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Forord  

Idéen til dette speciale om kvindelige og mandlige sygeplejersker tager udgangspunkt i 

min egen praksis i den psykiatriske klinik. I denne klinik havde jeg erfaret, at mange 

talte om forskellen på kvinder og mænd inden for sygeplejerskeerhvervet. Men når jeg 

ser på, hvad de kvindelige og mandlige sygeplejersker gør i deres hverdag i den psykia-

triske klinik, kan jeg ikke se store forskelle på kønnenes handlinger. Som afslutning på 

mit studie ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet valgte jeg derfor at 

gå i clinch med og undersøge dette emne med udgangspunkt i, hvad kvindelige og 

mandlige sygeplejersker gør, og ikke hvad de siger de gør i klinikken. 

 

For at kunne realisere projektet krævede det, at to kvindelige og to mandlige sygeplejer-

sker ville lade sig observere og interviewe; ligesom det krævede at jeg kunne opholde 

mig på en afdeling i en rum tid for at gennemføre mit studie. Jeg skylder derfor afdelin-

gen en stor tak for at åbne sine døre for mig. Og en speciel tak til de fire sygeplejersker, 

som stillede op til at lade sig forfølge og observere af mig gennem to uger. Også til de-

res kollegaer en speciel tak for deltagelse, imødekommenhed, engagement og stor inte-

resse. 

 

Stinne Glasdam, cand. cur., ph.d., ekstern lektor ved Afdeling for Sygeplejervidenskab, 

Aarhus Universitet har været en særdeles kyndig vejleder. Jeg skylder Stinne den største 

tak for hendes faglige ekspertise, engagement, opmuntring og omsorgsfuldhed, som jeg 

har nydt godt af både, når jeg har været frustreret, og når jeg har været begejstret under 

processen.  

 

Og endelig skal der lyde en stor tak til familie, venner og kollegaer, som med stor tål-

modighed har båret over med mit fysiske og psykiske fravær under specialeskrivnings-

processen.  
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1. Indledning 

 
”Min erfaring med kønsforskelle er, at mandlige sygeplejersker sjældent 
har denne overmoderlige indstilling, hvor man påtager sig rollen som den, 
der ved bedst, f.eks. om patienten har brug for en tæt følelsesmæssig kontakt 
til en sygeplejerske. Derudover er mænd i sygeplejen - qua deres rationelle 
tilgang til arbejdslivet - ofte igangsættere af vigtige diskussioner om, hvad 
sygeplejersker skal, kan og vil, hvilke opgaver der skal prioriteres,…” 
(Ravn 2007). 
 

 
Eksplicit synes Ravns påstand at være, at mandlige sygeplejersker ikke er overmoderli-

ge, ikke er over-emotionelle, men mere rationelle, det vil sige mere logisk og fornuftigt 

tænkende end de kvindelige sygeplejersker. Implicit bliver Ravns påstand, at de kvinde-

lige sygeplejersker er det modsatte, altså over-emotionelle og irrationelle. 

 

Med udgangspunkt i mine egne praktiske erfaringer fra den psykiatriske klinik, hvor jeg 

arbejdede sammen med både kvindeligt og mandligt sundhedspersonale, blev ovenstå-

ende for mig udtryk for en unuanceret stereotyp italesættelse af både kvinder og mænd. 

En unuanceret italesættelse, som synes distingveret bundet op på biologiske kvindelige 

eller mandlige sygeplejersker. Når jeg ser på, hvordan kvindelige og mandlige sygeple-

jersker handler i min egen praksis som sygeplejerske, forekommer kvinder og mænd 

ikke entydigt forskellige. På mit arbejde i den psykiatriske klinik har jeg set kvinder, 

som var målrettede og faglige i deres tilgang til opgaverne og altid deltog i situationer, 

hvor patienter var voldsomme, ligesom jeg har set kvinder, der gjorde det modsatte. Jeg 

har ligeledes set mænd, som trak sig fra de voldsomme situationer, og som indgik i rela-

tioner til patienterne, der kunne karakteriseres som emotionelle, ligesom jeg så mænd, 

der gjorde det modsatte. Jeg har set kvinder blive eksplicit emotionelt berørte, og mænd 

der ikke ekspliciterede deres emotioner, men jeg har også set mænd, som fremstod for-

stenede og lamslåede uden at sige noget i eller om de praktisk svære situationer, og 

kvinder som ikke viste emotioner.  

 

Ser jeg på omgivelserne rundt om mig, synes jeg heller ikke, at de kvinder og mænd, 

som jeg har kendskab til, entydigt er underlagt de skitserede stereotypier. Jeg har kendt 

kvinder, der var ambitiøse og som præsterede gode resultater i erhvervslivet og på uni-
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versiteterne, ligesom jeg har kendt kvinder som ikke havde behov for at avancere på 

jobbet. Jeg har også kendt mænd, som ikke havde behov for at avancere på arbejdet, 

ligesom jeg har kendt mænd som var ambitiøse. Og på samme måde som på mit arbejde 

har jeg set både kvinder og mænd ekspliciterede og ikke-eksplicitere deres emotioner. 

Generelt for de familier, i hvert fald i de sociale lag, hvor jeg færdes, er, at mændene har 

indtaget en plads i hjemmet i hvert fald i relationen til deres børn. Det modsvarer ek-

sempelvis min egen far, som primært opholdt sig uden for hjemmet.    

 

I forhold til fædres relationer til deres børn har jeg under studier til en semesteropgave 

(Jensen 2005) om mandlige sygeplejerskers emotionelle omsorgspraksis refereret til 

mandeforskeren Kenneth Reinicke, som havde fokus på de moderne fædres relationer til 

deres børn (Reinicke 2002 s. 75-90; 2004 s. 175-185). Moderne fædre, hvis relation til 

børnene lignede mødrenes, når de sagde, at nærvær, deltagelse, opmærksomhed og kær-

lighed skabte en god far (ibid. s. 86). Altså ingen forskel betinget i at være kvinde eller 

mand. Reinicke (2002) hævdede, med reference til Anthony Giddens, at det er for unu-

anceret at tale om at mænd ikke kan udtrykke deres følelser, men de er på grund af deres 

socialisering og historie ikke i stand til at konstruere en fortælling om deres følelser. 

Han viser, at dette ikke er tilfældet. Reinicke viser, at historie, sociale og kulturelle for-

hold i samfundet generelt betragtet har indflydelse på forskelle og ligheder mellem 

kvinder og mænd.  Forskelle og ligheder som kan påvises eksemplarisk ved at se på 

statistikken.    

 

I Danmark ser kvinder fortsat ud til at udføre størstedelen af arbejdet i hjemmet, mænd 

sidder på hovedparten af de ledende poster, og der er fortsat erhverv med numerisk 

overrepræsentation af henholdsvis kvinder og mænd, f.eks. sygeplejerske, pædagog og 

politi (Bech 2005 s. 91-96; Reinicke 2004 s. 159-169; ). Ser jeg på sygeplejerskeerhver-

vet, ser fordelingen således ud:  

   

 

6 



Fig. 1 

 1967 1969 1980 1982 1990 1999 2008 

Antal DSR med-

lemmer 

20.583 23.381 49.304 52.359 62.283 71.582 75.066

Kvinder 20.503 23.262 48.365 51.169 60.529 69.282 72.662

Mænd 80 119 939 1190 1754 2.300 2.404

% kvinder 99,6 99,5 98,1 97,7 97,2 96.8 96.8

% mænd 0,4 0,5 1,9 2,3 2,8 3,2 3,2

Tallene bygger på Dansk Sygeplejeråds medlemsstatistik (Bilag 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7).  

 

Dette statistiske materiale, som er funderet på sygeplejerskers biologiske køn, viser, at 

der er en ganske lille stigning i antallet af mandlige sygeplejersker blandt Dansk Syge-

plejeråds medlemmer, men sygeplejerskeerhvervet har fortsat flest kvinder beskæftiget. 

Et erhverv, som ikke altid har givet adgang til mænd som udøvere. Mænd fik først ad-

gang til uddannelsen som sygeplejerske i 1951, mest af alt betinget i mangel på arbejds-

kraft i erhvervet som sygeplejerske (Jensen 2001).  Historisk set blev sygeplejerskeer-

hvervet skabt til kvinder, da befolkningsmæssige og økonomiske forandringer betød, at 

der skulle opfindes passende arbejde til kvinder fra middel- og overklassen, giftealderen 

var stigende, og der var tillige et reelt kvindeoverskud, så ikke alle kvinder kunne blive 

gift og måtte derfor kunne forsørge sig selv uden for hjemmet (Glasdam 1997, s. 34). 

 

Det er tydeligt, at kvinder og mænd som biologisk køn er på tale i vores samfund, også 

inden for sygepleje. Dette fører mig til at indkredse, hvordan kvindelige og mandlige 

sygeplejersker er blevet beskrevet gennem sygeplejerskens historie. Dette med henblik 

på at forstå typologiseringernes historiske kraft og betydningen af denne i dagens måde 

at tale om kvindelige og mandlige sygeplejersker på. 

 

Mari Holen (2004, 2005, 2008) undersøgte italesættelsen af kvinden i sygeplejen, hvor 

hun netop stillede spørgsmål til stereotypierne om kvinderne. Et spørgsmål, som indi-

rekte også blev et spørgsmål til stereotypierne om mænd i sygeplejen. Hun spurgte bl.a., 

hvis den biologiske kvindelige sygeplejerske var målrettet, og hvis den biologiske 

mandlige sygeplejerske var emotionel, var de så hverken feminine eller maskuline? Med 
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Holens fortolkning af Butlers teori er kønnet ikke en fasttømret kategori (2004 s. 15). 

Holen viser, at når kvinderne i sygeplejen bliver repræsenteret som en fasttømret kate-

gori, har dette primært et politisk sigte. Et politisk sigte om at fastholde sygeplejersken i 

de paternalistiske hierarkiske samfundsstrukturer generelt og i det medicinske felt mere 

specifikt. Holen viser med afsæt i analyser af Charlotte Norrie, Elna Hiort-Lorentzen, 

Kari Martinsen, Steen Hundborg og Elizabeth Hall, hvordan italesættelsen af kvinder og 

mænd i sygeplejen gennem historien bliver en bekræftelse og repetition af stereotypier 

om kvinder og mænd.  For at give et eksempel, så viste Holen (2008) hvordan Charlotte 

Norrie (1855 – 1940) som kvindesagsforkæmper og initiativtager til og den første for-

mand for Dansk Sygeplejeråd var med til at eksponere denne forståelse af kvinder i sy-

geplejerskeerhvervet (ibid. s. 222). Norries tese var, at sygeplejen var en livsgerning for 

kvinder i betydningen, at kvinderne burde uddanne sig til sygeplejerske, sådan at de var 

veluddannede til at blive gift og passe mand og børn.(ibid. s. 225). Det samme forhold 

vises frem i analyser af Elna Hiort-Lorenzens bog ”Sygepleje - ”kald” eller erhverv” fra 

1934. En bog som var et stykke politisk propagandaarbejde mod kapitalismen, men 

samtidig talte bogen for, at frigjorte kvinder skulle betegne sygeplejen som et erhverv 

og ikke et ”kald” (ibid. s. 237). Hiort-Lorenzen understregede, at der i enhver kvinde 

fandtes en indre trang til at tage sig at svage og syge (ibid. 230). Disse to kvinder beteg-

nede sygeplejen som en ”livsgerning” og ”indre trang” for/hos kvinder. En livsgerning 

og en indre trang, som kunne blive et udtryk for en naturaliserende indiskutabel egen-

skab hos kvinder. Det blev en stereotypisering af kvinder, som et eller andet sted har sat 

sig fast i forståelsen af kvinder og mænd i sygepleje i Danmark. Disse kvinder kæmpede 

for kvinders rettigheder og frigørelse generelt, og samtidig kom de til at fastholde den 

kvinde som en stereotyp, som de forsøgte at kæmpe sygeplejersken ud af (ibid. s. 239). 

 
I vores samtid lavede Holen en analyse af Kari Martinsen. Hun viser, hvordan Martin-

sen argumenterede for en kvindelig omsorgsmoral - en moral som var knyttet til kvin-

dekønnet og derfor ikke til mænd. Mænds morale var iflg. Martinsen mere orienteret 

mod resultater eller mål/middel orienteret (ibid. 232). Martinsens italesættelse af kvin-

ders omsorgsmoral kan ligesom hos Norrie og Hiort-Lorenzen implicit ses som et ud-

tryk for en naturalisering og stereotypisering af biologisk kvindelige sygeplejersker. På 

samme måde en stereotypisering af manden, når han betragtes som bærer af resultato-

rienteretheden. Martinsens ambition var at tale for og forsvare kvindelig moral i et pa-
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ternalistisk sundhedssystem, men kom gennem hendes retorik til at fastholde kvinden i 

en stereotyp, hvor underkastelse lå implicit (ibid. s, 239). 

 
Hundborg og Hall (2003) betegnede sygeplejen som en ”kvindelige verden”. Sygeplejen 

defineret som en kvindelig verden betød, at der også måtte findes en mandlig verden. 

Dvs. en verden for biologiske kvinder og en verden for biologiske mænd. En dikotomi 

af verdenerne, som måske i sig selv kunne være en stereotypisering af kvinder og 

mænd. Når informanterne i Hundborg og Halls interviewundersøgelse (2003) betegnede 

sygeplejen som en kvindelig verden, kunne det være udtryk for en måde, hvorpå man-

den kunne definere sig modsat kvinden (Holen 2005 s. 60). Dvs. kvinder og mænd som 

sygeplejersker opfattes i denne optik som dikotomier. Dvs. typologiseringen af kvinde-

lige og mandlige sygeplejersker ser ud til at fortsætte op gennem historien og synes hele 

tiden at være bundet op på biologiske kvindelige og mandlige sygeplejersker. 

 

Og kvindelige og mandlige sygeplejersker har tilsyneladende også mange forestillinger 

om hinanden, der er bundet op på biologi. Eksempelvis viser flere studier, at mændene 

ser ud til at frygte at være umandige. De kan være bekymret for, at nogen skulle anse 

dem for at være homoseksuelle, når de arbejder i et erhverv med flest kvinder. Flere af 

de mandlige sygeplejersker mener endvidere, at deres kvindelige kollegaer er mindre 

faglige end mændene (Bloksgaard og Brock 2004 s. 54 og s. 104; Warming 2005 s. 23; 

Warming 2006 s. 12). Mændene refererer til ”hønsegården”, når de taler om deres kvin-

delige kolleger i sygeplejen (Bloksgaard og Brock 2004 s. 71). Italesættelsen gennem 

denne metafor betyder formentlig, at mændene netop pointerer, at kvinder modsat dem 

selv snakker og sladrer og dermed opfattes som mindre faglige (Hundborg 2001 s. 31). 

Mænds egen sladder bliver italesat mere positivt, for den bliver karakteriseret som hu-

moristisk af dem selv (Warming 2005 s. 42; Martensen 2000 s. 54). 

 

Alle disse erfaringer og studier har fået mig til i dette kandidatspeciale at rette blikket 

mod kvindelige og mandlige sygeplejerskers praktiske kliniske praktikker med henblik 

på at se, hvordan der handles sygepleje, i første instans når man er sygeplejerske, i an-

den instans når man er hhv. biologisk kvinde eller biologisk mand. Der findes mig be-

kendt ingen studier, som har undersøgt, hvordan sygeplejersker handler, når de er på 

arbejde, med henblik på at se, om der også er forskel på biologiske kvinder og mænd 
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som sygeplejersker, i måden de handler på. Alle forestillingerne og typologiseringerne i 

og omkring de biologiske kvindelige og mandlige sygeplejersker bunder i fortællinger-

ne om kvinden og manden. Jeg vil derfor gå til den praktiske praktik for at se på, om 

alle disse biologisk betingede typologiseringer af kvindelige og mandlige sygeplejersker 

sætter sig igennem eller ikke sætter sig igennem i sygeplejerskens kliniske praktik. Min 

problemformulering bliver: 

 

Hvordan viser sygeplejerskers praktiske handlinger sig i klinikken, og er 
der forskel på at være biologisk kvinde eller mand i den sammenhæng? 

