sker der en ikke-bevidst miskendelse 

hos forfatterne af, at disse strukturelle forhold betinger, at det ikke er de klinisk ar-

bejdende sygeplejersker, men det øvrige plejepersonale som overvejende varetager 

patienters almenmenneskelige behov, som er afledt af indlæggelse. Og det øvrige 

plejepersonale varetager ikke patienters almenmenneskelige behov i relation til fore-

stillingen om psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov. Derimod varetager det 
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øvrige plejepersonale disse behov organiseret i forhold til hospitalets ordenssystem, 

som dog overvejende handler om patienternes fysiske behov under indlæggelse.  

Hospitalets ordenssystem giver således mulighedsbetingelser for, at de 

klinisk arbejdende sygeplejersker anvender dokumentation i sygeplejejournaler som 

arbejdsredskab i deres administrative assistentfunktion til lægernes sygdomsbehand-

linger mhp. deres egen forstuegang som forberedelse til lægernes forstuegang. Mhp. 

at kunne servicere lægerne under deres forstuegang og stuegang. Mhp. at effektuere 

lægernes ordinationer i forhold til sygdomsbehandlinger og behandlingsplaner. Mhp. 

at kunne formidle mellem lægernes medicinske udlægning af patienterne og de be-

handlingsmæssige ordinationer og tiltag som skal effektueres af de klinisk arbejden-

de sygeplejersker og det øvrige plejepersonale. Og mhp. at koordinere patienternes 

undersøgelses-, behandlings- og udskrivelsestidspunkter med forskellige faggrupper. 

Idet forfatterne ikke-bevidst miskender, at denne nye administrative praktik, som de 

pålægger de klinisk arbejdende sygeplejersker at udføre, kan synes uforenlig med 

den praktiske praktik, som de i forvejen udfører i det medicinske felt, kommer disse 

forhold endvidere således til udtryk: 

”Ett eksempel är omvårdnadsdiagnosen ”aptitlöshed” – den behöver 
verificeras med information om vad patienten äter eller inte äter, hur 
ofta och hur mycket mat och dryck det handler om (frän sökordet Nutri-
tion). Påverkande faktorer, som ytterligare kan bekräfta eller förkasta 
aptitlösheten, är nedstämdhet eller förnöjsamhet (sökordet Psykosoci-
alt), ensamboende (sökordet Social bakgrund), daglig aktivitet eller in-
aktivitet (sökordet Aktivitet).” (Ehnfors et al 1998:159).   

Forfatterne ekspliciterer ikke, hvordan de klinisk arbejdende sygeplejersker skal de-

finere sygeplejediagnosen appetitløshed samt hvilke regelsæt, de skal følge, når de 

skal differentiere mellem sygeplejediagnosen appetitløshed samt andre mulige syge-

plejediagnoser, som de også mener, der skal dokumenteres i patientpleje. Det vil sige 

uden at definere, hvilke regelsæt de klinisk arbejdende sygeplejersker skal følge for 

at definere sygeplejediagnosen appetitløshed, stiller forfatterne yderligere krav om, at 

de, homologt med lægernes hierarkiske ordenssystem for diagnose sprog, skal verifi-

cere sygeplejediagnosen appetitløshed med data fra søgeordet Ernæringsstatus uden 

at eksplicitere regelsæt for, hvordan data fra dette søgeord kan verificere sygepleje-

diagnosen appetitløshed. Endvidere stiller forfatterne krav om, at de klinisk arbej-

dende sygeplejersker homologt med lægernes hypotetisk deduktive tænkning for 
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forskning skal bekræfte eller forkaste sygeplejediagnosen appetitløshed med data fra 

søgeordende Psykosocialt, Social baggrund og Aktivitet uden at eksplicitere, hvilke 

regelsæt de klinisk arbejdende sygeplejersker skal følge for at bekræfte eller afkræfte 

sygeplejediagnosen appetitløshed samt uden at eksplicitere, hvordan denne differen-

tiering adskiller sig fra de andre 48 resterende kategorier, som VIPS-modellen også 

indeholder.  

Som tidligere nævnt er forestillingen hos forfatterne endvidere, at det er 

muligt at reducere både patienternes og de klinisk arbejdende sygeplejerskers histori-

ske, sociale, kulturelle og materielle mulighedsbetingelser fra deres ytringer. Fore-

stillingen er at generere såkaldte objektive forskningsdata om eksempelvis sygeple-

jediagnosen appetitløshed og således kvalitetssikre disse data mhp. et fælles interna-

tionalt fagsprog for sygeplejeprofessionen homologt med lægers internationale diag-

nose sprog for lægeprofessionen. Og homologt med lægernes forskningsmæssige 

ordenssystem sker der også en ikke-bevidst miskendelse hos forfatterne om, at den 

praktiske sans hos patienterne og de klinisk arbejdende sygeplejersker opererer som 

en praktisk, prærefleksiv, implicit og kropslig bevidsthed, hvorved de ikke umiddel-

bart refleksivt og eksplicit kan redegøre for samt skelne deres ytringer i forhold til de 

52 kategorier som VIPS-modellen foreskriver.    

4.7 Om hvordan de klinisk arbejdende sygeplejersker kan reproducere 
dominansforholdene i hospitalshierarkiet 
I det følgende underafsnit analyseres og diskuteres det empiriske materiale i forhold 

til spørgsmålet: Hvilke konsekvenser har det hvis de klinisk arbejdende sygeplejer-

sker i en dominerende position overfor patienterne som de lavest positionerede agen-

ter i det medicinske felt anvender VIPS-modellen, som er homolog med lægernes 

medicinske forskning, i klinisk patientpleje ? (jvnf. afsnit 3.7). 

4.7.1 Om hvordan patienters individuelle behov tænkes at imødekommes hos de 
klinisk arbejdende sygeplejersker  
Det ser ud som om, at konsekvensen af implementeringen af VIPS-modellen kan 

komme til at handle om, at de klinisk arbejdende sygeplejersker, homologt med læ-

gernes hierarkiske ordenssystem for diagnose sprog, årsagsforklarer patienters be-

hov. Dette ved, at de klinisk arbejdende sygeplejersker tænkes at forhøre patienterne 

om deres behov ud fra forskellige foruddefinerede kategorier i forhold til en positivi-
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stisk tænkning og ikke ved, at de taler med patienter for at udlægge eller fortolke 

deres oplevelser i forhold til et humanistisk menneskesyn (Ehnfors et al 

1998:83+89+95-96+98+103+106-107+109+114-117+134-135+138+167+199-200). 