 

2. Teoretiske og metodiske overvejelser 

2.1 Teoriramme 
 I herværende afsnit indkredser jeg Pierre Bourdieus (1931-2002) tænkning for at have 

et teoretisk afsæt for metoden og analyserammen i belysningen af problemformulering. 

Valget af Bourdieus tænkning som inspiration for denne specialeafhandling er, at jeg i 

forvejen kendte til nogle af hans studier om kvinder og mænd ((a)Bourdieu 1999). Stu-

dier som netop viser en træghed i ændringerne i kvinders og mænds sociale betingelser 

på trods af, at kvinder og mænd overordnet har nogenlunde samme rettigheder i sam-

fundet.  

 

Gennemgående for herværende Bourdieu referencer1 synes at være en videnskabsteore-

tisk diskussion om betingelserne for konstruktionen af viden inden for sociologien. 

Bourdieus kritik er rettet mod filosofien, strukturalismen, konstruktivismen og fænome-

nologien, som alle iflg. Bourdieu er funderet i teori uden tid og sted, og som viser de 

samme resultater, nemlig at den sociale agents, i betydningen den handlendes, adfærd 

                                                 
1 1 Bourdieus tænkning om sociologi som metodisk og analytisk ramme har jeg konstrueret ud fra ”Ud-
kast til en praksis teori” (Bourdieu 2005), ”Refleksiv sociologi” (Bourdieu og Wacquant 1992/1996), 
”Den maskuline dominans” ((a) Bourdieu 1999), ”Meditasjoner, ”Meditations Pascaliens”” 
((b)Bourdieu 1999), ”Hvad skaber en social klasse? Om gruppers teoretiske og praktiske eksistens” 
(Bourdieu 2001), ”Den praktiske sans” ((a) Bourdieu 2007), ”Forståelse” ((b) Bourdieu 2007) Sekun-
dært har det været nødvendigt med baggrundslitteratur der støtter og inspirerer forståelsen af Bourdieus 
intellektuelle, kringlede og nuancerede beskrivelser af sin praksis og tænkning. (Glasdam 2002; 2005; 
2007; Jørgensen 2007) 
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synes betinget af udefrakommende regler (Bourdieu 2005 s. 197; (b)Bourdieu 1999 s. 

19).  

 

Bourdieus egne erfaringer fra de kabylske studier viser, at i virkeligheden eller i praksis 

følger agenterne ikke altid de foreskrevne regler eller strukturer. Med det udgangspunk-

tet indledte Bourdieu sine mange års studier af praksis, hvorfra han konstruerede en 

teori om det moderne samfund.   

 

2.1.1 Praksislogik  
Med udgangspunkt i praksis studerede Bourdieu de subjektive agenters praktiske hand-

linger, som forekommer betinget af agenternes position i det fælles kollektive rum eller 

i det sociale rum. Praktiske handlinger, som er funderet på agentens ikke-bevidste 

kropslige kundskab, som er den subjektive agents inkorporerede sociale historie. Inkor-

poreret social historie, der resulterer i at agenterne ser ud til pr. automatik at gentage 

samme praktiske handlinger fra en situation til en anden. Derfor kan praktiske handlin-

ger med den praktisk logiske tænkning have tilbøjelighed til at ligne regelmæssigheder. 

Regelmæssigheder eller dispositioner, som med Bourdieu tænkes med homologibegre-

bet (Bourdieu 2005 s. 204). 

 

Praksis-logikken tager udgangspunkt i den enkelte agents praktiske handlinger i en be-

stemt situation på et bestemt tidspunkt og dennes inkorporerede ikke-bevidste historie. 

Bourdieus erkendelsestradition er derfor funderet i anerkendelsen af et dialektisk for-

hold mellem objektivisme og subjektivisme (Bourdieu 2005 s. 17; (b)1999 s. 66) og er 

beskrevet som en ”strukturalistisk konstruktivistisk” eller ”konstruktivistisk strukturali-

stisk” tænkning (Glasdam 2005 s. 36 ).  

 

Med Bourdieus praksis-logiske tænkning om det moderne samfund forekommer den 

subjektive agents praktiske handlinger funderet på ikke-bevidste dispositioner og tavs 

kundskab om positioner i det sociale rum. Det vil sige, at studier med denne tænkning 

har til hensigt at bryde eller komme bagom agenternes spontane opfattelser af deres 

praktiske handlinger (Glasdam 2002 s. 245). Men måden at bryde med det spontane er 
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med Bourdieus tænkning at relatere de konstruerede teoretiske begreber, kapital, habitus 

og felt til hinanden.  

 

2.1.2 Kapital 
Konstruktionen kapital belyser med dette praktisk-logiske perspektiv agenternes for-

skellige formål med praktiske handlinger og satsninger i det sociale samspil betinget af 

de anerkendte goder, værdier, eller under et ”kapitalen”, hvor sigtet med agentens prak-

sishandlinger synes at være opretholdelse eller akkumulering af kapital ((b)Bourdieu 

1999 s. 58; 2005 s. 285). 

 

Kapital er et relationelt begreb og har flere former: økonomisk, kulturel, social og sym-

bolsk. Økonomisk kapital referer til materielle goder, kulturel kapital til uddannelse, 

dannelse eller læring, social kapital til værdier i relationen til andre agenter, og sym-

bolsk kapital til fællesskabets ikke-bevidste indforståede gensidige overensstemmelse 

om kapitalformernes værdi (Bourdieu 2001 s. 3; 2005 s. 298). 

 

Mennesket synes at tillægge kapitalformer forskellig værdi, men i ikke-bevidst gensidig 

overensstemmelse med andre agenter i det sociale rum. I praksis betyder det, at kapital-

formerne kun har værdi i positioneringen gennem agenternes gensidige overensstem-

melser. Gensidig overensstemmelse om, at i nogle situationer blandt grupper af agenter 

i det sociale rum har økonomisk kapital større værdi, og blandt andre grupper har kultu-

rel kapital større værdi (Bourdieu 2001 s.3; 2005 s. 291). 

 

Denne ikke-bevidste anerkendelse af kapitalformerne er struktureret og strukturerende 

struktur for både habitus og felt ((b) Bourdieu 1999 s. 154; Bourdieu og Wacquant 1996 

s. 106, s. 223). 

 

2.1.3 Habitus 
Habitus-begrebet er en teoretisk konstruktion af den praktiske sans eller inkorporeret 

tavs kundskab om sans for den sociale orden (kapital) og bliver indskrevet i agenternes 

kroppe ved gensidig anerkendelse. Habitus’ iboende kraft er betinget af ”jagten på an-
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erkendelse”((b)Bourdieu 1999 s.173), som i virkeligheden også er en ikke-bevidst 

”jagt” på positionen og ”jagt” på kapitalen, som synes at være fundamentet for den sub-

jektive agents dispositioner for sine praktiske handlinger.   

 

Forældrenes, pædagogernes, lærernes, ægtefællernes, kollegaernes, chefens, og andre 

samtidige agenters gentagne anerkendelse er ikke nødvendigvis eksplicit, men små ik-

ke-bevidste tegn, en ændret kropsholdning eller måske ubetydelige næsten usynlige 

ændringer i ansigtsmimikken, som vurderer agenters praksishandlinger ((b)Bourdieu 

1999 s. 224). 

 

Agentens genkendelse af tidligere anerkendelser regulerer og motiverer satsninger og 

handlinger i nye positionsspil.   

 

”Kort sagt er habitus et produkt af historien og producerer som sådan indi-
viduelle og kollektive praksisser, dvs. historie, i overensstemmelse med de 
skemaer, historien har produceret.” ((a)Bourdieu 2007 s. 94). 

 

Den gentagne anerkendelse resulterer i den inkorporerede sociale historie. En regulering 

og motivering bestemt af et kropsligt ubehag forårsaget af skyld og skam, måske endog 

eksplicit udtrykt som rødmen, klodsethed, verbal forlegenhed eller rysten ((b)Bourdieu 

1999 s. 174-176 og Bourdieu 2007 s. 222-234). Historien i kroppen, som afgør om 

agenten føler sig tilpas eller hjemme i situationen, altså hjemme i positioneringsstrategi-

erne i et bestemt felt. Implicit eller eksplicit ubehag som kan være afgørende for, at 

praktiske handlinger forekommer nødvendige for én agent og ikke for en anden agent, 

fordi de har forskellige ikke-bevidste inkorporerede historier. 

 

2.1.4 Felt  
Feltbegrebet er et relationelt begreb, og som begreberne habitus og kapital en konstruk-

tion og også betinget af den sociale historie. Det er gennem historien, at et bestemt felt 

kan manifestere, hvilke anerkendte kapitalformer der positioner feltets agenter. Nærme-

re betegnet, historien bestemmer hvilke kapitalformer der giver position i et bestemt felt 

på et bestemt tidspunkt.   
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”... finde strukturen gennem analysen af den måde feltet er blevet til på, af 
spændingerne mellem de forskellige positioner, det består af, og feltets rela-
tion til andre felter, specielt i den overordnede magtstruktur” (Bourdieu og 
Wacquant 1996 s. 78-79). 

 

Feltets grænser bliver bestemt af feltets anerkendte kapitalformer og definerer selv sine 

grænser. Både grænser for positionering i eget felt og i forhold til andre felter. Når feltet 

bliver betegnet ”arena”(Bourdieu og Wacquant 1992/1999 s. 89), refereres til ikke-

bevidste kampe og konflikter om feltets egne anerkendte kapitalformer og agenternes 

satsning eller investering i spillet om kapitalen i feltet ((b)Bourdieu 1999 s. 191). En 

strategisk konkurrence, som generelt forløber, uden at nogen bemærker det, og har til 

formål at vedligeholde og akkumulere kapital ( ibid. s. 106).   

 

Agenterne i feltet har inkorporeret habitus, men også implicitte regelmæssigheder, doxa, 

som feltet reproducerer, og hvis gyldighed ikke betvivles. Doxa bestemmer, som habi-

tus, agenternes praksis og regulerer og motiverer agenternes praktiske handlinger i feltet 

uden indbyrdes præcision af begrebers betydning, fordi der i feltet er enighed om begre-

bets betydning ((b)Bourdieu 1999 s. 61).  

 

Historien betinger habitus og doxa, derfor er historien og sociologien dialektisk forbun-

det. Ikke blot den individuelle, men også den kollektive historie betinger den ikke-

bevidste inkorporerede sociale orden, den praktiske sans og den enkelte agents praktiske 

handlinger ud fra vilkårene i de enkelte situationer ((b)Bourdieu 1999 s.16; Jørgensen 

2007 s. 32).  

 

Historien kan udgøre strukturer, som betinger den subjektive agents praktiske handlin-

ger. Strukturer som med tænkningen her kan forekomme symbolsk voldelige. Symbolsk 

vold er ikke fysisk, men ikke-bevidst favorisering af nogle agenter og/eller værdier (ka-

pitalformer) ved at eksplicitere favoriseringen som almengyldigheder eller sund fornuft 

((b)Bourdieu 1999 s. 80-81 og s. 177). Den subjektive agents praktiske handlinger fore-

kommer almengyldige og fornuftige i klinikken både qua den ikke-bevidste individuelle 

historie med nødvendige dispositioner og qua feltet, som med sin historie betinger fæl-

les indforståede selvfølgeligheder. Historien bliver dermed strukturerende og strukture-
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ret struktur for kvindelige og mandlige sygeplejerskers praktiske handlinger i en klinik i 

det medicinske felt med sin historie.   

 

2.2 Konstruktion af Kvinder og mænd i en Bourdieu-optik 

I Bourdieus sociologiske studier var studierne af kvinder og mænd et centralt tema 

((a)Bourdieu 1999; (b)1999 s. 71, 79-80, 88, 178, 203, 211 og 241; 2005 s. 57-164; 

Bourdieu og Wacquant 1996 s. 66 og s.157). Gennemgående var kønnet med Bourdieus 

tænkning i disse referencer en social konstruktion, men en konstruktion, som var dialek-

tisk forbundet med strukturer i det sociale rum. Det betyder, at kønnet, som habitus og 

et felts doxa er forbundet med strukturer, hvor den subjektive agents praktiske handlin-

ger er ikke-bevidst reguleret af socialt inkorporerede kropslige kundskaber gennem fa-

miliens og institutionernes symbolske ikke-bevidste anerkendelse af forskellige sociale 

praksishandlinger hos gruppen af kvinder og hos gruppen af mænd og hos piger og 

drenge. Det betyder, at inden for disse strukturer har den subjektive agent ikke gennem-

gående spontan frihed til at konstruere sit køn i det sociale rum, men den differentierede 

anerkendelse betyder, at de subjektive agenters praktiske handlinger qua deres køn er 

underlagt symbolsk vold i det sociale rum.   

 

”… den symbolske vold som er forbundet med virkningene av den formelle 
likhetens reelle ulikhet ((b)Bourdieu 1999 s. 80 ).  

 

I sine kabylske studier beskrev Bourdieu (2005) kabylske huses struktureret og struktu-

rerende strukturering af kvinder og mænd: ”Manden er lampen udenfor og kvinden 

lampen indenfor” (ibid. s. 57), men huset er stadig mandens (ibid. s. 74). Med udgangs-

punkt i disse studier skrev Bourdieu ”Den maskuline dominans” ((a)1999), hvor han 

netop beskrev, hvordan symbolsk vold betød, at den i det sociale rum anerkendte kvinde 

kan vise ydmyghed (ibid. s. 39). Hun sænker ofte blikket og vender derfor ikke ansigtet 

mod det offentlige rum (ibid. s. 27). Selvom kvinderne i denne beskrivelse havde stem-

meret og officielt nogenlunde samme rettigheder som mænd, havde mange kvinder fort-

sat ”social påtvungen agorafobi” (ibid. s. 54-55). Det betyder, at kvinder kan føle ube-

hag ved at færdes i det offentlige rum. Mændene derimod, i hvert fald manden af ære, 

bliver anerkendt ved at rette blikket mod offentligheden og se et andet menneske i øjne-
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ne (ibid. s. 26 og s. 39). Men det betyder samtidig, at det kan være skamfuldt for man-

den at udføre opgaver i det private hjem (ibid. s. 50).  

 

Beskrivelserne her betyder, at kvinderne kan være underlagt manden på grund af den 

symbolske vold. Men den symbolske vold, som kvinderne sammen med mændene gen-

nemgående deltager i legitimeringen og reproduktionen af.  

  
 
”Den sociale orden fungerer som en enorm symbolsk maskine, der har ten-
dens til at ratificere den maskuline dominans, …” ((a)Bourdieu 1999 s. 17). 
 

 

Der er dermed en stiltiende gensidig overensstemmelse mellem kvinder og mænd om, at 

maskuline værdier i sig selv har højere position end feminine i det sociale rum. Manden 

kan derfor med Bourdieu blot med sit køn have fordele i positioneringsstrategierne om 

kapitalen, hvor kvinder synes at blive udelukket fra arenaen alene på grund af deres køn 

((a)Bourdieu 1999 s. 80-81 s. 177). Bourdieu betvivlede udbyttet af feministernes, her-

under Judith Butlers, modstand imod disse paternalistiske hierarkiske strukturer (ibid. s. 