Disse forhold kommer eksempelvis således til udtryk: 

”Forskningsrapporter visar att sjuksköterskors bedömning av smärta 
sällan är standardiserad, inte heller är den alltid i överensstämmelse 
med de behov en patient med smärta har […] Ett redskap för att 
försöka bedöma patientens totala smärtupplevelse är ”McGill Pain 
Questionnaire” […] Detta består av ett stort antal begrepp som utöver 
smärtans intensitet också beskriver flere andra aspekter av smärta, som 
t ex lokalisation, mönster, känselfaktorer och upplevelser […] En av 
många möjliga lösningar för att komma närmare patientens verkliga 
upplevelse kan vara att be patienten markera smärtans intensitet med 
hjälp av en visuell analog skala […] en linje, tio cm lång, med ytter-
punkterna markerade som ”värsta tänkbara smärta” respektive ”ingen 
smärta.”” (Ehnfors et al 1998:127).          

Det ser herved ud som om, at hvis det lykkes forfatterne, de ledende sygeplejersker 

og udviklingssygeplejerskerne at integrere og socialisere de klinisk arbejdende syge-

plejersker i implementeringen af VIPS-modellen således, at de anvender dokumenta-

tionssystemet i den kliniske patientpleje, så kan de sandsynligvis komme til at repro-

ducere dominansforholdende i det medicinske felt. Dette ved, at de klinisk arbejden-

de sygeplejersker i en dominerende position overfor patienterne har taleretten til at 

sætte en dagsorden, hvor forhold som eksempelvis patienternes smerter klassificeres 

og standardiseres i forhold til redskaber, begreber, mønstre, skalaer mm. og kan 

komme til at fungere som symbolsk vold over for patienterne for at overtale dem til 

at tro på, at det er deres individuelle smerteoplevelse, der imødekommes. Og idet det 

handler om symbolsk vold, kan det antydes, at også patienterne kan komme til at 

indse, at det er nødvendigt at besvare alle disse spørgsmål ud fra foruddefinerede 

kategorier for at deres oplevelser kan imødekommes.  

Endvidere kan det antydes, at der sandsynligvis kan ske en ikke-bevidst 

miskendelse hos forfatterne, de ledende sygeplejersker, udviklingssygeplejerskerne 

og de klinisk arbejdende sygeplejersker om, at patienterne på denne måde pålægges, 

homologt med lægernes fremgangsmåde for forskning, at assistere de klinisk arbej-

dende sygeplejersker for at fremskaffe sygeplejedata med henblik på ensartethed, 

statistik, bevisførelse mm. i forhold til et overindividuelt ordenssystem. Dette for at 
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opsamle generel standardiseret viden om smerter som tænkes at anvendes hos frem-

tidige patienter modsat en orden som bestemmes af den individuelle patient. Det ser 

således ud som om at arbejdet hos de klinisk arbejdende sygeplejersker på denne 

måde baseres på rutiner og administrative arbejdsopgaver, når de tænkes at klassifi-

cere, standardisere og dokumentere patienters behov i forhold til de 52 kategorier 

som VIPS-modellen foreskriver.    

Styrkeforholdene, som de klinisk arbejdende sygeplejersker i forvejen 

har overfor patienterne, kan på denne måde forstærkes, når VIPS-modellens logik 

lægges oveni professionens egen logik, hvor patienterne i mindre grad har taleret om 

deres situation. Forstået således at arbejdsvilkårene hos de klinisk arbejdende syge-

plejersker foreskriver, at de i mindre grad har mulighed for at imødekomme patien-

ters individuelle behov, men derimod i større grad foreskriver, at de organiserer pati-

entpleje i forhold til grupper af patienter således, at de individuelle patienter står til 

disposition for dem og andre professionelle agenter i det medicinske felt, hvorved de 

indgår i mange ventetider. Eksempelvis når de må vente på at de klinisk arbejdende 

sygeplejersker aflægger dem korte og afgrænsede møder for at opspore observationer 

og forhold der skal diskuteres med lægerne til stuegang. Eller når de må vente på at 

de klinisk arbejdende sygeplejersker aflægger dem korte og afgrænsede møder for at 

følge op på lægernes information om behandlingsplaner efter stuegang. Og når de må 

vente på at de klinisk arbejdende sygeplejersker aflægger dem korte og afgrænsede 

møder for at informere dem om undersøgelser, behandlinger eller udskrivelser. Det 

indebærer at hvis de klinisk arbejdende sygeplejersker integreres i implementeringen 

således at de anvender VIPS-modellen i klinisk patientpleje, så kan deres diskontinu-

erlige, fragmentariske og tidsmæssige korte og afgrænsede møder med patienterne 

sandsynligvis komme til at handle om at de anvender styrkeforholdene, som de som 

dominerende agenter har overfor patienterne, som de lavest positionerede agenter i 

det medicinske felt til at forhøre dem om forskellige behov ud fra foruddefinerede 

kategorier, hvorved de sandsynligvis kan udelukke patienterne fra taleretten om deres 

situation.                    
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5. Konklusion og perspektivering 

På baggrund af mine praksiserfaringer om, at en praksisforankring af forskellige do-

kumentationssystemer i klinisk sygeplejepraksis i mindre grad indgår som en naturlig 

del i det daglige arbejde hos de klinisk arbejdende sygeplejersker, er der foretaget et 

indledende litteraturstudie. Litteraturstudiet afdækker, at dokumentationen af den 

individuelle patientpleje hos de klinisk arbejdende sygeplejersker har været mangel-

fuld igennem de seneste 20 år på trods af at forskere i sygepleje, de ledende sygeple-

jersker og udviklingssygeplejersker har iværksat forskellige tiltag i forhold til at or-

ganisere arbejdsforhold og at udbrede forskningsbaseret viden til de klinisk arbej-

dende sygeplejersker. Disse forhold gav interesse for at gå imod mit eget samt andres 

arbejder med at forbedre implementering af dokumentationssystemer i klinisk syge-

plejepraksis.   