6). Det kan bl.a. skyldes at kvinders og mænds fælles deltagelse i den institutionelle 

symbolske vold i det sociale rum forekommer så kraftig, at det konstruerede køn kan 

blive fremstillet som biologisk eller naturlig ((a)Bourdieu 1999 s.5).  

 

”den legitimerer et dominansforhold ved at indskrive det i en biologisk na-
tur, der selv er en naturaliseret social konstruktion” ((a)Bourdieu 1999 s. 
34). 
 
 

Kønnet er med denne tænkning en social konstruktion. Når kønsforskellene bliver frem-

stillet biologisk, naturligt og essentielt, er det en retorisk konstruktion, som med den 

symbolske vold retfærdiggør den maskuline dominans. En socialt betinget konstruktion 

som synes at biologisere og naturalisere kønsforskellene, således at forskellen synes 

uafhængig af positionsforskelle ((a) Bourdieu 1999 s. 16).  

 

Alt i alt er konstruktionen køn ikke-bevidste inkorporerede sociale positionsforskelle, 

som - sammen med habitus - er et vilkår for kvinders og mænds kontekstafhængige 

praksishandlinger. Positionsforskelle som specielt kan komme til udtryk i samfunds-
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strukturer, som fungerer som pseudofamilier eller ”kvasifamilier” ((a)Bourdieu 1999 s. 

76), som f.eks. en hospitalsklinik, hvor kvinderne underordner sig og tilsidesætter sig 

selv..  

 

2.3 Konstruktion af klinikken i det medicinske felt  

Klinikken i betydningen offentligt diagnosticerings- og behandlingssted indskriver sig 

som et fysisk rum i det medicinske felt. Med tænkningen her et felt med sin specifikke 

historie og sine specifikke indforståede selvfølgeligheder, som ingen af de deltagende 

agenter i feltet betvivler. Indforståede selvfølgeligheder med hierarkiske strukturer mel-

lem læger og sygeplejersker i klinikken, som bliver ratificeret af både den kliniske læge 

og sygeplejerske. Bourdieu havde ikke konstrueret nogen egentlig teori om klinikken i 

det medicinske felt (Glasdam 2002 s. 37), men Bourdieu og Wacquant (1996) refererede 

til klinikkens doxiske, ikke altid observerbare magtstrukturelle forskelle mellem over-

lægen, lægen og sygeplejersken (ibid. s. 65). Derfor refererer jeg her til andres viden-

skabelige Bourdieu-inspirerede studier i dette speciales konstruktion af klinikken (Glas-

dam 2002; Jørgensen 2007)  

 

2.3.1 Lægens position i den medicinske klinik  
I forhold til sygeplejerskerne har lægen højest position i det medicinske felt og dermed 

også i klinikken. En position, som kan være funderet på en lang historisk reproduceret 

akademisk tradition (kulturel og videnskabelig kapital) samt en rådgivende og støttende 

funktion for myndighedsudøvelsen i samfundet. En samfundstildelt position, som fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv betyder, at lægen regulerer og motiverer den arbejdsfø-

re agent til at forblive sund og rask, så denne fortsat kan tjene penge til sig selv, kom-

munen, regionen og staten (Jørgensen 2007 s. 52, 67-81 og 90- 109)2. Lægen synes med 

sin høje position i det medicinske felt for det første at have retten til at definere, hvad 

sygdom er, og qua indflydelsen på forebyggelsen også hvad sundhed er (Glasdam 2002 

s. 38). For det andet organiserer lægen behandlingen. En behandling, som fortrinsvis er 

organiseret omkring lægens egen forskning. En forskning som qua lægens samfundstil-

delte høje position kan defineres som idealvidenskabelig med en argumentation om, at 

                                                 
2 Sundhedsstyrelsen, embedslægefunktionen og Retslægerådet 
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forskningen er objektiv, og resultaterne af denne skal være evident - en særlig evidens 

som kun kan fremkomme gennem statistiske analyser af resultater skabt gennem klinisk 

kontrolleret forsøg (Glasdam 2002 s. 17). Med evidens og klinisk kontrollerede forsøg 

synes lægen at kunne borteliminere patienternes subjekt. Det vil sige patienten kan ka-

tegoriseres som en diagnose uden noget subjekt. Om patienterne skrev Glasdam 

(2002):”Mest af alt en ikke-aktiv agent mere som en nulstillet agent, hvorom al anden 

behandling udspringer” (ibid. 2002 s. 22). Patienterne får dermed den laveste position i 

klinikken i forhold til lægen, men også i forhold til sygeplejerskerne - i forhold til alle 

professionelle agenter i klinikken.  

 

2.3.2 Sygeplejerskernes position i klinikken  
Men selvom sygeplejerskerne er positionelt overordnet patienterne, har sygeplejersker-

ne en underordnet position i klinikken i forhold til lægen. En underordnet position, som 

blev konstitueret allerede i 1800- tallet, hvor sygeplejerskerne fik de første direkte op-

gaver relateret til patientbehandlingen. Men opgaver som kun var relateret til assistance 

af lægen og dennes behandling af patienterne (Jørgensen 2007 s. 130). En assistance og 

servicering af lægen, som fortsat synes at være sygeplejerskernes betingelse og position. 

Jørgensen (2007), hvis tidsramme i hendes historiske ph.d. afhandling sluttede i 1957, 

konkluderede, at selvom sygeplejehistorien viser gennemgående debatter om uddannel-

sen, så synes sygeplejerskerne at acceptere en underordnet position, primært som læ-

gens assistent (ibid. s. 214).  

 

En underordnet position, som kunne fastholdes ved, at lægerne gennem hele historien 

synes at have tildelt sygeplejerskerne begrænsede faglige kundskaber. I praksis skulle 

sygeplejersken blot lære at adlyde lægen (Jørgensen 2007 s. 194) og lære lægens sprog 

(s. 192). En regulering af viden, lægerne kunne praktisere ved langt oppe i historien at 

skrive lærebøgerne. Det betød, at sygeplejerskernes faglige undervisning primært bestod 

i at lære lidt om meget, men at de ikke fik indsigt i årsagen til lægens diagnosticering 

(ibid. 172-198).   

 

Med hensyn til vores samtid er sygeplejerskeuddannelsen blevet et selvstændigt studie 

og akademiseret. Men uden for murene af skolerne og universitetet synes den praktiske 
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praktiserende sygeplejerske i klinikken fortsat at skulle orientere sin praksis omkring 

lægen og dennes behandling af patienterne.  

 
”… sygeplejerskerne taler meget om at yde omsorg for patienter, men når 
de af lægerne definerede opgaver er løst, levnes ikke meget tid til patient-
orienteret omsorg” (Glasdam 2002 s. 21). 

 
 

2.4 Metode og refleksioner herover 

 
Undersøgelsen er et empirisk studie af sygeplejerskers praktiske handlinger på en kli-

nisk hospitalsafdeling, teoretisk funderet med inspiration fra Bourdieus tænkning. Det 

empiriske materiale udgøres af fire sygeplejersker, som jeg både observerede i deres 

praksis og interviewede - to kvinder og to mænd på en akut kardiologisk klinik i hoved-

staden.  

 

Undersøgelsens formål er på en social og historisk måde at forstå og forklare, hvilke 

nødvendigheder (med konstruktionen habitus/kapital) der regulerer sygeplejerskers 

praktiske handlinger i klinikken med sine nødvendigheder (konstruktionen det medicin-

ske felts doxa), og om der er forskelle på biologiske kvindelige og mandlige sygeplejer-

skers praktiske handlinger inden for strukturerne af disse nødvendigheder (Glasdam 

2002 s. 27). Undersøgelsen har udelukkende til formål at forstå og forklare ovenstående, 

hvilket betyder at den ikke direkte har til hensigt at forandre eller forbedre sygeplejer-

skers, kvindelige eller mandlige, forhold i klinikken, endsige at forholde sig til om prak-

tisk er god eller dårlig, smuk eller grim.  

 

Med den praktisk-logiske tænkning forsøger jeg at komme bagom to kvindelige og to 

mandlige sygeplejerskers spontane handlinger og ytringer. Derfor interviewede jeg hver 

enkelt fokusinformant3 for at få et indblik i deres livshistorie. Livshistorieinterviewene 

har til hensigt at give indsigt i fokusinformanternes levede liv, som måske kunne have 

homologier til deres praktiske handlinger i denne klinik. Det vil sige, jeg ville forsøge at 

belyse de forhold som ikke-bevidst objektiverer subjektet. Undersøgelsens metode blev 

                                                 
3 Jeg betegner de udvalgte kvindelige og mandlige sygeplejersker fokusinformanter, fordi de relaterer til 
andre sygeplejersker, læger, patienter og andet personale i denne klinik; dvs. andre udgør også informan-
ter i studiet, men er ikke direkte i fokus.  
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derfor betegnet som objektiverende observationer med livshistorieinterviews, bearbejdet 

med objektiverende analyser af subjektive agenter med udgangspunkt teorirammen. 

 

2.4.1 Min position i studiet  
Med tænkningen her, hvor jeg skulle analysere ikke-bevidste positioner i det sociale 

rum, kunne min ikke-bevidste position i feltet have betydning ((b)Bourdieu 1999 s. 

137).  

 

Fagligt blev jeg efter mange års erfaring i det private erhvervsliv primært i forretning 

udannet som social- og sundhedsassistent i 1999. Allerede samme år søgte jeg på syge-

plejeskolen og fik autorisation i 2003, hvor jeg samme år supplerede uddannelsen, så-

dan at jeg fik en professionsbachelorgrad i sygepleje. I 2004 blev jeg optaget på kandi-

datstudiet i ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet, men sideløbende 

med mine studier på universitet praktiserede jeg i klinikken, primært som sygeplejerske 

inden for det psykiatriske speciale.  

 

Som det fremgår af indledningen, har jeg gennemgående funderet over diskrepansen 

mellem praksis og teorierne om sygepleje. I denne sammenhæng teorier om biologisk 

kvindelige og mandlige sygeplejersker. Et tema, som har optaget mig gennem hele mit 

studium på Aarhus Universitet, hvor jeg i en tidligere semesteropgave teoretisk har be-

skæftiget mig med studier af mandlige sygeplejersker. Også her måtte jeg konkludere, 

at mine analyser af diverse artikler som oftest resulterede i et misforhold mellem mine 

egne erfaringer fra praksis og de teoretiske studier. Bourdieus praktisk-logiske tænkning 

forekom derfor ikke fjern til belysning af denne problemstilling, fordi jeg med denne 

tænkning skulle søge forklarelsen og forståelsen af biologiske kvindelige og mandlige 

sygeplejerskers praktiske handlinger i praksis og ikke i teorien.  

 

Det er med udgangspunkt i ovenstående, som Bourdieu betegnede som socioanalyse, at 

jeg tænker og taler under hele studiet i dette speciale. Et udgangspunkt eller en position, 

som formentlig er ikke-bevidst for mig, men en nødvendig betingelse med tænkningen 

her. Min opgave bliver gennem hele studiet kritisk at reflektere over min position i un-

dersøgelsen ((b)Bourdieu 2007 s. 64; (b)1999 s. 115, 124; Glasdam 2002 s. 30). 
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2.4.2 Etiske overvejelser 
Undersøgelsen omfatter ikke personfølsomme oplysninger og er ikke i sig selv et forsk-

ningsprojekt, men alligevel fulgte jeg registerlovgivningens4 krav om, at alle personer, 

som deltager i et forskningsprojekt (her undersøgelse), skal informeres om frivillighed 

og anonymisering. Dette efterlevede jeg ved en mundtlig orientering ved personalemø-

det og ved at placere flere skriftlige orienteringer på afdelingens sygeplejekontorer, per-

sonalerum og på sygestuen (se bilag 8, 9 og 10). Som bilaget viser, valgte jeg at have et 

foto af mig selv på det skriftlige materiale, så alle, der havde læst/set materialet, kunne 

genkende mig. Jeg oplevede dog kun et enkelt tilfælde, hvor en sygeplejerske direkte 

sagde, at hun genkendte mig fra fotoet. Men mit håb er, at grunden til, at få personaler 

spurgte, hvem jeg var, skyldes genkendeligheden gennem fotoet.    

 

Undersøgelsen inkluderer både læger, sygeplejersker, andet personale, patienter og 

eventuelle pårørende. Alle læger, sygeplejersker og én social- og sundhedsassistent, 

som var på arbejde, når jeg var observatør, indgav skriftligt samtykke, om at jeg måtte 

observere dem. Det resulterede i 22 underskrevne samtykkeerklæringer (bilag 11). 

 

Med hensyn til patienterne rådførte jeg mig med det faste personale, hvor vi blev enige 

om, at personalet den foregående dag- eller aftenvagt mundtligt og skriftligt kunne in-

formere om min tilstedeværelse og om mulighed for at fravælge at blive observeret. I 

praksis blev det sådan, at informationerne til patienterne blev givet først på vagten, når 

jeg ankom. Sygeplejerskerne havde glemt det. Jeg kan ikke udelukke, at det kan have 

været vanskeligere for patienterne at vælge fra med så kort varsel. Alle patienter accep-

terede i hvert fald, at jeg observerede sygeplejerskerne på den sygestue, hvor de opholdt 

sig. Dog var der tre indlagte patienter, som var demente eller konfuse og derfor ude af 

stand til at tage stilling til lovens bestemmelser; derfor fravalgte jeg selv i samråd med 

det faste personale at foretage observationer på den sygestue, hvor disse patienter op-

holdt sig.  

 

                                                 
4 http://fi.dk/site/forside/publikationer/2002/vejledende-retningslinier-for-forskningsetik-i-samfundsviden  
punkt 4  
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Med de skriftlige orienteringer til patienter og personalerne og samtykkeerklæringerne 

mener jeg at have informeret samtlige deltagende agenter om, at det var frivilligt at del-

tage, og at alle når som helst og uden begrundelse kunne trække deres tilsagn om delta-

gelse tilbage, og at samtlige observationer ville blive behandlet anonymt. Feltnoterne 

for observationerne forblev anonyme, sådan at nedskrevne forhold i min medbragte stu-

dieblok ikke kunne identificeres, ligesom elektronisk transskriberede observationer og 

interviews er anonymiserede.  

 

2.4.3 Udvælgelse af observationsafsnit 
Gennem medierne blev jeg opmærksom på en akut kardiologisk kliniks egnethed til 

mine objektiverende observationer. Mit kriterium for egnethed var, at klinikken havde 

ansat mindst fire mandlige sygeplejersker. Mit håb var, at sandsynligheden var større 

for at mindst to mænd ville lade sig observere og interviewe. Jeg havde ikke de samme 

spekulationer med hensyn til kvindelige sygeplejersker, fordi antallet generelt altid er 

større (se bilag 12, den faktiske fordeling af personalet i observationsperioden). 

 

Jeg tog kontakt til klinikken pr. mail, fordi det var midt i årets sygeplejerskestrejke. Det 

gav afdelingssygeplejersken mulighed for at svare, når/hvis hun fik tid og havde interes-

se for det. Hun svarede meget hurtigt; jeg blev inviteret til at informere om mit studium 

til et personalemøde i begyndelsen af juni 2008 og efterfølgende foretage observationer 

og interviews medio juni.  

 

2.4.4 Rekruttering af fokusinformanter  
De to kvindelige og to mandlige sygeplejersker, som blev fokusinformanter, deltog i 

personalemødet og indvilligede frivilligt i at lade sig observere og interviewe allerede til 

dette møde. Jeg kunne ikke udelukke at andre sygeplejersker på klinikken havde været 

bedre egnet, men på grund af tidsrammen gjorde jeg en dyd ud af nødvendigheden og 

antog, at observationer og interviews af disse fire fokusinformanter kunne være til-

strækkeligt kvalificerende til at gøre ansatser til at kunne forstå og forklare kvindelige 

og mandlige sygeplejerskers praktiske handlinger og herunder, om der er forskel på 
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biologiske kvinder og mænd i denne sammen hæng på denne akutte kardiologiske kli-

nik.  

 

2.2.5 Forløbet af studiet  

2.2.5.1 Nybegynder som objektiverende observatør 

 
Generelt blev jeg modtaget med interesse og engagement fra både personale og patien-

ter på denne akutte kardiologiske klinik, hvilket kunne være betinget af høflighed. Re-

aktionerne på min tilstedeværelse kunne ændre sig, hvis mine observationer havde for-

løbet længere end fjorten dage. Allerede i anden observationsuge forekom personalet 

mere fortrolige med mig og min tilstedeværelse. En sygeplejerske syntes i hvert fald at 

kende mig så godt, at hun kunne sige: ”man skal nu vænne sig til at du sidder der”. 

 
Den positive modtagelse betød alt i alt, at det var mig som skulle overskride nogle bar-

rierer. Jeg skulle vænne mig til asymmetrien mellem mig og sygeplejerskerne. Jeg var, 

som de, socialiseret til at være sygeplejerske og følte mig i starten ikke hjemme i rollen 

som objektiverende observatør. Når der på de indledende observationsdage syntes at 

være travlhed på afsnittet, fornemmede jeg min egen socialisering til servicering. En 

servicerende rolle, jeg ikke helt kunne bryde, hvilket kunne ekspliciteres med nedenstå-

ende situation på en sygestue på første observationsdag.  

 

- En patient spørger om jeg vil sætte hendes mobiltelefon til ladning. Det gør jeg. 

Med det samme beder en anden patient på stuen mig åbne vinduet. Det gør jeg 

også.  

 

Allerede senere samme dag blev jeg hjulpet af min første fokusinformant. Han sagde til 

en patient: ”Carsten kan ikke hjælpe, han har ikke uniform på”. En begrundelse jeg 

ekspliciterede én enkelt gang senere under forløbet. Men udtalelsen blev for mig sam-

men med min manglende uniform og min studieblok legitimerende for mig selv og min 

rolle som kandidatstuderende i stedet for at være praktiserende sygeplejerske og ser-

vicerende agent i klinikken. Det betød, at jeg i forløbet af de to uger følte mig mere 

hjemme i rollen som objektiverende observatør.  
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2.2.5.2 Forløbet af observationerne og interviewene 

 
Jeg observerede hver fokusinformant i to vagter hver, og livshistorieinterviewene blev 

indplaceret på observationsdagene, når fokusinformanterne syntes at have tid (se bilag 

13 for mødetider og beskrivelse af de enkelte vagter).  

 

Min ambition var at tilrettelægge interviews og observationer, sådan at de forløb på fo-

kusinformanternes præmisser. Det betød, at jeg forsøgte verbalt og nonverbalt at følge, 

påskønne og anerkende fokusinformanternes spontane bestemmelse af, hvilke retninger 

samtaler og handlinger skulle tage (Glasdam 2005 s. 35).   

 

Interviewdelen blev indplaceret, når den enkelte fokusinformant havde tid på vagten, 

ligesom fokusinformanterne også bestemte, at interviewet skulle finde sted i behand-

lingsrummet (se bilag 14, som er en beskrivelse af denne akutte kardiologiske klinik). 

Jeg valgte at acceptere forstyrrelser fra kollegaer og lyde fra alarmer og klokker.  

 

Alle interviews blev indledt med samtaler om fokusinformanternes oplevelser af at blive 

observeret, hvilket syntes at give en afslappet stemning. Jeg havde ikke forberedt dette, 

men sådan blev det bare. Det eneste konkrete spørgsmål, jeg havde forberedt var:  

 

- ”Vil du fortælle mig om dit liv?” 

 

Med udgangspunkt i dette spørgsmål fulgte jeg fokusinformanters fortællinger ved at 

spørge ind til, hvad der viste sig i interviewsituationen. Når jeg spurgte ind til situatio-

nerne, var det primært for at få et overblik over deres alder, eller hvor de fysisk opholdt 

sig i den livssituation, de var i færd med at fortælle om. Ellers forsøgte jeg nonverbalt at 

nikke anerkendende til fokusinformantens fortælling. Når fokusinformanten gik i stå i 

sin fortælling, forsøgte jeg at forfølge den livssituationen de var i færd med at fortælle 

om ved at gentage få passager fra den sætning, som de var gået i stå ved.  

 

Også med hensyn til interviewdelen kom min nybegynderrolle til udtryk. Jeg evnede 

ikke på sekundet at komme med den næste anerkendende replik. Dette kunne eksempli-
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ficeres ved nedenstående situation, som relaterede sig til samtale omkring begrundelsen 

for, at denne fokusinformant var kommet til Danmark fra Afrika.  

 
- Interviewer: ”I virkeligheden var I sådan en velhavende familie” 
- Fokusinformant: (hæver stemmen) ”Nej det kan du tro, vi, ikke var. Jeg er virke-

lig vokset op derude hvor man fik havregrød morgen, aften og nat. Virkelig.” 
 

Min tanke var at få indsigt i fokusinformantens baggrunde for flytningen til Danmark, 

men mit spørgsmål blev ufrivilligt konfronterende. Jeg ser nu, at jeg sikkert fik blandet 

min egen forforståelse ind i hans historie. Havde jeg i stedet mere anerkendende spurgt 

ind til den livssituation, han var i gang med at fortælle om, kunne forklaringen på flyt-

ningen til Danmark måske være kommet af sig selv. Det eneste jeg kunne belyse med 

situationen ovenfor var, at det var afgørende for fokusinformanten at fortælle, at han 

ikke var fra en velhavende familie. Jeg fik hverken større indsigt i baggrunden for flyt-

ningen eller baggrunden for hans reaktion på mit spørgsmål.  

 
Når jeg ser på interviewdelen efterfølgende, kan jeg se, at jeg måske skulle have struk-

tureret flere uddybende spørgsmål omkring interesser og sociale relationer i fritiden, for 

mere sikkert at kunne have fremanalyseret homologierne mellem praksisserne. Alt i alt 

var lokaliteterne og indholdet i livshistorieinterviewene ikke optimale. Disse første in-

terviews burde have været pilotstudier, men det tillod tidsrammen ikke; derfor måtte jeg 

acceptere betingelserne og forsøge at tage højde for dem i analysen. 

 

Observationsdelen var tilrettelagt sådan, at jeg fulgte fokusinformanterne rundt i afde-

lingen i de enkelte vagter. Fulgte dem, når de sad på sygeplejekontoret, gik på gangarea-

lerne, var i medicinrummet, var i personalerummet for at holde pause. Mine forberedel-

ser til observationsdelen var løst strukturerede, fordi teorirammen var regulerende for 

mit fokus, men ikke bestemmende. Derfor havde jeg kun to overskrifter for min obser-

verende praksis. De var:  

 

- Fokusinformanternes relationer i rummene 

- Fokusinformanternes handling i rummet. 
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Alle observationer blev noteret med stikord i min studieblok, som jeg havde på mig det 

meste af dagen. Kun i personalerummet, når sygeplejerskerne holdt pause, valgte jeg at 

lægge den fra mig. Jeg observerede fortsat, men jeg havde sikkert ikke brug for at legi-

timere min kandidatstuderende-rolle bag min studieblok i dette rum, sådan som jeg hav-

de på sygestuen. Ellers var studieblokken med mig altid. Her skrev jeg stikord, der rela-

terede til hver enkelt fokusinformants handling og relation i hvert enkelt rum. De først 

dage var noterne ikke så fast strukturerede, som de sidste observationsdage. De sidste 

dage lærte jeg mig at sætte en streg, når fokusinformanten skiftede rum, og når der var 

flere adskilte relationer eller handlinger i ét, rum satte jeg en cirkel omkring situationer-

ne, for at holde dem adskilt fra hinanden. Det betød at de sidste observationsnoter var 

enklere at overskue hjemme ved skrivebordet, når jeg analyserede.   

 

Med hensyn til selve observationerne kom min nybegynder-rolle til også udtryk, selvom 

jeg fysisk fulgte fokusinformanterne rundt i rummene på afdelingen. Men når vi havde 

dialoger, lykkes det mig ikke altid at være anerkendende. Eksempelvis nedenstående 

situation, som relaterer sig til en situation, hvor en fokusinformant og jeg havde en dia-

log på den første observationsdag på gangarealerne på vej til patientstuen. 

 

- Fokusinformanten havde høfligt holdt døren for mig hele morgenen og sørget 

for at jeg fik serveret morgenmad, derfor sagde jeg: ”du er meget høflig.” 

-  Fokusinformant: ”Nej, nej.” 

 

Min tanke var at anerkende ham for hans høflighed med henblik på at komme bagom 

denne spontane høflighed, men der skete det stik modsatte, jeg fik aldrig indsigt i hans 

eventuelle ikke-bevidste baggrund for denne praktiske handling. Mit spørgsmål var for 

konfronterende, og jeg fik aldrig mulighed for at fremanalysere, hvad der skete i denne 

situation.  

 

Denne situation drøftede jeg med min vejleder, som f.eks. anbefalede mig at have sagt: 

”dejligt, at du er så høflig”. Nu ser jeg, at det havde været mere anerkendende, men på 

sekundet i situationen var denne anerkendende tilgang ikke inkorporeret i mig. En aner-
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kendende tilgang, som jeg formentlig aldrig helt fik tillært mig i løbet af disse fjorten 

dage. 

 

Alt i alt var fjorten dage ikke nok til at lære at være objektiverende observatør, selvom 

jeg i løbet af de to uger fandt mig mere hjemme i rollen, ligesom samtalen med min 

vejleder åbnede op for mulige andre tilgange til fokusinformanterne både under livshi-

storieinterviewene og selve observationerne. Men dette var, hvad der var praktisk mu-

ligt i dette kandidatspeciale. 

 

2.2.6 Transskription   
Jeg transskriberede selv de båndede livshistorieinterviews, hvilket var tidskrævende, 

men på den anden side kunne jeg under transskriberingsprocessen indlede mine analyser 

på et mentalt plan ved at al empirien gik igennem mine hænder og mit hoved igen. Ana-

lyser af sproghandlinger og transskription i sin sammenhæng, altså relationen mellem 

mig og interviewpersonen. 

 

I praksis var formålet med transskriptionen kun at støtte mig visuelt i analysen. Derfor 

er informanternes udtalelser og talte sprog i det forløbne ikke ordret gengivet, men jeg 

har genoprettet meninger ved at omskrive det. Det talte sprog ville ordret transskriberet 

fremstå umuligt at læse og kunne derfor sætte informanterne i et dårligt lys 

((b)Bourdieu 2007 s. 73; Glasdam 2002 s. 52). 

 

Observationsnoter, som udgjorde kronologiske noter til erindring om mine informanters 

handlinger på de enkelte informationsdage, forblev håndskrevne, men blev kun omskre-

vet som en del af konstruktionen af empirien under analysen. Noterne indeholdt ikke 

kun håndskreven tekst, men også streger, pile, cirkler, parenteser og små tegninger. Det 

vil sige den håndskrevne tekst blev suppleret med koder, som formentligt kun gav me-

ning for mig. Men jeg koncentrerede mig ikke om at gøre de håndskrevne noter med 

koder forståelige for andre end mig selv, fordi jeg af anonymitetshensyn ikke kan gen-

give det empiriske materiale i sin råhed.  
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2.2.7 Analysemetode 
Materialet til analyse udgør 49 siders interviewmateriale og 175 siders håndskrevne 

observationsnoter. Det empiriske materiale er analyseret ved skrivebordet. Analysefasen 

består af flere trin og af flere elementer, og jeg har fundet inspiration hertil i Glasdam 

(2002). 

 

Først gik jeg til det empiriske materiale, der var fremkommet på baggrund af interview-

ene med fokusinformanterne. Her lavede jeg en konstruktion af den enkelte fokusinfor-

mants livsbane med henblik på at konstruere fire cases, som jeg videre brugte i mine 

teoretiske analyser af, hvilke handlinger sygeplejerskerne udfører i klinikken, og hvem 

de indgår relationer med i det daglige arbejde. Analysen blev struktureret med afsæt i 

hver enkelt fokusinformants livsbane, hvor konstruktion af social position, habitus og 

kapital blev gennemgående teoretiske orienteringspunkter. Livsbaner struktureret i for-

hold til den enkeltes herkomst, opvækst, privatliv, uddannelsesbane og professionelle 

bane.5  

 

Andet trin var at konstruere empirien for observationsdelen af mit studie på en sådan 

måde, at den blev håndterbar for videre teoretiske analyser. Dette skete ved at jeg først 

kategoriserede observationsnoterne om hver enkelt informants praktiske handlinger og 

relationer i klinikken med henblik på at få et overblik over, hvad den enkelte gjorde 

gennem sin arbejdsdag og sammen med hvem. Derefter gik jeg på tværs af observatio-

nerne af de enkelte fokusinformanter og konstruerede en typisk dag i klinikken. Denne 

typiske dag for sygeplejerskerne blev konstrueret som bestående af elementerne: ”læ-

gens stuegang”, ”sygeplejerskens medicinmekka”, ”patientens tid” og ”legitime forstyr-

relser i arbejdsdagen”.  

 

Inden analysen af disse elementer i en typisk dag blev påbegyndt, fremanalyserede jeg 

klinikkens doxa med henblik på at se, hvilken tænkning og logik der lå som et styrende 

lag neden under al talen om og handling i denne klinik. Denne doxa fremanalyseredes 

på tværs af alle observationerne med henblik på at konstruere, hvad der var fælles afsæt 

for alle fokusinformanternes talen og ageren i denne klinik. Endvidere lavede jeg en 

                                                 
5 Inspireret af Glasdams(2002) måde at konstruere agentkategorier inden for læger, sygeplejersker, pati-
enter og pårørende (s. 118 – 123) 
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analyse af de overordnede magtpositioner, som sygeplejersken indskrev sig i i klinik-

ken. 

 

Endelig analyserede jeg de enkelte elementer i en typisk dag med fokus på casenes rela-

tioner i klinikken. Dette gjorde jeg, ved at jeg hele tiden analyserede hvert enkelt ele-

ment med afsæt i mine fire case-konstruktioner, hvor jeg hele tiden søgte at trække ho-

mologier til informanternes livsbaner. 

  

For at kunne belyse nogle konkluderende betragtninger, så jeg på alle analyserne af de 

agerendes praktiske handlinger og relationer i klinikken i forhold til, om der tegnede sig 

nogle mønstre, som kunne forklares i forskelle i måder at håndtere klinikken på, når 

man var henholdsvis biologisk kvinde og mand. 

 

3. Case-konstruktioner som afsæt for analysen 
Konstruktionernes fundament var alene livshistorie-interviewenes relationelle hændelser 

mellem mig som objektiverende observatør og informanterne. I konstruktionerne tog jeg 

afsæt i de enkelte informanters livsbane, herunder herkomst, opvækst, privatliv, uddan-

nelse og professionelle bane med henblik på at konstruere habitus. Alle navne er opdig-

tede.    