Med interesse for at studere hvordan strukturelle dominansforhold i det 

medicinske felt gennemsættes i hospitalshierarkiet, når dokumentationssystemer im-

plementeres i klinisk sygeplejepraksis, er der taget afsæt i empirisk materiale om 

VIPS-modellen, hvor problemformuleringen er studeret i forhold til Pierre Bourdieus 

begrebskonstruktioner habitus, kapital og felt. Den metodiske tilgang til studiet har 

været at objektivere analysen af det empiriske materiale. Dels ved at konstruere den 

plads hvorfra forfatterne taler, som er i det medicinske felt. Dels ved at foretage brud 

med forfatternes udtalelser. Og dels ved, at jeg som undersøger har tilstræbt at bryde 

med min egen forståelse om at forbedre implementering af dokumentationssystemer i 

klinisk sygeplejepraksis. Følgende foretages en konklusion og perspektivering i for-

hold til problemformuleringen: Hvordan kan det være, at VIPS-modellen har vundet 

indpas i klinisk sygeplejepraksis og hvilke mulighedsbetingelser giver det for klinisk 

sygepleje ? udfra de operationaliserede analyse spørgsmål.    

Spørgsmålet: Hvordan kan det være, at forfatterne har udviklet VIPS-

modellen som nyt dokumentationssystem for klinisk sygeplejepraksis ? kan forklares 

med, at forfatterne tilkæmper sig en plads i den del af det medicinske felt, der kaldes 

klinisk sygeplejeforskning for at drage fordel af den anerkendelse, magt og indfly-

delse, som de får, når de indtager en domineret dominerende position i dette felt. For 

at undgå at tabe den symbolske kamp og således undgå at stille sig selv uden for det 

medicinske felt og dennes logik, indskriver forfatterne udviklingen af VIPS-
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modellen i det doxa, som har været blandt internationale forskere i sygepleje siden 

1950´erne og frem til i dag om, at udvikling af dokumentationssystemer kan bidrage 

med at selvstændiggøre sygeplejeprofessionen i forhold til lægeprofesssionen for at 

imødekomme patienters fysiske, psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov i 

relation til et humanistisk menneskesyn. Studiet giver ikke afsæt for at forklare, 

hvordan det kan være at internationale forskere siden 1950´erne og frem til i dag har 

haft intentioner om at selvstændiggøre sygeplejeprofessionen, samt hvordan det kan 

være, at de netop definerer denne selvstændiggørelse ud fra begreber som patienters 

fysiske, psykiske, åndelige, sociale og kulturelle behov. Et forhold, som kunne lægge 

op til et nyt studie, som kunne være en analyse af hvilke historiske forhold, der har 

betinget at netop disse intentioner er opstået og dannet til kultur, således at de opfat-

tes som selvklare og naturlige og herved reproduceres i sygepleje.      

Spørgsmålet: Hvilken viden har forfatterne etableret VIPS-modellen på 

og hvordan er denne viden homolog med den viden, som læger etablerer diagnostik, 

sygdomsbehandlinger og forskning i sygdomme på ? kan forklares med, at idet doxa 

ikke stilles til diskussion, domineres forfatternes diskurs af lægernes medicinske di-

skurs således, at de reproducerer dominansforholdene i det medicinske felt på det 

medicinske felts præmisser. Det vil sige, at alle strategierne, som forfatterne har for 

at definere VIPS-modellen som forskellig fra lægernes lægevidenskabelige forsk-

ningstilgang og hermed i forhold til et humanistisk menneskesyn netop formes af 

ligheden med lægers fremgangsmåde for at praktisere diagnostik, sygdomsbehand-

linger og forskning i sygdomme på og således i forhold til en positivistisk tænkning. 

Det indebærer, at forfatternes forsøg på at selvstændiggøre sygepleje underordnes 

den medicinske profession, hvorved det synes som om, at de gendriver deres argu-

mentation om individuel patientpleje i forhold til et humanistisk menneskesyn.           

Spørgsmålet: Hvilke strategier anvender forfatterne, når de henvender 

sig til de ledende sygeplejersker i en ligestillet domineret dominerende position, så-

ledes at de anerkender at VIPS-modellen vinder indpas i klinisk sygeplejepraksis ? 

kan forklares med, at forfatterne indkalder de ledende sygeplejersker til et ekspertfo-

rum, hvor strategien synes at være, at de integrerer dem i deres projekt ved også at 

gøre det til dem og deres projekt hvorved de ledende sygeplejersker, som disponere-

de for at anerkende forfatternes tale som legitim, føler sig værdige og anerkendte. 
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Samtidig anvender begge parter strategier ved at konvertere forskningsmæssig kom-

petence til administrativ redskab, hvor forfatterne drager fordel af, at de får adgang 

til patienterne som deres forskningsobjekter og hvor de ledende sygeplejersker dra-

ger fordel af, at de får adgang til den forskningsmæssige kapital i form af et såkaldt 

forskningsbaseret ledelsesredskab. Det ser således ud som om, at VIPS-modellen 

vinder indpas i klinisk sygeplejepraksis idet de ledende sygeplejersker får andel i den 

kulturelle kapital således at de, homologt med lægers medicinske position, også har 

mulighed for at forene klinisk patientpleje og såkaldt forskningsbaseret viden i en og 

samme position. Herved tyder det på, at de ledende sygeplejersker reproducerer do-

minansforholdene i hospitalshierarkiet ved at indvillige i at VIPS-modellen som ho-

molog med lægers lægevidenskabelige forskningstilgang og dermed etableret på et 

overindividuelt ordenssystem får adgang til klinisk sygeplejepraksis. Endvidere an-

vender forfatterne strategier for at kæmpe for at ændre den traditionelle stillings-

struktur for sygeplejens position på hospitalerne, hvor det ser ud som om, at de le-

dende sygeplejersker anerkender, at forfatterne og udviklingssygeplejerskerne som 

deres repræsentanter indtager en plads i uddannelsesafdelinger og hermed i hospi-

talshierarkiet. På denne måde synes det som om, at de ledende sygeplejersker anven-

der styrkeforholdene ved at pålægge de klinisk arbejdende sygeplejersker en assi-

stentfunktion for sygeplejeforskere oveni den assistentfunktion, som de i forvejen har 

for lægerne.          