 

3.1 Case 1: Signe 28 år, ”den familienære” 

Signe kommer fra en håndværkerfamilie. Hendes far var bogbinder og hendes bedstefar 

var mekaniker. Signes mor var tandlæge-klinikassistent. Signes mor kom fra en familie 

af selvstændigt erhvervsdrivende, med flere tøjforretninger i København. Signes mor 

havde qua sit ægteskab giftet sig til en lavere position i det sociale rum hvad angår øko-

nomisk kapital, hvilke syntes eksplicit i barndomshjemmet. Signe sagde om forældrene: 

”De gik i lasede klude for at vi andre kunne få.”  Alt i alt har Signe herkomst i en fami-

lie, der kan beskrives som havende forholdsvis lille økonomisk og også kulturel kapital, 

hvad angår uddannelse. 
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Signe voksede op sammen med sin tvillingebror og hendes biologiske forældre på en 

lille ø i det sydfynske øhav, som har fast forbindelse til en mellemstor provinsby. Denne 

by dannede rammen om Signes fars barndomshjem. Signes mor var flyttet fra Sjælland 

til øen, efterfulgt af morforældrene. 

 

De værdier, som organiserede familien, var bygget op omkring idealet om kernefamili-

en. Signe sagde om sin barndom ”… to forældre som bor sammen og som stadig er 

sammen… jeg kan egentlig kun sige en masse gode ting om min barndom… Trygt miljø 

med forældre, der altid har været meget glade for hinanden også fysisk, som altid har 

vist kærlighed over for os”. En samlet familie med mor, far og børn, som endog havde 

stor kontaktflade til den ældre generation i familien, både på morens og farens side. Alle 

boede fysisk tæt på hinanden. For Signe synes sociale relationer og nærhed til familien 

vigtigt i måden at leve liv på. Denne sociale afhængighed kan også have været betin-

gende for hendes kropslige reaktion, i form af en spiseforstyrrelse, som hun led af i 

gymnasietiden. Signe selv begrunder spiseforstyrrelsen således: ”Jeg har altid har haft 

kæmpe store forventninger til mig selv.” Men alt i alt betegner Signe problemet med 

spiseforstyrrelsen som positiv: ”Så jeg har været vant til ret tidligt at blive konfronteret 

med den sårbarhed, jeg har, og det har hjulpet mig, og det er måske også det der gør, 

nu når jeg er på arbejde, at så må jeg gøre det så godt jeg kan.”  Konfrontationen med 

sårbarheden betyder angiveligt, at Signe har lært sig, at hun ikke altid kan efterleve sine 

egne forventninger til sig selv.  

 

Signes privatliv ser ud til at være orienteret omkring de samme værdier som under op-

væksten. Efter gymnasietiden flyttede Signe til hovedstaden samtidig med sin tvillinge-

bror og bor nu i nærheden af hospitalet i et mondænt kvarter i en lejet lejlighed, men 

forestiller sig at skulle flytte til England. Kvarteret giver en vis symbolsk social position 

i forhold til hendes egen sociale herkomst, hvilket yderligere bliver underbygget af en 

dansk kæreste, som bor i England og har et ph.d.-stipendiat. Alligevel sagde Signe: 

”Det er sjovt med det. Jeg har egentlig altid godt kunnet lide det søde liv, men jeg kan 

mærke, at de rødder mine forældre har plantet i mig, eller de værdier jeg har fået med 

mig, som er helt nede på jorden, at de betyder mere og mere for mig, og jeg tænker tit at 

jeg er en langt større bonderøv nu, end jeg nogensinde har været.”    
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Signes udannelsesbane startede med folkeskole og gymnasium. Efter to års erhvervsar-

bejde begyndte hun på psykologistudiet på universitetet. Signe afbrød studiet og søgte 

på sygeplejeskolen. Hun begrundede den ændrede studieretning således: ”og så tænkte 

jeg, at den tilgang, jeg fik til de mennesker eller de klienter jeg ville komme til at arbej-

de sammen med, ville blive for klinisk på et eller andet plan.”  Signe nedprioriterede 

social positionering gennem akademisering til fordel for et sygeplejestudie med større 

mulighed for noget praktisk og relationelt. Signe sagde: ”jeg var i praktik her på (navn 

udeladt) og blev vildt fascineret af det, de sygeplejersker kunne. Både håndværksmæs-

sigt og instrumentelt er de ekstremt dygtige.” Selvom Signe synes at vægte praksis i 

forhold til teori i sygeplejen, har hun ambitioner om en akademisk uddannelse i Eng-

land.  

 

Signe har kun været sygeplejerske inden for det kardiologiske speciale. Hun blev autori-

seret i 2006 og afsluttede den kliniske del af studiet på mit observationsafsnit, hvor hun 

nu er ansat. Hun blev først ansat på et naboafsnit med færre akutte funktioner, men 

vendte for ca. et år siden tilbage til hendes afgangsafdeling.  

 

Alt i alt ser Signe ud til at have ændret position i det sociale rum i forhold til sin her-

komst. Men Signe synes ikke altid at være hjemme i sine aktuelle handlinger og ambiti-

oner. Hendes orientering mod sin nære familie og dens sociale værdier står umiddelbart 

over alt andet i livet.  

 

3.2 Case 2: Nick 38 år, “den køns-traditionelt afvigende” 

Nick kommer fra en familie, hvor faren, som sin far og farfar, var forstkandidat. Moren 

var som sin mor sygeplejerske. Den akademiske tradition på farens side knyttede snare-

re an til relativ stor uddannelseskapital end til økonomisk kapital. Men familien havde 

gennem generationer kunnet positionere sig i det øvre mellemlag.  

 

Ud over sin spæde barndom i en lille lejlighed i hovedstaden, boede Nick hele sin barn-

dom sammen med sin søster og forældrene i et parcelhus i en mellemstor sjællandsk by. 

Nick flyttede tidligt hjemmefra og tog det sidste gymnasieår i en forstad til hovedsta-
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den. Nick blev boende i forstæderne indtil 2006, bl.a. i et lejet rækkehus. For tiden bor 

han på et lejet værelse hos en kammerat i dennes lejlighed i nærheden af hospitalet.  

 

Nicks privatliv var præget af ustabilitet og brud. Han flyttede midt i gymnasietiden fra 

hovedstaden til forstaden, fordi hans daværende kæreste flyttede dertil. I midten af 

1990´erne flyttede han sammen med en kvinde, der havde to drenge, som Nick overtog 

pladsen som far for. En plads han fortsatte med at have, selvom drengene havde genop-

taget kontakten med deres biologiske far, og Nick nu var skilt fra drengenes mor. Nick 

sagde om skilsmissen: ”Det duede bedre for os at være sammen, dengang vi havde børn 

at være fælles om, end da vi gik og var to”. Det vil sige, Nicks prioriterede orientering 

var børnene. Da de flyttede hjemmefra, flyttede Nick også. Nu venter Nick eget barn 

med en sygeplejerske. Han sagde: ”Hvis ikke vi (tidligere kæreste) var gået fra hinan-

den, havde jeg aldrig fået mit eget barn”.  Det er stadig orienteringen omkring børn, 

som har betydning og prioritet i hans liv, hvilket måske viser sig ved, at Nick ikke bor 

sammen med sin gravide kæreste. 

     

Uddannelsesbanen var folkeskolen og gymnasiet. Efter gymnasiet forløb næsten 10 år, 

inden Nick igen målrettede sig skoleuddannelse, hvilken oprindeligt var rettet mod 

skovarbejde. Han sagde: ”Jeg var godt klar over at jeg ikke skulle være forstkandidat, 

men jeg kunne godt være blevet skovarbejder, men det anbefalede mine forældre mig 

ikke at gøre. Det er jeg lidt ked af stadigvæk.” Nick fulgte forældrenes råd. Efter solda-

tertiden blev Nick ansat i et stort rengøringsfirma, som bl.a. varetog rengøringen i den 

fritidsklub, hvor Nick siden fik ansættelse som pædagogmedhjælper. Nick fortalte, at 

fritidsklubben lå i et kvarter, hvor der var mange unge med mange sociale vanskelighe-

der. Da Nick i midten af halvfemserne mødte kvinden med de to drenge, besluttede han 

sig for at blive sygeplejerske. Nick fortalte: ”Ikke fordi jeg er blevet anbefalet det over-

hovedet, tværtimod, men over aftensmaden snakkede min mor om, hvad der foregik på 

et hospital. Og min mor var på et meget lille sygehus, hvor hun var meget rundt om-

kring. Så jeg er meget bredt orienteret i alt omkring sygeplejen.”  Nick reproducerer sin 

mors uddannelse og erhverv.   
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Nicks professionelle bane var primært rettet mod det kardiologiske. I 1999 blev han, 

som 29-årig, sygeplejerske med afsluttende praktik på herværende kardiologiske klinik. 

Da Nick fik autorisationen som sygeplejerske, blev han ansat på et kardiologisk afsnit 

på et andet hospital, hvor han arbejdede i ca. seks år. Han forsøgte sig herefter hen-

holdsvis som sygeplejerske på intensivafdeling og skadestue, men han savnede patient-

kontakt i de to andre specialer. Nick havde været ansat på denne kardiologiske klinik i 

1½ år.  

 

Alt i alt syntes Nick på flere områder at reproducere sin mor og morens værdier i livet. 

Både i forhold til uddannelse og erhverv, men også i forhold til børn som et centralt 

element i livet.  

Nicks sociale liv har været præget af mange brud, hvilket han ikke kender fra sin op-

vækst. Han ser ud til hele tiden at kæmpe mod sin far, hvilket måske bliver tydeligt, når 

han indskriver sig et sted i livet som ligner hans mors sociale kompetencer.  

 

3.3 Case 3: Tina 27 år, ”controlleren” 

Tina kommer fra en familie med mellemlange videregående uddannelser. Mormor er 

lægesekretær, morfar boghandler. Mor er selvstændigt erhvervsdrivende optiker.6 Far er 

folkeskolelærer. Tinas familie har således både relativ stor uddannelses- og økonomisk 

kapital, og indskriver sig i mellemlaget i det sociale rum.  

 

Tina har gennem sin opvækst boet to steder, og opvæksten var ustabil i den forstand at 

hendes familiære relationer ikke var orienteret om en kernefamilie, men omkring flere 

familier. Indtil sit fjerde år boede hun i en mellemstor sjællandsk by i et parcelhus 

sammen med sin lillesøster og deres biologiske forældre. Da Tina var fire år, blev for-

ældrene skilt, og hun flyttede sammen med sin mor og lillesøster til en mellemstor by i 

det sydlige Jylland. Tina fik en lillesøster mere, mistede kontakten til sin biologiske far 

og betragtede morens nye mand som sin far. En mand som Tina stadig har kontakt med, 

selvom Tinas mor er skilt fra ham, og hvis nye familie Tina også regner som sin familie.  

 

                                                 
6 Optikeruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse. (http://www.optikerskolen.dk/) 
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Tinas privatliv er karakteriseret ved, at hun boede i den mellemstore sønderjyske by, 

som dannede rammen om hendes barndomshjem, kun afbrudt af et par rejser til udlan-

det indtil 2006, hvor hun flyttede til hovedstaden sammen med sin daværende kæreste. 

Kæresten skulle arbejde som kok her. Tina var ikke umiddelbart glad for at flytte. Tina 

sagde: ”Men det var ikke nemt, for jeg er en rigtig tryghedsnarkoman; jeg skulle væk 

fra familien og fra vennerne.”  Men trods udtrykte frustrationer lykkedes det Tina at 

socialisere sig til livet i hovedstaden. Hun sagde: ”Jeg har overhovedet ikke fortrudt at 

vi kom herover. Det har været på hans præmisser at vi skulle af sted, og jeg har fulgt 

ham, og jeg har på intet tidspunkt fortrudt det. Jeg er så glad for at være her.”  I efter-

året 2007 forlod Tina kæresten og lever nu en singletilværelse i hovedstaden i en lille 

lejet lejlighed i nærheden af hospitalet og har etableret nye sociale relationer. 

 

Tinas uddannelsesbane er karakteriseret ved, at hun ikke prioriterede det boglige, men 

de sociale relationer på gymnasiet. Tina smiler, når hun siger: ”jeg var nok ikke så flit-

tig, men jeg havde det meget sjovt.” Smilet kan understrege Tinas triumf, for da hun 

kom på sygeplejeskolen, klarede hun sig godt, på trods af manglende boglige priorite-

ringer. Hun sagde om tiden på sygeplejeskolen: ”Pludselig var jeg oppe og få 10- og 

11-taller, og når jeg var ude i praktikker, så var de jo også glade for mig alle steder. 

Det betyder noget at blive bekræftet.”  Tina fik anerkendelse som sygeplejestuderende 

og syntes at orientere sig passende både teoretisk, praktisk og i magtstrukturerne i kli-

nikken. Tina fortalte ikke, hvordan hun lykkedes med sine handlinger, men fortalte, at 

hun var god/lykkedes og var glad for sygeplejestudiet. Når Tina ikke fortæller, hvordan 

hun var lykkedes, kan det betyde, at hun ikke er i tvivl om at hun repræsenterede det 

gode og det rigtige, når hun fik 10- og 11-taller.  

 

Tinas professionelle bane er primært målrettet kardiologien. ” Jeg kan godt lide kardio-

logien. Vi skal kunne give hjertemassage og give noget medicin, og vi skal handle akut 

indimellem.”  Implicit ser Tina ud til at mene, at den akutte kardiologiske sygeplejerske 

skal være alsidig. Tina arbejdede et halvt år som kardiologisk sygeplejerske i Jylland, 

inden hun flyttede til hovedstaden og har været ansat næsten to år på den afdeling, som 

dannede rammen om mine observationer. 
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Alt i alt har Tina samme position i det sociale rum som sine forældre, hvad angår ud-

dannelseslængde, men stadig synes hendes prioriteringer i det sociale rum at være mål-

rettede om at lykkes, således at hun opnår social anerkendelse og trygge sociale relatio-

ner. Trygge sociale relationer, som Tina ikke synes at være i tvivl om, at hun har ret til, 

fordi hun er god og rigtig.  

 

3.4 Case 4: Adnan 27 år, ”den dobbelt-kulturelt tilpassede” 

Adnan er nummer syv af otte søskende i en muslimsk familie fra Somalia. Om sin mor 

sagde Adnan: ”Min mor var hjemmegående.” En karakteristik som sikkert har en anden 

social betydning i Somalia end i Danmark. Morens opgaver var primært knyttet til 

hjemmet, og faren erhvervede sig ved forskellige, forhåndenværende forretninger, så-

som salg af blade fra busken kath (rusmiddel) og elefantstødtænder; alt sammen illegi-

tim virksomhed.  

 

Den økonomiske kapital var i Adnans tidlige barndom særdeles sparsom. Adnan sagde: 

”Vi boede i et lerklinet hus, der var ingen mad, og vi spiste bare, når vi fik noget”. Fa-

milien var så pressede økonomisk, at de måtte ernære sig gennem illegal handel, som 

kunne medføre straf og bøde. I værste fald ville familien være stillet socialt positionelt 

og økonomisk endnu dårligere, hvis de ulovlige økonomiske transaktioner ikke forblev 

skjulte for øvrigheden.  

 

Adnans opvækst og privatliv er præget af mange flytninger. Da Adnan var 8 år, omkom 

faren i en trafikulykke. Adnan flyttede til en tante, som var så økonomisk dårligt stillet, 

at han ikke kunne blive boende. Han flyttede videre til forskellige familier, inden han 

blev adopteret af en familie fra nabolandet Kenya. I 1996 flyttede denne adoptivmor 

eller ”pap-mor”, som Adnan kaldte hende, til Danmark. I 1997 blev Adnan familie-

sammenført med hende og fik asyl. Pap-moren bor nu i England, og Adnan ser ikke sin 

familie særligt ofte. I det hele taget har han mindre kontakt til muslimske miljøer nu end 

gennem hans opvækst. Han sagde: ”… jeg sprang ud som bøsse, og inden da var jeg så 

småt begyndt at isolere mig stille og roligt.”  Han har et kæresteforhold til en mand, 

hvilket er ganske nyt. Adnan bor alene til leje i en lille lejlighed i nærheden af hospita-

let. 
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Alt i alt er Adnans sociale livsbane karakteriseret ved mange flytninger. Flytninger fra 

sin biologiske familie til adoptivfamilier, men også flytninger fra land til land og fra 

verdensdel til verdensdel. Flytningen fra hans egen biologiske familie til andre familier 

betød flytning til sociale relationer, hvor den økonomiske kapital var større og værdier-

ne rettet mod skoleuddannelse, og i Afrika tillige muslimsk dannelse.  