Spørgsmålet: Hvilken funktion har forfatterne og de ledende sygeple-

jersker i en dominerende position over for udviklingssygeplejerskerne pålagt dem 

således, at VIPS-modellen vinder indpas i klinisk sygeplejepraksis ? kan forklares 

med, at forfatterne og de ledende sygeplejersker anvender styrkeforholdene ved at 

pålægge udviklingssygeplejerskerne funktionen som socialisator for at resosialisere 

de klinisk arbejdende sygeplejersker til at dokumentere patientpleje i sygeplejejour-

naler homologt med, hvordan lægerne dokumenterer sygdomsbehandlinger i læge-

journaler. Herved reproducerer udviklingssygeplejerskerne dominansforholdene i 

hospitalshierarkiet ved at holde orden i hospitalets ordenssystem. Samtidig sker der 

en ikke-bevidst miskendelse af at funktionen hos udviklingssygeplejerskerne i min-

dre grad kan synes som eksemplarisk for dokumentationspraktikker hos de klinisk 

arbejdende sygeplejersker, idet udviklingssygeplejerskerne synes at være fritaget fra 
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engagement og handletvang i forbindelse med aktiviteter i det medicinske felt. På 

den ene side kan disse forklaringer blot anføres som antydninger, idet det empiriske 

materiale alene giver belæg for at antage at udviklingssygeplejerskerne ansættes på 

uddannelsesafdelinger og ikke på hospitalsafdelinger. På den anden side kan disse 

antydninger understøttes af de tiltag, som forskere i sygepleje og de ledende sygeple-

jersker har iværksat igennem de seneste 20 år såsom at oprette projektorganisationer, 

hvor udviklingssygeplejersker har haft funktion at forvalte informelle uddannelsesak-

tiviteter hos de klinisk arbejdende sygeplejersker. Dette via møder, konferencer, 

workshops, kurser, temadage, undervisningsmoduler, projekt- og teamarbejde, 

tidskrifter og elektroniske medier, hvilket kan tyde på, at udviklingssygeplejerskerne 

ikke er underlagt en række aktiviteter i det medicinske felt såsom stuegang, rappor-

ter, patienter, mm. (jvnf. afsnit 1.3.3). Studiet giver ikke afsæt for at forklare hvilke histori-

ske forhold, der har betinget at netop intentionerne om uddannelsesafdelinger og 

udviklingssygeplejersker er opstået for sygeplejens position på hospitalerne. Det kan 

synes som om, at disse funktioner er dannet til kultur og opfattes som selvklare og 

naturlige af forskere, de ledende sygeplejersker og udviklingssygeplejerskerne. Et 

forhold som kunne lægge op til et nyt studie, som kunne være en historisk analyse af, 

hvilke forhold der har betinget at disse funktioner er opstået og reproduceres inden 

for sygeplejens position på hospitalerne, samt et observationstudie af hvilke aktivite-

ter udviklingssygeplejerskerne reelt forvalter i det medicinske felt.       

Spørgsmålet: Hvilke strategier anvender forfatterne som dominerende 

agenter over for de klinisk arbejdende sygeplejersker for at overtale dem til at tro på, 

at det er nødvendigt, at de anvender VIPS-modellen ? kan forklares med, at forfatter-

ne anvender deres symbolske magtforhold for at overtale de klinisk arbejdende syge-

plejersker til at tro på, at de har behov for yderligere uddannelse. Forfatterne anven-

der mangelfuld individuel patientpleje som strategi for at få de klinisk arbejdende 

sygeplejersker til at indse hvilke konsekvenser det har for den individuelle patient-

pleje, når de forfordeler dokumentation af lægers ordinationer fremfor dokumentati-

on af sygeplejerskers handlinger. Herved sker der en ikke-bevidst miskendelse hos 

forfatterne af at direktiverne, som de pålægger de klinisk arbejdende sygeplejersker 

at dokumentere efter i sygeplejejournaler, ikke understøtter deres intentioner om at 
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selvstændiggøre sygeplejeprofessionen, idet de er homologe med de direktiver som 

læger dokumenterer efter i lægejournaler.     

Spørgsmålet: Hvilke mulighedsbetingelser har de klinisk arbejdende 

sygeplejersker for at anvende VIPS-modellen i det medicinske felt ? kan forklares 

med, at denne nye administrative praktik som de klinisk arbejdende sygeplejersker 

pålægges at forvalte kan synes uforenlig med alle de andre planlagte og uplanlagte 

aktiviteter, som de i forvejen forvalter i det medicinske felt. For det første kan det 

tyde på, at de klinisk arbejdende sygeplejersker i mindre grad har mulighed for at 

anvende VIPS-modellen korrekt, idet logikken kan synes uforenlig med at den prak-

tiske sans hos både patienterne og de klinisk arbejdende sygeplejersker opererer i 

forhold til en habitueret implicit kropslig bevidsthed. Herved kan det synes som om, 

at de ikke umiddelbart refleksivt og eksplicit kan følge VIPS-modellens logik for at 

redegøre for patienternes og deres oplevelser og ytringer i forhold til de 52 kategori-

er, som VIPS-modellen foreskriver. For det andet kan det tyde på, at de klinisk ar-

bejdende sygeplejersker i mindre grad har mulighed for at følge VIPS-modellens 

logik, idet den ikke foreskriver hvilke regelsæt, de skal følge for at definere begreber 

og differentiere imellem de forskellige kategorier. For det tredje kan det synes som 

om, at de klinisk arbejdende sygeplejersker i mindre grad har mulighed for at anven-

de VIPS-modellen og dokumentere patienternes individuelle behov idet arbejdsvilkå-

rene i det medicinske felt betinger, at de har relativt diskontinuerlige, fragmentariske 

og tidsmæssige korte og afgrænsede møder med patienterne. Og for det fjerde ser det 

ud som om, at hospitalets ordenssystem giver mulighedsbetingelser for, at de klinisk 

arbejdende sygeplejersker anvender dokumentation i sygeplejejournaler som arbejds-

redskab i deres administrative assistentfunktion til lægernes sygdomsbehandlinger og 

med henblik på at formidle denne til det øvrige plejepersonale, samt at koordinere 

sygdomsbehandlinger med forskellige faggrupper. I betragtning af debatten, som har 

været igennem de seneste 20 år, kan det antydes at disse mulighedsbetingelser, som 

de klinisk arbejdende sygeplejersker har for at dokumentere i sygeplejejournaler i det 

medicinske felt i mindre grad giver belæg for at forklare mangelfuld dokumentation 

med eksempelvis, at de har manglende mod og modvilje mod ændringer. De kan 

være bange for at formulere sig forkert, når de dokumenterer. De kan pådrage sig 

kritik, når de dokumenterer. Og at de har svært ved at finde, læse, forstå, evaluere og 
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omsætte forsknings- eller evidensbaseret viden til klinisk sygeplejepraksis (jvnf. afsnit 