 

Om sin uddannelsesbane sagde Adnan: ”Jeg ved, jeg var god til at gå i skole og passe 

koranskolen. Jeg tror, jeg fik lov til at komme hos de forskellige familier, fordi jeg må-

ske kunne noget mere end mine søskende.” Adnan gennemførte sin muslimske skoleud-

dannelse med sådan en omhu, at han kunne forblive i familien og bevare sin nye positi-

on. Adnan var bevidst om de tvungne flytningers betydning for hans økonomiske sik-

kerhed og de ændrede sociale muligheder. ”Det lyder sådan lidt hårdt, men mit held var 

faktisk, at min far døde, for så kunne jeg komme til nogle andre familier, som havde lidt 

flere penge.”      

 

Adnan havde efter ni års skolegang i Afrika orienteret sig mod danske skoletraditioner 

helt fra ankomsten til Danmark. Først i form af obligatorisk sprogskole, herefter folke-

skole og HF, og sidst sygeplejestudiet. Et forløb på tilsammen otte år, som yderligere 

skulle suppleres med nogen tid på universitetet, hvor Adnan kort havde ”læst arabisk”. 

Mit empiriske materiale rækker ikke til at beskrive, hvordan dette skift fra universitet til 

sygeplejestudiet fungerede for Adnan fagligt eller socialt.  

 

Adnans professionelle bane har kun været inden for det kardiologiske speciale. Efter 

autorisation til sygeplejerske i 2006 fik Adnan ansættelse på et mindre akut hospitalsaf-

snit i hovedstadsregionen. For tre måneder siden blev Adnan ansat på denne akutte kar-

diologiske klinik.  

 

Alt i alt ser Adnan ud til at have inkorporeret en stor omstillingsparathed i sin habitus 

og har i dag lært sig at leve som borger i et vestligt land med krav om bl.a. uddannelse 

og job. Dvs. fra en herkomst i en familie i et mere traditionelt samfund lever han nu i et 

mere moderne samfund; dvs. han lever et helt andet liv end det liv, han kender fra sine 

forældre. I en vestlig optik har han opnået højere position i det sociale rum end hans 
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forældre, i hvert fald hvad angår økonomisk, social og kulturel kapital, som også har 

impliceret et brud med hans muslimske tro. Et brud som har fundet sted implicit, for han 

har trukket sig fra de muslimske sociale relationer, fordi han antager, at de ikke vil ac-

ceptere hans homoseksualitet.    

 

4. Konstruktion af en typisk dag i klinikken 
Konstruktion af en typisk dag for sygeplejerskerne bestod af elementerne: ”lægens stue-

gang”, ”sygeplejerskens medicinmekka”, ”Patientens tid” og ”legitime forstyrrelser i 

arbejdsdagen”. Disse elementer vil blive analyseret efter en analyse af klinikkens doxa 

(se bilag 14 for deskriptiv beskrivelse af det observerede sted).  

 

5. Konstruktion af den akutte kardiologiske kliniks doxa  
Jeg søger med udgangspunkt i mine observationer at konstruere den akutte kardiologi-

ske kliniks doxa. En doxa, som ser ud til at være en fælles betingelse for alles, hermed 

også case Signes, Nicks, Tinas og Adnans muligheder for praktiske handlinger som sy-

geplejersker. Jeg ser først på, hvilken betydning patientens hjerterytme havde i denne 

klinik, og derefter hvordan klinikkens fysiske rammer legitimerer patienten, som er 

identificeret gennem sin hjerterytme. Endelig vil jeg se på magtstrukturerne i klinikken i 

forhold til hvordan de casekonstruerede sygeplejersker legitimerede doxaen.   

 

5.1 ”Patienten er en hjerterytme”  

En betingelse for sygeplejerskernes praktiske handlinger i denne klinik var som sagt det 

kardiologiske speciale, som betød, at kun patienter med symptomer svarende til en hjer-

terytmeforstyrrelse kunne blive indlagt. Når jeg observerede alle disse overvågnings-

krævende patienter, fik de som det første påsat elektroder omkring brystregionen til 

kategorisering af hjerterytmen. Med udgangspunkt i puls, blodtryk og print af EKG ud-

ført af sygeplejersker, diagnosticerede lægen patientens hjerterytme.  

 

Lægen bestemte, om rytmen var forstyrret eller ikke. Sygeplejerskerne fortalte om pati-

enter med hjerterytmeforstyrrelser som var fatale, således at de måtte genoplive patien-
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terne med hjertemassage, men jeg observerede ingen patienter med så alvorlige hjerte-

rytmeforstyrrelser i vagterne, hvor jeg var observatør.  

 

Men eksempelvis observerede jeg en ambulance ankomme med en kvindelig patient 

omkring kl. 21:00. Hun havde brystsmerter svarende til en hjerterytmeforstyrrelse. 

EKG’et viste ikke forstyrret hjerterytme, og kvinden blev udskrevet næste formiddag kl. 

10:00. En eftermiddag kl. 14:00 skulle en mandlig patient cykle for at teste hjertes be-

lastningsevne. Patientens hjerterytme klarede maksimal belastning ifølge EKG’et, og 

han blev udskrevet kl. 15.00. Disse to patienters subjektive reaktion på udskrivelsen 

forekom positiv. De tog smilende afsked med sygeplejerskerne og deltog aktivt i at 

pakke deres private ting sammen.  

 

En anden patient, som var blevet indlagt efter at være faldet på gaden, havde en anden 

subjektiv oplevelse af udskrivelsen. Patienten skulle om formiddagen have foretaget en 

ortostatisk blodtryksmåling.7 Sygeplejerskens målinger af blodtrykket kunne ikke rela-

teres til en hjerterytmeforstyrrelse; derfor bestemte lægen, at patienten skulle udskrives. 

Patienten var fortsat utryg og udtrykte bekymring for at falde på gaden igen, derfor ind-

ledte han en forhandling med sygeplejersken, som havde plejeansvaret8 for ham denne 

dag. Forhandlingen resulterede i, at patienten blev lovet en ambulant opfølgning, og at 

udskrivelsen blev udsat til kl. 17:00. Men alt i alt blev han tilsyneladende udskrevet, 

fordi lægen ikke kunne diagnosticere hjerterytmen som forstyrret. Det så ud til at bety-

de, at når hjerterytmen ikke var forstyrret, blev patienten straks udskrevet; dvs. en ufor-

styrret hjerterytme svarede til en eksklusion af denne klinik, uagtet patienten havde en 

subjektiv oplevelse af at være syg.  

 

Når hjerterytmen var forstyrret, bestemte diagnosticeringen af hjerterytmen den medi-

kamentelle behandling, som eventuelt blev suppleret med et operativt indgreb, som fo-

regik på en anden afdeling. Langt de fleste patienter blev direkte udskrevet til afdelin-

                                                 
7 Målinger af blodtrykket, for at se patientens blodtryksreaktion på skift mellem liggende, siddende og 
stående stilling. 
8 Sygeplejerskerne tilstræbte at tilrettelægge plejeformen på denne akutte kardiologiske klinik, således at 
den blev udført efter princippet "tildelt patientpleje", hvilket vil sige, at hver patient havde sin egen syge-
plejerske, som havde ansvaret for plejen af patienten fra start til slut af hver enkelt vagt. 
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gen, som skulle foretage den invasive behandling. Men eksempelvis observerede jeg i 

løbet af de 14 dage, hvor jeg var objektiverende observatør, tre patienter komme retur til 

ekstra observation efter invasiv behandling. Patienterne var over 80 år og havde dermed 

en alder, hvor hjertet kunne være ekstra belastet. En ekstra belastning af hjertet, som 

betød at disse tre patienter allerede inden den invasive behandling blev lovet ekstra ob-

servation på denne klinik efterfølgende. Men en ekstra observation som forekom kortva-

rig. Disse tre patienter blev alle udskrevet/overflyttet i vagter, hvor jeg ikke var i klinik-

ken, men jeg fik fortalt, at to af disse eventuelt udsatte patienter blev udskrevet til 

hjemmet efter et døgn, hvor den tredje blev overflyttet til nabo-afsnittet med færre akut-

funktioner. De to hjemsendte patienters hjerterytme havde formentligt stabiliseret sig 

efter det operative indgreb, hvor patienten som blev overflyttet, fortsat skulle observe-

res, fordi hjerterytmen fortsat kunne diagnosticeres som forstyrret. Det betød, at 

når/hvis patienten kom retur til denne klinik, afgjorde hjerterytmeforstyrrelsen, om pati-

enten kunne udskrives til hjemmet, eller om hjerterytmeforstyrrelsen forekom langvarig 

eller alvorlig, således at patienten skulle overflyttes til et andet afsnit i det medicinske 

felt, som ikke havde status som akut afsnit.  

 

I de vagter jeg observerede, så patienterne ikke ud til at kvalificere sig til at forblive på 

klinikken ved generelle hjerterytmeforstyrrelser, men kun ved hjerterytmeforstyrrelser 

med behandlingspotentiale.  

 

Patientens diagnose i form af diagnosticering af hjerterytmen og en formodet udskrivel-

ses- eller overflyttelsesdato var altid indeholdt i rapportering ved vagtskiftet, altså i in-

formationen fra sygeplejerske til sygeplejerske, i flere stuegangsfaser og også delvist 

under modtagelsen af akutte patienter, ligesom nuværende og eventuel fremtidig be-

handling relateret til patientens hjerterytme også blev drøftet i disse sammenhænge. Det 

vil sige, sygeplejerskerne drøftede patienters hjerterytme både indbyrdes og sammen 

med lægerne.  

 

Alt i alt så der ud til at være gensidig enighed om, at patientens hjerterytme var eneste 

væsentlige determinant for patientens sundheds- og heldbredstilstand og dermed afgø-

rende for inklusionen og eksklusionen af afsnittets patienter. ”Patienten er en hjerteryt-
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me” syntes at være bærende for klinikkens doxa. En doxa som så ud til at blive reprodu-

ceret og legitimeret, når jeg så på klinikkens fysiske rammer.  

  

5.2 Klinikkens fysiske rammer som bærer af doxa  

Generelt var ”patienten er en hjerterytme” eksplicit repræsenteret i alle fysisk rum, hvor 

sygeplejerskerne færdedes. Jeg observerede, at i alle rum var artefakter9 relateret til 

måling og registrering af patienternes hjerterytme synlige. Stort set alle patienter bar 

telemetri10 i et bomuldsbånd om halsen. Selve telemetrien var dækket af patienternes 

tøj, men bomuldsbåndet og ledningerne mellem apparatet og elektroderne på patiente

brystregion var ikke dækket af tøj. Bomuldsbåndet var synligt ved halsen, og ledninger-

ne hang nedenfor skjorten. Det betød, at bomuldsbånd og ledninger repræsenterende 

patientens hjerterytme var synlige overalt hvor patienterne færdedes.  

ns 

                                                

 

Telemetrien sendte signaler til både sygeplejekontoret/personalerummet, (se bilag 13, 

som er en beskrivelse af denne akutte kardiologiske klinik) hvor patienten som hjerte-

rytme var repræsenteret, visuelt på en scoopskærm og auditiv, når alarmen lød, hvis 

puls, blodtryk og andre forstyrrelser faldt uden for computerens indkodede normalom-

råde. Et normalområde, der er funderet på forskning udført af det medicinske felts do-

minerende agenter, læger. Når jeg observerede sygeplejerskernes reaktioner på alarmer-

ne, viste det sig, at de fleste alarmer blev afbrudt, uden at sygeplejerskerne tilså patien-

ten. Når alarmen lød, rettede sygeplejerskerne nærmest ubemærket blikket mod scoopet 

med patientens EKG og syntes at konstatere med udgangspunkt i egne erfaringer, at 

alarmen ikke repræsenterede en for denne patient fatal unormal afvigelse. Sygeplejer-

skerne tilså langt fra altid patienten fysisk, fordi hun/han kunne konstatere at patienten 

qua sin hjerterytme ikke afveg fra det forventelige og derfor i dette lys måtte have det 

godt og ikke gjorde krav på tilsyn af en sygeplejerske. Denne sekundære repræsentation 

af patienterne i form af scoopskærm og alarmer præsenterende hjerterytmen så ud til 

ikke alene at være determinerende for behandlingen, men også for sygeplejerskernes 

kontakt med patienterne eller mangel på samme.  

 

 
9 Kulturbærende genstand 
10 Apparatet, som aflæser patientens EKG  
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Det vil sige, sygeplejerskerne her identificerede patienten med hjerterytmen, samtidig 

med at hun/han konstant hørte alarmen, som repræsenterede den fraværende læges på-

mindelse om at rette blikket mod scoopet. I lægens fravær var det altid sygeplejerskens 

ansvar at overvåge patientens hjerterymte. Ovenstående så ud til netop at konstituere 

den akutte kliniks orden. Alle fysiske rum på denne akutte kardiologiske klinik syntes 

altså at eksplicitere at ”patienten er en hjerterytme”. End ikke på personaletoilettet var 

sygeplejerskerne helt fri for alarmen repræsenterende patientens hjerterytme. Lyden af 

alarmen kunne på toilettet anes auditivt fra gangen, så selv når sygeplejerskerne skulle 

på toilettet, hørte de lægens påmindelse om at rette opmærksomheden på en patients 

hjerterytme. Jeg observerede ikke sygeplejerskerne på toilettet og så derfor ikke om 

rummet kunne være et frirum, fordi de ikke kunne slå alarmen fra, eller om opholdet på 

toilettet tilskyndede sygeplejerskerne til at fare ud til scoopskærmene for at checke pati-

entens EKG.   

 

Men generelt så sygeplejerskerne ikke ud til at lade sig påvirke af de auditive forstyrrel-

ser.  

Lyden fra alarmen forekom så inkorporeret i sygeplejerskerne, at jeg en aften observe-

rede én sygeplejerske, som hele aftenen havde opholdt sig blandt klinikkens evigt ly-

dende alarmer, reagere, fordi en af computerne på sygeplejekontoret fremkom med en 

anderledes bippende lyd. Hun sagde om den ikke velkendte lyd: ”det er da ikke til at 

holde ud at høre på”. Der var tydeligt at der var normale og ikke-normale lyde i afde-

lingen. 

 

Alt i alt så denne akutte kardiologiske kliniks fysiske rammer ud til at være strukture-

rende og struktureret struktur for både sygeplejersker, læger og formentlig også patien-

ter, således at alle var gensidigt enige om at legitimere doxaen: ”patienten er en hjerte-

rytme”.  
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5.3 Konstruktion af overordnede magtpositioner, som sygeplejersken indskrev sig i 
i klinikken  

 
Scoopskærme og alarmer så altså ud til at repræsentere den fraværende lægens diagno-

sticering af patientens hjerterytme, som sygeplejerskerne skulle assistere lægen med at 

behandle. Lægen syntes altså at være den dominerende agent i denne klinik, hvor syge-

plejerskerne var de underordnede og assisterende i forhold til lægen.  Det vil sige, der 

fandt ikke kun en legitimering af, at ”patienten er en hjerterytme”, sted i klinikken, men 

også en legitimering af klinikkens hierarkiske strukturer, hvor patienten, der endog var 

reduceret til en hjerterytme, havde den lavest positionelle placering i forhold til alle de 

professionelt agerende. Lægen så ud til altid at have den højeste dominerende position i 

forhold alle andre agerende i klinikken, hvor sygeplejersken syntes at placere sig mel-

lem lægen og patienten.  