1.3.3). Studiet giver ikke afsæt for at forklare, hvorvidt de klinisk arbejdende sygeple-

jersker integreres i implementeringen af VIPS-modellen og således ikke belæg for at 

sige, hvorvidt de anvender dokumentationssystemet. Disse forhold kunne lægge op 

til et nyt studie, som kunne være hvordan VIPS-modellen konkret anvendes, når de 

klinisk arbejdende sygeplejersker pålægges at tage dokumentationssystemet i anven-

delse.        

Spørgsmålet: Hvilke konsekvenser har det, hvis de klinisk arbejdende 

sygeplejersker i en dominerende position over for patienterne som de lavest positio-

nerede agenter i det medicinske felt anvender VIPS-modellen, som er homolog med 

lægernes medicinske forskning, i klinisk patientpleje ? kan forklares med, at hvis de 

klinisk arbejdende sygeplejersker integreres i implementeringen således, at de an-

vender VIPS-modellen i klinisk patientpleje kan styrkeforholdene, som de i forvejen 

har over for patienterne, forstærkes når VIPS-modellens logik lægges oveni professi-

onens egen logik, hvorved det kan synes som om, at patienterne herved kan udeluk-

kes fra taleretten om deres situation.               
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Noter. 

1. Pierre Bourdieu (1930-2002) fik i 1982 professorat i sociologi ved Collége de France. Han har 

arbejdet tværfagligt og beskæftiget sig med emner inden for antropologi, uddannelsesforskning og 

sociale studier over historie, lingvistik og videnskabsteori til filosofi, æstetik og litteraturvidenskab. 

Det gennemgående tema i Pierre Bourdieus forfatterskab er dominanstemaet eller over- og underord-

ning (Bourdieu 1997:omslag).  

2. Den mest almindelige rangorden for evidensbaseret viden i sundhedsvæsenet er: Ia Metaanalyse af 

flere randomiserede, kontrollerede undersøgelser. Ib Mindst én randomiseret, kontrolleret undersøgel-

se. IIa Mindst én god, kontrolleret, ikke randomiseret undersøgelse. IIb Mindst én anden type, god, 

lignende, eksperimentel, ikke randomiseret undersøgelse. III Gode deskriptive undersøgelser (kohorte, 

case kontrol, sammenlignende korrelationsundersøgelser samt case studies). IV Ekspertkomité eller 

velestimerede autoriteter (Hansen 2000:98).   

3. Inden for arbejdet med at udvikle dokumentationssystemer for kvalitetsudvikling i klinisk sygeple-

jepraksis har danske sygeplejersker hentet inspiration i internationale samarbejder i forskellige sam-

menhænge. Sygeplejerskernes samarbejde i Norden (SSN) har haft mange møder om WHO´s Medi-

um-Term projekt (Christensen 1980a:12-14; Christensen et al 1980b:4; Andersen 1992:7). På WHO´s 

årlige generalforsamlinger, har man i dansk sygepleje haft observatørstatus for International Council 

of Nursing (Salling et al 1983b:8). International Council of Nursing (ICN), som DSR er medlem af, 

har vedtagne etikkodeks som gælder generelt for sygeplejerskers forskning (Rosenkvist 1980a:11). 

Endvidere har danske sygeplejersker deltaget i international konference Nursing Research Unit, Syge-

plejeforskningsinstituttet i Edinburgh som den første internationale sygeplejekonference (Bjørn et al 

1981b:11). De danske sygeplejersker har hentet inspiration til dokumentationssystemer hos det ameri-

kanske sygeplejeselskab Sigma Theta Tau – National Honor Society of Nursing (Salling 1983c:8; 

Bjørn 1983b:21) og Workgroup of European Nurse Researchers (WENR) (Lorensen 1981:14; Rosen-

kvist 1982:8; Kjærgaard 2000a:18, 2000b:16-17). Hentet inspiration til klassifikation af sygeplejedi-

agnoser hos North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) (Mortensen 1990:3; Karlsson 

1987:418; Rasmussen 1990:32-33, 1991:11; Nielsen 1991a:20; Thrane et al 1996:14; Therkelsen 

1999:32). Hentet inspiration til klassifikation af sygeplejehandlinger hos Nursing Interventions Classi-

fication (NIC) (Madsen et al 1994:16-17; Trane 1996:14; Therkelsen 1999:32). Hentet inspiration til 

klassifikation af sygeplejeresultater hos Nursing Outcomes Classification (Therkelsen 1999:32).  Hen-

tet inspiration til dokumentationssystemer i det arbejde som International Council of Nurses har med 

at udvikle en international klassifikation af sygeplejepraksis (ICNP) som er klassifikationer af syge-

plejediagnoser, sygeplejeinterventioner og sygeplejeresultater (Thrane et al 1996:14; Kjærgaard 

1998:10; Kjeldsen 1999a:28; Scheel 1999:31; Therkelsen 2001:31-34). Endvidere har danske sygeple-

jersker samarbejdet med samordningsaktionen European Classification on Nursing Practice with re-

gard to Patient problems, Nursing Interventions and Patient Outcomes (Kjærgaard 1993a:11, 1993b:8-
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9). Samarbejdet med det tværfaglige internationale forum Cochrane, hvor indsatsen rettes mod at 

samle randomiserede undersøgelser, udarbejde reviews og metaanalyser, hvor 15 Cochrane centre i 

forskellige lande deltager (Kjærgaard et al 1999:8; Willman 2001:11). Dette er ikke en udtømmende 

beskrivelse, men blot eksempler, som indikerer, at der er megen fokus og opmærksomhed på at udvik-

le dokumentationssystemer for klinisk sygepleje i fagpolitisk, politisk og klinisk regi.                  

4. Med auditmetoden bliver konkrete sygdomstilfælde gennemgået og vurderet af sygeplejersker og 

læger, der til dagligt arbejder med de ydelser, som vurderes. Der nedsættes en arbejdsgruppe, beståen-

de af 3-12 personer, inden for relevante specialer i forhold til de problemstillinger der vurderes. Da-

tamaterialet kan udgøres af kardex, journal, mm. De enkelte paneldeltagere giver deres individuelle 

vurderinger af pågældende ydelse, i relation til patientens forløb på grundlag af eksplicitte eller impli-

citte kriterier. Derefter mødes alle paneldeltagerne og de enkelte patientforløb diskuteres, og der udar-

bejdes en fælles konklusion vedrørende de ydelser, man er blevet enige om at vurdere (Mainz et al 

2000:148).     

5. Min forståelse af Pierre Bourdieus tekster er primært etableret på oversættelser og udlægninger 

foretaget af Staf Callewaert, tidligere professor ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik, Kø-

benhavns Universitet samt Donald Broady, som er tilforordnet professor ved Högskolan för läraraut-

bilding (HSL), Institutionen för pedagogik, forskningsgruppen för utbilding- och kultursociologi, 

Stockholm. Sekundært er min forståelse af Pierre Bourdieus tekster overvejende etableret på den re-

ception som Bourdieu-programmet ved professor Staf Callewaert udgør samt Staf Callewaerts samar-

bejde med Karin Anna Petersen, ph.d., lektor og sygeplejerske, Uppsala Universitet, om Viborg-

seminaret med udgivelser af ph.d. afhandlinger samt oversættelser af Pierre Bourdieus primære tekster 

(Callewaert 2003a:13-16; Glasdam 1996:61+note, 2003:28).  

          

6. Ludwig Wittgenstein (1889-1951) har været indflydelsesrig inspiration for Pierre Bourdieus teoreti-

ske arbejde eksempelvis ved at problematisere over at den grundlæggende tvivl er så forbundet med 

faget filosofi at ingen filosof kommer på den tanke at tvivle om den tvivl. Her problematiserer Ludwig 

Wittgenstein tanken om at alle følger en regel (opus operatum). Netop denne refleksion inspirerede 

Pierre Bourdieu til at lægge vægt på betydningen af menneskers evne til at fuldbyrde en praktisk 

handling (opus operandi) (Callewaert 1994a:51; Bourdieu et al 2002:31). I Pierre Bourdieus udvikling 

af habitus begrebet findes også tydelige ligheder mellem Maurice Merleau-Pontys (1908-1961) og 

Pierre Bourdieus teoretiske arbejder. Når der spørges om hvad en tings eller et forholds mening hand-

ler om, siger de begge, at det er det som viser sig i det praktiske liv. Pierre Bourdieus udviklede habi-

tus begreb står for at agenten, når han handler har en træfsikkerhed, som ikke kan genfindes i hans 

spontane bevidsthed og heller ikke i hans eksplicitering. Og dette er fordi, at habitus konstruktionen 

ligger på et plan, hvor agenten kan men ikke ved. Dette forekommer som en inspiration fra Maurice 

Merleau-Ponty, som henviser til en skelnen imellem kan og ved i sine analyser af, hvordan sproget 

praktiseres. Altså en betoning af kropslig praktisk fornuft og en nedtoning af intentionalitetens betyd-
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ning (Callewaert 1997:54; Bourdieu et al 2002:31+113). Der fremkommer også en forskel imellem 

Maurice Merleau-Pontys og Pierre Bourdieus teoretiske arbejder. Maurice Merleau-Ponty taler først 

og fremmest om at bryde med videnskabens objektivisme for at vende tilbage til den historiske inter-

subjektive praksis. Her kan det tolkes at Pierre Bourdieu, ud fra en sociologisk position, har fundet det 

utilstrækkeligt at fænomenologien ikke undersøger menneskers selvforståelse, for også at forstå erfa-

ringen ud fra erfaringens årsager (Callewaert 1997:50; Bourdieu et al 2002:33). Habitus begrebet har 

også en central rolle i den skolastiske filosofi og teologi i middelalderen og følger således Aristoteles 

og Thomas Aquino. Dog tyder det på, at Pierre Bourdieus anvendelse af begrebet stammer fra læsning 

af moderne forfattere. Dels pga. at Pierre Bourdieu i hans arbejder i lang tid anvender begreber som 

ethos, disposition, hexis og habitus som mere eller mindre synonyme. Og en anden adskillelse er, at 

hos Aristoteles og Thomas Aquino mangler disposition netop de kendetegn, som er væsentlige for 

Pierre Bourdieus habitus begreb, som er at dispositioner er vanskelige at ændre på med mindre de 

hindres (Callewaert 1997:141-142+144-145; Bourdieu et al 2002:113). En overskridelse af fænome-

nologi, hermeneutik, eksistentialisme og interaktionisme fremkommer ved at Pierre Bourdieu går 

imod at agenternes opførsel kan tolkes ved at finde frem til agenternes intentioner eller meninger eller 

at opførsel opstår i interaktioner imellem agenter. Men Pierre Bourdieu fastholder samtidig at agenter-

nes opførsel er meningsfuld, udviser kreativitet og variationer (Callewaert 1994a:427). Men måden 

den menneskelige fornufts status fastholdes på er en slags mellemvariabel. Pierre Bourdieus habitus 

begreb indebærer, at han samtidig undersøger de sociale mulighedsbetingelser, som konstituerer me-

ningen, kreativiteten og variationen (Broady 1991:427).           

7. I starten af sit videnskabelige arbejde stillede Pierre Bourdieu marxismens spørgsmål men søgte 

andre traditioner for at besvare dem. Pierre Bourdieu behandlede netop de spørgsmål, som marxister-

ne i Paris ved denne tid var optaget af. Kolonialismens natur og revolutionens muligheder, overgan-

gen mellem førkapitalistisk og kapitalistisk samfund og forholdet mellem økonomisk basis og ideolo-

gisk overbygning. Når Pierre Bourdieu senere opholdt sig i den algeriske revolution, viste han empiri-

ske studier en virkelighed, som ikke stemte overens med de franske intellektuelle analyser. Pierre 

Bourdieu afstod fra intellektuelle diskussioner om at kombinere marxistisk- og fænomenologisk per-

spektiv og fremstod i sine tidligste arbejder som empiriker. Pierre Bourdieus tanke var at for at forstå 

den pågående revolution, må man ikke kun studere den sociale omvæltning men også menneskers 

attituder. Et af hans forskningsspørgsmål var eksempelvis fænomenet, at algerierne befinder sig under 

europæernes blik og tenderer at gøre det billede, som europæerne gør sig af dem til selvbillede, som 

ikke kunne forklares med forestillingen om ideologi som usand bevidsthed (Broady 1991:186-189). 