 

De case-konstruerede sygeplejersker syntes stiltiende at acceptere disse magtstrukturer. 

Dette kunne forklares gennem deres vej til deres uddannelse og erhverv som sygeplejer-

ske. Fælles for casene Signe, Nick, Tina og Adnan var, at de udtrykte tilfredshed med 

valget af sygepleje som erhverv, da de fortalte om deres livsbaner relateret til uddannel-

se - og professionel bane i interviewet.  

 

- Signe fravalgte psykologistudiet for at bliver sygeplejerske: ”Jeg valgte at blive 

sygeplejerske, det er jeg rigtig glad for.” 

- Nick overvejede at blive skovarbejder, men valgte sygeplejen. Han sagde: ”Men 

nu blev det ikke sådan. Jeg gik sygehusvejen, og det fortryder jeg på ingen må-

de. Jeg synes vi har klart for dårlige arbejdsvilkår, men jeg er glad for at være 

sygeplejerske.” 

- Tina talte hele tiden om en tvivl om at blive sygeplejerske, men sagde alligevel: 

”Men det endte med, at jeg var helt vild god til det og blev helt vild glad for 

det”.  

- Adnan fravalgte universitetsstudierne for at blive sygeplejerske. Han sagde: 

”Det (sygeplejen) startede jeg med for 4-5 år siden, og jeg føler mig hjemme”.  

- Interviewer: ”Du føler dig hjemme i det?” 

- Adnan: (ivrig) ”ja, jeg har i den grad valgt rigtigt”. 
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Gennem casene ses, hvordan de alle havde forskellige motiver for erhvervsvalg og hav-

de i kortere eller længere perioder været i andre erhverv og studier.  Signes, Tinas og 

Adnans omveje havde været kortvarige, hvor Nick først søgte på sygeplejeskolen 10 år 

efter gymnasiet. Signe havde ambitioner om at studere i udlandet, men var fortsat i kli-

nikken, så på tidspunktet virkede alle, som Adnan udtrykte det, som om de følte sig 

hjemme i erhvervet som sygeplejerske. Det vil sige trods forskellige veje ind i sygeple-

jen, så er det fælles, at både case Signe, Nick, Tina og Adnan trives og accepterer stilti-

ende den orden og doxa, der hersker i klinikken. En orden, som synes at betyde, at de er 

tilfredse med den underordnede placering relateret til lægerne og deres mere overordne-

de position i forhold til patienterne i denne klinik og i det sociale rum.11 

 

Forklaringen på Signes accept af den underordnede position i klinikken kunne have 

homologier til Signes livsbane, hvor hun synes at være disponeret for at kunne indskrive 

sig i en underordnet position, qua sin opvækst blandt arbejdere med relativ lav position i 

det sociale rum. Hun kender pr. levet liv, hvordan denne plads skal udfyldes og leves. 

 

Modsat Signe adskiller Nick sig gennem sin herkomst i det øvre mellemlag, hvor han 

reproducerer sin mors uddannelses- og erhvervsbane. Han synes disponeret for en vel-

lykket orientering mod klinikkens doxa og magtrelationer, da han gennem sin mors for-

tællinger havde fået indsigt i klinikkens måde at fungere på..  

 

Tina reproducerede sine forældres uddannelsesbaner - blot inden for et andet fag end 

forældrene. Tina havde gennem studiet umiddelbart let og hurtigt ved at indordne sig de 

givne strukturer, sådan at hun fik anerkendelse og kunne føle sig sikker og dermed tryg 

i det hun gjorde; parametre som tilsyneladende er vigtige for hendes oplevelse af at 

kunne handle godt og rigtigt. Gennem Tinas mellemlange videregående uddannelse 

indskrev hun sig i samme position i det sociale rum som sine forældre, hvilket kunne 

betyde at hun fastholdt den samme sociale orden, som hun altid havde kendt og dermed 

også følte sig tryg i. Dvs. det falder Tina ”kulturligt” at indskrive sig i sociale positioner 

hvor hun både indskriver sig i dominerende og dominante positioner i livet; en form for 

mellemposition. 

                                                 
11 Det samme finder Glasdam (2002) s. 159 som fællestræk hos agentkategorierne af sygeplejersker.  
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Når jeg ser på Adnan, kunne han være disponeret for den herskende sociale orden i kli-

nikken. Et forhold der kan forklares med homologier til hans praktiske sans for omstil-

lingsparathed for flere kulturer og sociale relationer; en omstillingsparathed som også 

var betydningsfuld for Adnan i forhold til at erobre sig nye sociale positioner i livet. En 

praktisk sans, som dermed synes gearet til også at kunne tilpasse sig til klinikkens orden 

med den position, et arbejde som sygeplejerske giver ham i denne klinik. En ny position 

som i vestlig optik er en underordnet positionel placering i forhold til lægen.  

 

Alt i alt har de case-konstruerede sygeplejersker forskel i herkomst og social livsbane, 

men alle synes qua deres livsbanebetingede habitus at være disponeret for at tilpasse sig 

magtstrukturerne i denne akutte kardiologiske klinik. En magtstruktur, som sygeplejer-

skerne generelt betragtet stiltiende så ud til at respektere, legitimere og dermed fasthol-

de.  

 

6. ”Lægens stuegang” 
Sygeplejerskernes arbejdsdag syntes at være struktureret omkring lægen, uanset om 

han/hun var til stede i klinikken eller ej. En strukturering som ofte fandt sted i forbin-

delse med og afvikling af stuegang. Dette sås blandt andet gennem sygeplejerskens for-

beredelse til stuegang, inden lægen ankom til klinikken, en forstuegang, som udspillede 

sig på sygeplejekontoret mellem læge og sygeplejerske, selve stuegangen som udspille-

de sig på patientens sygestue, og en afsluttende fase mellem læge og sygeplejerske på 

kontoret12. Stuegang fandt sted i såvel dagvagt som aftenvagt. I dagvagten syntes stue-

gangen mere organiseret og inkluderede alle afdelingens patienter. I aftenvagten tog 

stuegangen mere udgangspunkt i problemer, der var opstået siden dagvagtens stuegang, 

og som ikke kunne vente til næste dagvagts stuegang. I princippet adskilte form og ind-

hold i de to vagters måde at forvalte stuegang på sig ikke fra hinanden. 

 

Ser jeg på Signe, var hendes deltagelse i stuegangen overordnet organiseret ved, at hun 

stod til rådighed for flest mulige agenter i klinikken. Nedenstående situationer relaterede 

sig til stuegangssituationer i dagvagter.   

                                                 
12 På samme måde finder Glasdam(2002) stuegangen inddelt.  
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Et eksempel fra en observationsdag inden lægen ankom til stuegang i afdelingen. 

- Signe gik på sygestuen for at orientere sig hos patienterne. 

- Efter at Signe havde sagt: ”God morgen”, målte hun blodtryk og puls på patien-

terne. 

- Signe registrerede målingerne i sygeplejekardex på sygestuen. 

- Signe tog journalen for at orientere sig i kontoret omkring patienterne. 

- En klokke ringede fra en patient på sygestuen.  

- Signe forlod kontoret for at gå på sygestuen til patienten. 

- Signe kom igen tilbage til sygeplejekontoret og satte sig ved et skrivebord for at 

læse i journalen. 

- Endnu en klokke ringede fra patientstuen. 

- Signe kiggede på displayet og konstaterede, at kaldet fra sygestuen ikke relate-

rede sig til en patient, hun havde plejeansvaret for.13  

- Klokken ringede fortsat.  

- Signe rejste sig uden at sige noget og besvarede klokken på sygestuen. 

- Signe vendte igen tilbage til kontoret for at orientere sig videre i journalerne. 

- Endnu en klokke ringer, som Signe også besvarer.  

- Lægen ankom til klinikken.  

- På sygeplejekontoret sad Signe ved siden af den mandlige læge ved skrivebor-

det. Hun rakte lægen papirerne med registreringerne af patientens hjerterytme.  

Lægen sagde: ”det ser fint ud (EKG, puls og blodtryk), så vi kan udskrive ham i 

morgen”. Signe sagde ”Ja, det lyder rimeligt.” 

- Under en pause i drøftelserne spurgte Signe lægen, om han havde hørt, at en fæl-

les kollega havde fået en datter. Lægen rettede blikket mod Signe og svarede: 

”Det har jeg hørt.”  

- På sygestuen spurgte lægen til patientens psykiske tilstand. Signe sagde ingen-

ting. Da patienten rejste sig lidt, rettede Signe på puden bag patientens ryg, og 

                                                 

13 De to grupper af sygeplejersker tilstræbte at tilrettelægge plejeformen på denne akutte kardiologiske klinik, således at 

den blev udført efter princippet "tildelt patientpleje", hvilket vil sige, at hver patient havde sin egen sygeplejerske, som 

havde ansvaret for plejen af patienten fra start til slut af hver enkelt vagt. 
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senere lagde hun en hånd på patientens skulder, fordi hun syntes at fornemme, at 

det var emotionelt svært for patienten.  

- På gangarealerne tilbage til sygeplejekontoret roste Signe den mandlige læge for 

samtalen. 

- På sygeplejekontoret remsede lægen stuegangsbeslutninger op, herunder patien-

tens udskrivelse, som skulle finde sted næste formiddag, og medicinordinatio-

ner. Signe noterede beslutninger i sygeplejekardex. 

 

Målinger og registreringer af puls og blodtryk til lægens stuegang var direkte relateret 

til patientens hjerterytme, ligesom Signe stiltiende accepterede udskrivelsen af en pati-

ent, hvis hjerterytmeforstyrrelse havde stabiliseret sig, selvom patienten fortsat kunne se 

ud til at have psykiske problemer. Signe placerede sig fysisk ved lægens side; ligesom 

hun overrakte papirerne til ham. Umiddelbart så det ud som om, at Signes deltagelse i 

stuegangen var orienteret omkring patientens hjerterytme og assistance af lægen.   

 

Signe havde tid til at besvare klokker fra patienter på sygestuen, hvorved hun også hele 

tiden forsøgte at servicere patienterne; men hun hjalp samtidig sine sygeplejerskekolle-

gaer, så de slap for at besvare klokker, når patienterne kaldte på hjælp. Det vil sige, hun 

evnede at servicere både patienter og sygeplejerskekollegaer samtidigt med sine forbe-

redelser i forhold til lægen, men denne servicering så ud til at ophøre, når lægen ankom 

til klinikken til stuegangen, for da veg Signe ikke fra hans side. Hendes relation til læ-

gen forekom både faglig og ikke-faglig. Faglig, når Signe overrakte sine registrerede 

målinger, og når hun noterede stuegangsbeslutningerne i sygeplejekardex.  Ikke-faglig, 

når hun f.eks. samtalede om kollegaens barn. En ikke-faglig relation, som gentog sig på 

sygestuen, når Signe stod tavs ved siden af lægen og i hendes relation til patienten, når 

hun rettede på dennes pude, og når hun tavs fysisk anerkendte dennes emotionelle ube-

hag. Signes relation til både lægen og patienten under stuegangen kunne karakteriseres 

som social nærhed. Det vil sige, at Signe syntes at organisere stuegangen omkring nære 

sociale relationer til alle - uanset position i klinikken.  

 

Signes orientering under stuegangen kan have homologier til den betydning Signe til-

lægger værdier omkring kernefamilien. En kernefamilie, Signe fortsat har stor tilknyt-
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ning til. Signe fortalte: ”… mine brødre har været bedre til at kappe navlestregen, som 

man siger.”  Signe kappede ikke navlestrengen og så ud til at acceptere denne position i 

familien. Blandt sine søskende syntes Signe at acceptere at stå til rådighed for nærheden 

til og i familien, ligesom hun også syntes at have og tage ansvaret for, at familien fortsat 

fremstod som en ideel kernefamilie. Disse træk fra Signes liv syntes at sætte sig igen-

nem i forhold til at stå til rådighed for både lægen og patienten i klinikken under lægens 

stuegang. Men alt i alt relaterede Signe sig kun til patienterne, når hun ikke skulle gå 

ved siden af lægen. Det vil sige, at Signes sans for at stå til rådighed overordnet bestod i 

at servicere lægen. Derfor var det lægen, som havde fordel af Signes sans for at stå til 

rådighed. 

 

Når jeg ser på Nick, så han ud til at orientere sig mindre servicerende end Signe under 

lægens stuegang. Nedenstående relaterede sig dels til stuegang omkring en patient med 

specielle behov og en fast stuegangssituation i aftenvagten.  

 

Første aftenvagt var der ingen fast stuegang; men en situation, hvor Nick skulle tage en 

A-punktur14 på en patient, som var mistænkt for at have en lungeemboli15. A-punkturen 

var ordineret af stuegangslægen i dagvagten netop i vagtskiftet. Nick effektuerede ordi-

nationen og tilkaldte vagtlægen, da svaret på prøven kom fra laboratoriet. Lægen kom, 

og Nick overdrog stående på sygeplejekontoret svaret til hende. Lægen (kvinde) sagde: 

”Du har vel set at A-punkturen er i.a.?”16 

Anden aftenvagt inden lægen ankom til aftenstuegangen. 

- Nick går begge eftermiddage på sygestuerne for at hilse på patienten og måle 

puls og blodtryk på dem.  

Lægen var ankommet. 

- Lægen (mand) ankom til sygeplejekontoret og fandt selv journal på patienten. 

Lægen satte sig ved siden af Nick ved skrivebordet og læste i journalen. Han 

kiggede på et EKG-print og viste det til Nick. Nick svarede: ”det var satans.” 

- Under samme stuegangssituation sad samme læge med en journal repræsente-

rende en anden patient. Nick rejste sig for at hente en kop kaffe i personalerum-

                                                 
14 Arterie blodprøve, som viser graden af patientens lungeinsufficiens.  
15 Blodprop i lungen som indirekte giver hjerterytmeforstyrrelser.  
16 Blodprøven viser ingen forstyrrelser  
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met. På vej derind fortalte Nick grinende, at han havde taget fejl i kategoriserin-

gen af denne patients hjerterytme.  Lægen svarede: ”det har jeg også prøvet i 

1996.”  

- Nick og lægen tilså ikke patienten.  

 

Nick indsamlede data til lægens stuegang på sygestuen, han effektuerede lægens ordine-

rede blodprøve, og han tilkaldte lægen og overdrog svaret til hende. Alt sammen assiste-

rende deltagelse i diagnosticeringen af patientens eventuelle hjerterytmeforstyrrelse. 

Overordnet var Nicks organisering af og under stuegangen orienteret omkring assistance 

af lægen i behandlingen af patienten, identificeret gennem sin hjerterytme.  

 

Nick legitimerede stuegangens strukturer, men på en anden måde end Signe. Nick assi-

sterede ikke lægen med at finde journalen, som jeg så Signe gøre i dagvagten. Han brød 

op midt i forstuegang for at hente kaffe, og han bandede og jokede, og i hans relation til 

lægen forekom sproget dagligdags. Det vil sige han servicerede lægen på en anden må-

de end Signe gjorde, ligesom han modsat Signe under drøftelserne med lægen bidrog 

med forhold som kunne være på grænsen af lægens kompetenceområde, når han drøfte-

de blodprøvesvar og EKG´er med lægen. Nick servicerende lægen, men ekspliciterede 

måske ikke serviceringen, når han bevægede sig på grænsen af lægens kompetenceom-

råde. En unødvendig eksplicitering, som måske kunne forklares med Nicks socialt arve-

de habitus i et akademisk miljø svarende til lægens position i samfundet; dvs. Nick er 

disponeret til at forstå den position hvorfra lægen tænker og taler og lever liv i det so-

ciale rum. Endvidere var hans mor sygeplejerske og kan tænkes ikke-bevidst at have 

introduceret ham til lægens sprog og logik gennem hans opvækst17. Alt dette kan bety-

de, at Nick i nogle situationer ikke underlægger sig lægen på helt samme måde som 

eksempelvis Signe, når hun mere tjenestepige-artigt f.eks. rakte lægen journalen. 