Elementer fra marxismen fastholdes i Pierre Bourdieus videnskabsteoretiske position, idet de senere 

arbejder viser at menneskers sociale praktikker forklares som, at de er betingede af kulturel konstruk-

tion, som igen er betinget af materielle betingelser. Disse materielle betingelser er med til at orientere 

menneskers handlinger og lagres i deres krop som en slags sediment (Callewaert 1994a:149-150, 

1997:100; Bourdieu et al 2002:107+111-112).   
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8. Allerede i sine tidlige etnologiske og sociologiske studier var Pierre Bourdieu inspireret af 

durkheimianernes grundlæggende idé om, at kollektive repræsentationsformer stammer fra og mod-

svarer den sociale verdens former. Pierre Bourdieu har holdt fast ved denne indstilling om at opspore 

de trosforestillinger, som holder sammen på eller forstyrrer samfundets ligevægt. Ligeledes har han 

holdt fast ved hvad Emile Durkheim (1858-1917) og Marcel Mauss (1872-1950) benævnte totale 

sociale fænomener, dvs. fænomener som på en og samme tid er økonomiske, juridiske, religiøse, æste-

tiske, demografiske, mm. (Broady 1991:252). Når habitus begrebet første gang forekommer i Pierre 

Bourdieus tekster i betydningen kropshabitus/kropsteknik, står Marcel Mauss som eksplicit inspirati-

onskilde. Inspirationen fra Marcel Mauss har ikke været de centrale træk ved habitus begrebet. Men 

derimod et vigtigt sekundært aspekt som er somatiseringen af habitus, hvor det som har fået betydning 

for Pierre Bourdieus habitus begreb er, at Marcel Mauss understreger at kropsteknikker er former for 

kollektiv praktisk fornuft (Callewaert 1997:146-147). I Pierre Bourdieus senere arbejder ses en delvis 

overskridelse af durkheimianismen som en forskydning bort fra samfundsgrupper og kollektive repræ-

sentationsformer til agenter som handlende og tænkende subjekter. Denne forskydning kommer til 

udtryk i terminologien i en overgang fra værdisystemer, normer og internalisering til dispositioner, 

habitus og forkropsliggørelse (Broady 1991:253). Og netop forkropsliggørelsen kan forstås som et 

modsvar til den klassiske socialiseringsteori udviklet af Talcott Parsons (1902-1979) og Emile 

Durkheims teori om kollektive forestillinger som selvstændige objektive funktioner, der internaliseres 

af den enkelte og fungerer som basis for den enkeltes integration. Det Pierre Bourdieu bidrager med 

er, at bevidsthed ikke kun fungerer som ydre eller indre forestillinger men at bevidsthed også fungerer 

kropsligt. Praktikeren aflæser det handlerum, som de materialiserede objektive mulighedsbetingelser 

lader stå åbent og handlingsrummet fungerer ikke som determinisme men som en slags orienterings-

princip ved praktikerens opfindelse af opførsel (Callewaert 1997:19-20; Bourdieu et al 2002:26).   

9. Pierre Bourdieu grundlagde sit sociologiske projekt i 1960´erne under en periode, hvor lingvistik-

ken opnåede stor anerkendelse hos de intellektuelle i Paris. Pierre Bourdieu var særdeles inspireret af 

strukturalismen, først og fremmest indenfor lingvistikken og senere indenfor antropologien (Calle-

waert 1997:170). Men Pierre Bourdieu kom frem til, at menneskers sociale praktikker ikke lader sig 

forklare ud fra kulturelle eller symbolske tegnsystemer. Det Pierre Bourdieu går imod er strukturalis-

mens grundtese om, at man kan studere symbolske systemer som selvstændige og i sig selv indeluk-

kede betydningsuniverser (Callewaert 1994a:151; Bourdieu et al 2002:126-128). Pierre Bourdieus 

sidste arbejde som udelukkende strukturalist var hans studier om det kabylske hus inspireret af Claude 

Lévi-Straus mytisk-rituelle symbolske tegnsystem (mandligt/kvindeligt, ude/inde, mm.), som for en 

del ikke tog højde for menneskers sociale praktikker (Broady 1991:193). I sine algeriske studier an-

vender Pierre Bourdieu durkheimianismen som korrektur til strukturalismen. Eksemplevis i studiet af 

æresfølelse hos kabylske bønder pointerer Pierre Bourdieu, at systemet af ærens værdi gælder menne-

skers måde at leve sit liv og handle snarere end deres måde at tænke. Ærens grammatik kan vejlede 

handlingerne uden at ekspliciteres (Broady 1991:195). Pierre Bourdieu udtaler, at det tog ham lang tid 

at løsrive sig fra strukturalismen, idet det havde været Claude Lévi-Strauss strukturalisme, der havde 
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vist muligheden for en etnologi, der var streng videnskab ligeså anerkendt som filosofien (Callewaert 

1994a:150). Pierre Bourdieus klareste opgør med den strukturalistiske objektivisme kan læses i ind-

ledningen til Le sense pratique. Der fører Pierre Bourdieu kritikken af strukturalismen tilbage til felt-

arbejdet og analyserne af studierne i Algeriet (Callewaert 1997:170-171). Her udtaler Pierre Bourdieu, 

at han var nødt til at overskride strukturalismen, fordi hans empiriske data viste, at de indfødte ikke 

opførte sig som om de var bærere af de regler som strukturalismen tilskrev dem. Et af hans forsknings 

problemer var eksempelvis, at idealforestillingen i bondesamfundet foreskriver ægteskab med kusinen 

på fadersiden. Men Pierre Bourdieus empiriske data viste, at idealforestillingen som eksplicit regel 

ikke styrede bøndernes opførsel men fungerede kun som én mulighed ud af utallige muligheder som 

stod til rådighed, når bønderne ledet af deres praktiske fornuft udviklede strategier i forbindelse med 

ægteskab (Broady 1991:261). Elementer fra strukturalismen fastholdes i Pierre Bourdieus videnskabs-

teoretiske position. Pierre Bourdieu kom frem til at forskeren kan komme et stykke ad vejen ved at 

abstrahere strukturelle systemer frem forudsat, at forskeren er bevidst om, at han følger et metodisk 

princip og ikke tilskriver systemet ontologisk status (Broady 1991:288).                   

10. Selve grundtanken hos både Max Weber (1864-1920) og durkheimianerne om adskillelsen mellem 

dikotomierne det hellige og det profane er et tema som tidligt interesserede Pierre Bourdieu. Igennem 

hele forfatterskabet har Pierre Bourdieu knyttet an til Max Webers tradition ved at vægtlægge legiti-

mitetsproblemet, hvor Max Webers centrale spørgsmål er, hvorfor mennesker uden fysisk vold under-

lægger sig forskellige former for herredømme (Broady 1991:277). Pierre Bourdieu anvendte forskelli-

ge begreber fra religionssociologien som det hellige, magi, myter, og trosforestillinger i sine studier af 

kulturen i det samtidige Frankrig. Pierre Bourdieus forskningsspørgsmål var eksempelvis, hvad det 

kan skyldes at visse deltagere i spillet som kunstnere, forfattere, videnskabsmænd og deres værk be-

holder en ophøjet legitimitet (Broady 1991:199). I hans første skitse af feltbegrebet, som var et studie 

af det intellektuelle felt, siger Pierre Bourdieu, at man først må undersøge det intellektuelle felt, dets 

historiske fremkomst og interaktionen mellem agenterne for at kunne begribe, hvorfor eksempelvis en 

bestemt forfatter gør, hvad han gør, fordi han altid gør det i relation til hvad andre gør (Broady 

1991:278). I hans senere studier af det religiøse felt kommer Pierre Bourdieu frem til at en interaktio-

nistisk forklaring på, hvorfor en præst forholder sig på en bestemt måde til andre præster eller profeter 

ikke er en tilfredsstillende sociologisk forklaring. Fra et sociologisk perspektiv handler det ikke alene 

om mentalitetsændring, men om de sociale betingelser, som betinger mentaliteten. Pierre Bourdieu 

brød med sin egen interaktionistiske omfortolkning af Max Weber og kom frem til at det religiøse felt 

konstitueres af dominerende og dominerede positioner. Således feltets placering i forhold til magtens 

felt og de mennesker der modtager det religiøse budskab (Broady 1991:279). Det indebærer, at syste-

met af relationer mellem positioner ligger udbredt inden agenterne træder ind i feltet. Og feltet afgør 

hvilke strategier, der er tilgængelige for de enkelte agenter. Et af Pierre Bourdieus forsknigssvar var 

eksempelvis, at indenfor det religiøse felt gælder kampen monopolet for den legitime ret til at udøve 

religiøs magt over mennesker og den grundlæggende modsætning som organiserer feltet, er den som 

stiller kirken og dens præster mod sekterne og profeterne (Broady 1991:280).  
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11. Den epistemologiske bestræbelse er grundlæggende i Pierre Bourdieu forfatterskab. Den historiske 

epistemologi repræsenteres af videnskabsfilosofferne Gaston Bachelard (1884-1962) med fysikken, 

Cavaillés (f. 1903) med matematikken og Canguilhems (f. 1904) med biologien og medicinen (Broady 

1991:309-310). Ligheder med den historiske epistemologi i Pierre Bourdieus arbejder kan tydligst ses 

i forhold til Gaston Bachelard arbejder. De historiske epistemologer brød med kontinuitetstænknin-

gen, hvor forestillingen er, at videnskaben udvikles gradvis og hvor der er et uafbrudt kontinum mel-

lem hverdagskundskab og videnskabelig kundskab. Perspektivet for de historiske epistemologer er i 

stedet, at videnskabens historie præges af diskontinuitet gennem tilbagevendende opgør med tidligere 

fejltagelser (Broady 1991:361+366+370). Fejltagelsens historie er set ud fra de historiske epistemio-

logers perspektiv, en diskussion op imod den videnskabsfilosofi som i Frankrig langt ind i 1900 tallet 

var domineret af subjektfilosofiens doktriner (cartesianisme, kantianisme) som siger, at principperne 

for at skabe viden er uforanderlige i et stabilt subjekt, som giver mulighed for almene metoder for at 

opnå objektiv viden (Broady 1991:311). En diskussion op imod den slags empirisme som siger, at 

videnskaben genereres ved at indsamle flere og flere observationer men, at videnskaben standser ved 

disse observationer. En diskussion op imod den slags realisme som siger, at verden er som den frem-

træder og at sandheden kan observeres derfra (Broady 1991:318). Fejltagelsens historie var for Gaston 

Bachelard, at filosofien var mere optaget af, hvordan videnskabelige resultater kunne verificeres end 

af selve det videnskabelige arbejde, som konstruerer resultaterne (Broady 1991:324). Ifølge Gaston 

Bachelard kan det videnskabelige arbejde i stedet beriges med konstruktion, som ikke består i neutra-

lisering af det skabende videnskabelige arbejde men derimod i et studie af det videnskabelige arbejde 

som skabende virksomhed. For at kunne gøre krav på objektivitet må videnskaben konstruere sine 

objekter (Broady 1991: 315+317). Den historiske epistemologi stiller således krav om, at videnskaben 

til stadighed bryder med erkendelsesmæssige hindringer, samt forskerens egne forestillnger (Broady 

1991:370). Men Gaston Bachelard gør ikke krav på en fuldstændig brydning med fejltagelser. Ifølge 

Gaston Bachelard slæbes elementer af realisme, empirisme, hverdagstænkning mm. også med i den 

mest udviklede videnskabelige tænkning og må betragtes som nye udfordringer for nye brud (Broady 

1991:367). Hos både Gaston Bachelard og Pierre Bourdieu findes samme overbevisning om den vi-

denskabelige tænknings formåen, at konstruere begreber og samme overbevisning om, at videnskabe-

lig tænkning er en tillempet tænkning som korrigeres og formes af mødet med systematisk empirisk 

erfaring (Broady 1991:383+397+399).      
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Bilag 1 – VIPS-modellen som flödesschema    

 