 

Men selvom Nicks praktiske handlinger under stuegangen var organiseret omkring ser-

vicering af lægen, fremstod han alligevel distancerende til ordenen, der herskede på det 

                                                 
17 Dette samme finder Glasdam (2002) hos kategoriseringen af agenttypen: ”Sygeplejerske – kritikker” s. 
169 
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område. En distancering, som især syntes at komme til udtryk med Nicks gennemgåen-

de organisering af sine praktiske handlinger med humor under stuegangen og i klinik-

ken generelt betragtet. Når jeg ser på Nicks brudte livsbane, kan det ikke udelukkes, at 

jeg med homologier til hans tidligere praksisser kan søge at forstå den humoristiske 

tilgang i forhold til stuegang og andre aktiviteter i klinikken. En brudt livsbane, hvor 

han skrev sig ind i mors sociale tradition som sygeplejerske og brød med sin fars aka-

demiske tradition – brød med sin far, som qua sin akademiske sociale tradition sikkert 

havde været den dominerende agent i hjemmet i forhold til moren. Det vil sig Nick brød 

med denne dominerende agent.  

 

Men Nick skrev sig ind i det kliniske rum, hvor han måtte indordne sig i de hierarkiske 

strukturer, hvor hans positionelle plads var underordnet lægen i sin deltagelse i stuegan-

gen. Nicks humor under stuegangen kunne være eneste måde at eksplicitere sit eget in-

korporerede oprør mod dominerende agenter - ligesom hofnarren, der i sin tid var den 

eneste, der kunne udstille magtstrukturerne omkring enevældskongerne. Den kunne 

være den eneste måde, hvorpå Nick kunne bryde en lille smule med den dominerende 

agent, lægen i klinikken under stuegangen, eller måske den eneste måde han kunne fin-

de ud af at være til stede der på; men alt i alt gjorde Nick, hvad han skulle. Han service-

rede lægen. 

 

Modsat - når jeg så på Tina, så hun ud til generelt at være aktiv og fuldt nærværende i 

sin deltagelse under stuegangen. Mit empiriske materiale rækker ikke til at se på alle 

stuegangsfaser i dagvagten, fordi jeg i dagvagten fulgte Tina på en sygestue, hvor hun 

skulle deltage i overflytningen af en akut patient. Nedenstående relaterede sig til situati-

oner i dagvagt og aftenvagt på sygeplejekontoret og på sygestuen. 

 

I dagvagten inden lægen ankom til klinikken: 

- Tina sad tavs og foroverbøjet ved et skrivebord og læste i journaler på sygeple-

jekontoret.   

- Den studerende kommer med på sygeplejekontoret med et stykke papir med må-

linger af patienters puls og blodtryk, som Tina registrerede i sygeplejekardex.  

I aftenvagten inden lægen ankom i klinikken:  
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- På sygeplejekontoret sad Tina ved et skrivebord og orienterede sig hurtigt i 

journalen om patienterne. Bagefter sad hun og samtalede med sine sygeplejer-

skekollegaer.   

Lægen ankom til klinikken på sygeplejekontoret:  

- Lægen (mand) deltog kort i den private samtale sammen med sygeplejerskerne. 

- Tina ledte samtalen hen på patienten, hun har ansvaret for.   

- Tina samtalede med lægen om en patient, der blev genindlagt sidst på eftermid-

dagen. Tina sagde, at hun formodede, at patienten havde haft reinfarkt.18  Tina 

kommenterede EKG´et og foreslog behandling. Lægen godkendte Tinas forslag. 

- Ved samme forstuegang drøftedes en anden patient, som blev diagnosticeret 

med angina pectoris19. Tina foreslog lægen at ordinere Selo-zok.20 Lægen be-

kræftede Tinas forslag.  

På sygestuen:  

- Tina gik selv på sygestuen og fortalte patienten, at denne havde fået et reinfarkt. 

- Tina fortalte om den lægeordinerede medicin.  

- Tina hentede den lægeordinerede medicin. 

Senere på aftenen på sygestuen: 

- Tina og lægen gik sammen på sygestuen for at møde patienten på sygestuen.  

- Tina sagde ingenting.   

 

I aftenvagten foretog Tina ingen målinger af puls og blodtryk på sygestuen. I dagvagten 

havde hun uddelegeret ansvaret for disse målinger til den studerende, som var under-

ordnet hende i klinikken. I praksis havde Tina en assistent til serviceringen af den endnu 

fraværende læge. Tina selv prioriterede at sidde på sygeplejekontoret og vente på læ-

gens stuegang. En ventetid, som hun så ud til at udnytte til at opspore forhold omkring 

patienten, som skulle drøftes med lægen senere. Dette med henblik på at Tina kunne 

danne sige et overblik over patienternes hjerterytmer.  

 

I dagvagten så Tina ud til at være specielt omhyggelig og koncentreret med at danne sig 

et overblik, hvor hun i aftenvagten mere havde rum til at relatere sig til sine monofagli-

                                                 
18 Patienten har tidligere været indlagt med blodprop i hjertet og har fået endnu en.  
19  Hjertekrampe på grund af åreforkalkning i hjertets kranspulsårer  
20 Middel til behandling af hjertekramper  
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ge kollegaer. Det vil sige i aftenvagten var Tina ikke kun koncentreret om at relatere sig 

til den endnu fraværende læge, men relaterede sig også til sygeplejerskerne med samme 

positionelle placering i klinikken som hun selv i forhold til lægen; men hun relaterede 

sig kun kort til patienterne. Hvis hun skulle relatere sig til patienterne, måtte hun forlade 

sygeplejekontoret, hvilket betød at hun ikke kunne prioritere at vente på sygeplejekon-

toret på lægen og hans stuegang.     

 

I lægens fysiske fravær skabtes plads til andre relationer, men når lægen ankom, rettede 

Tina hurtigt fokus mod denne og dennes behandling af patienten, identificeret gennem 

sin hjerterytme. Hun rettede fokus mod eksplicitering af sit overblik over behandlingen 

af patienterne under resten af stuegangen. Et overblik, som hun både ekspliciterede 

overfor lægen og patienterne - et overblik som umiddelbart kunne svare til lægens kom-

petenceområde. Men som skrevet accepterede Tina sin underordnede positionelle place-

ring i klinikken i forhold til lægen, som også blev praktisk manifesteret under stuegan-

gen, da Tina og lægen sammen skulle møde patienten; her stod Tina på sygestuen som 

lægens tavse assistent. 

 

Alt i alt fik Tina assistance fra den studerende til at kunne være omhyggelig og koncen-

treret om at få overblik over behandlingen, sådan at hun kunne eksplicitere overblikket 

over for læger og patienter; den studerende blev på den måde en assistent til Tinas assi-

stance af lægen. Tinas deltagelse i stuegangen var således aktiv, men overordnet rettet 

mod lægen og orienteret mod behandlingen af patientens hjerterytme. Det vil sige, at 

Tina organiserede sin deltagelse i stuegangen ved at være omhyggelig og hele tiden med 

legitimeringen af stuegangens orden for øje.  

 

Tinas omhyggelighed med at få og manifestere stuegangens orden kunne have homolo-

gier til Tinas tidligere praksisser, hvor hun som vist tillagde social orden stor betydning. 

Tina havde i barndommen måttet orientere sig i forskellige familier, men selvom hun 

mistede kontakten til sin biologiske far, blev den sociale orden genetableret, da Tina 

flyttede til Jylland. Her overtog morens nye mand pladsen som far, således at familien 

igen kunne fremstå som en ideel, ordentlig kernefamilie. Selv nu, hvor forældrene er 

skilt, har Tina tilrettelagt strategier, sådan at skilsmissen forekom ordentligt, når hun 
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betegnede den nye far familie som sin egen kernefamilie.  På trods af brud i Tinas livs-

bane syntes hun at anvende strategier, som reetablerede den kendte sociale orden. Alt i 

alt betød det, at Tina forekom disponeret til klinikkens og stuegangens orden med de 

hierarkiske strukturer qua den betydning, hun tillagde social orden.21  

 

På samme måde kan der være homologier til Tinas livsbane, når hun under stuegangen 

deltog med forhold af diagnostisk og behandlingsafklarende karakter uden at have no-

gen reel indflydelse på dette. Under sygeplejestudiet og under socialiseringen til hoved-

staden agerede Tina med at være den gode og dygtige uden nødvendigvis at give en 

indholdsmæssig forklaring på, hvad grunden var til at hun lykkedes. Under stuegangen 

fokuserede Tina måske heller ikke på indholdet i det hun kunne bidrage med, men på at 

være den gode og dygtige sygeplejerske. På denne klinik var den gode sygeplejerske 

formentligt en sygeplejerske som omhyggeligt assisterede lægen og legitimerede do-

xaen: ”patienten er en hjerterytme” 

 

Alt i alt var Tina netop omhyggelig med at assistere lægen med at opspore forhold og få 

overblik over hjerterytmerne under stuegangen. Et overblik Tina var nødt til at eksplici-

tere for at få anerkendelse for sin dygtighed.   

 

Men ligesom Tina var grundig i sin deltagelse i stuegangen, ser Adnans håndtering af 

stuegangsfaserne ud til at være karakteriseret ved, at hans orientering falder lidt ved 

siden af stuegangens sædvanlige orden. Nedenstående relaterer sig til situationer under 

stuegang på henholdsvis første og anden dagvagt, hvor jeg fulgte Adnan i klinikken.  

 

Første dagvagt 

- En anden sygeplejerske organiserede stuegangen omkring gruppen af patienter, 

som Adnan sammen med hende havde ansvaret for.    

- Midt på formiddagen henvendte en læge, som havde tilrettelagt behandlingspla-

ner for en patient og manglede Adnans vurdering af patientens behov for hjem-

                                                 
21 Dette samme finder Glasdam (2002) hos kategoriseringen af agenttypen: ”Sygeplejerske – opkomling” 
s. 168. 
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mepleje, sig smilende til Adnan på gangarealerne: ”du drikker for lidt kaffe og 

er for meget hos patienterne.” Adnan smilede, men sagde ingenting.  

Anden dagvagt inden lægen ankom til klinikken. 

- Adnan indsamlede data i form af puls og blodtryk hos patienterne. 

- Adnan sad ved skrivebordet meget kort tid for at registrere de målte værdier i 

sygeplejekardex. 

Lægen ankom.  

- Adnan sad på en stol ved siden af lægen på sygeplejekontoret. 

- Adnan gav lægen de registrerede puls og blodtryk. 

- På sygestuen samtalede lægen med patienten. Adnan stod tavs og sagde ingen-

ting.  

- Adnan sad sammen med kvindelig læge ved skrivebordet. Han ridsede stue-

gangs-beslutningerne op: ”væskeskema og proteindrik, men blodtrykket afgør 

om patienten skal have furix.”22 

 

Adnan var første dag fraværende under lægens stuegang, tilsyneladende fordi der var få 

sygeplejersker på arbejde, og fordi der var patienter i alle senge. Adnan servicerede ikke 

lægen under dennes stuegang. Jeg synes ikke at kunne udelukke, at Adnan frivilligt lod 

sig placere blandt patienterne, fordi han var nyansat i klinikken og måske derfor positi-

onelt underordnet de erfarne sygeplejersker. Men mit empiriske materiale rækker ikke 

til at forklare dette forhold yderligere, fordi jeg ikke har kendskab til de andres sygeple-

jerskers baggrunde. Men alt i alt var Adnan ikke på sygeplejerskernes sædvanlige plads 

under stuegangen eller på andre tidspunkter af dagen. Et forhold, som måske netop var 

forklaringen på lægens humoristiske kommentar. En kommentar, som kunne være en 

implicit anklage om, at Adnan burde opholde sig på sygeplejekontoret under lægens 

stuegang, om ikke andet så for at drikke kaffe. Adnan burde måske opholde sig i rum-

met i nærheden af lægen, så Adnan bestandigt kunne være klar til at servicere lægen på 

dennes forlangende, uden at lægen skulle (mis)bruge tid på at lede efter ham. Det kunne 

betyde, at lægens anklage var, at Adnan burde have organiseret sig omkring anerkendel-

sen af de dominerende agenter i klinikken og ikke blandt klinikkens lavest positionerede 

agenter, patienterne.   

                                                 
22 vanddrivende medicin 
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Men den anden dagvagt var Adnan troligt ved siden af lægen under dennes stuegang; 

han indsamlede og registrerede data om patientens hjerterytme, inden lægen ankom; han 

overdrog registreringerne til lægen, og han sikrede sig til sidst, at han havde forstået, 

hvordan han skulle servicere lægen resten af døgnet og perfekt effektuere hans ordinati-

oner omkring patientens hjerterytme. På andendagen så Adnan ud til at have fundet sin 

plads ved siden af lægen, og han gjorde det han skulle, nemlig servicere lægen med data 

omkring patientens hjerterytme - og i øvrigt forholde sig tavs, når lægen talte. Men 

selvom Adnan altid gjorde det han skulle ifølge den herskende orden i klinikken, så 

fremstod han i forhold til Signe, Nick og Tina mere passiv i sin fremtoning - både over 

for læger og sygeplejerskekollegaer. Først i den afsluttende fase af stuegangen var Ad-

nan talende. Når han remsede op, at han havde forstået de medicinske ordinationer kor-

rekt og målinger af blodtryk relateret til ordinationerne.  

 

Alt i alt var Adnans praktisering af stuegangen karakteriseret ved, at han ikke kun rela-

terede sig til lægen i klinikken, ligesom serviceringen af lægen forekom sparsom i form 

af hans fravær på førstedagen; men andendagen havde han fundet sin plads ved siden af 

lægen. Han så ud til at placere sig lidt ved siden af stuegangens sædvanlige strukturer, 

selvom han gjorde det han skulle, når han indsamlede og registrerede målinger af puls 

og blodtryk og overrakte dem til lægen.   

 

Denne ”ved siden af” placering kunne måske have homologier til Adnans livsbaner, 

som var betinget af en dobbeltkulturel tilpasning. I forhold til at være sygeplejerske i 

Danmark kan Adnan siges at være dobbelttilpasset eller tillært. Han er tillært til kultu-

ren i Danmark og tillært til kulturen i et dansk sundhedsvæsen. En tilpasning og en til-

lærthed, som betyder, at Adnan ikke har generationers erfaring inkorporeret i sin habitus 

med hverken dansk kultur eller vestligt sundhedsvæsen. Det vil sige Adnan forsøger at 

lære sig spillets regler, men han kommer på en måde hele tiden til at stå lidt ved siden 

af. Han vil gerne; men har aldrig helt lært sig at agere som det fordres i den medicinske 

klinik, sandsynligvis fordi kulturen ikke helt er inkorporeret i ham.   
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6.1 Stuegangen som strukturerende struktur for sygeplejerskerne på denne akutte 
kardiologiske klinik 

Når jeg ser på casene Signes, Nicks, Tinas og Adnans positioner og relationer i organi-

seringen af og deltagelse i stuegangen, ses mange fællestræk, som mere eller mindre 

synes orienteret omkring legitimering af de hierarkiske strukturer og doxaen: ”patienten 

er en hjerterytme”. 

 

I forhold til hierarkiske strukturer forblev patienten i sin underordnede position i forhold 

til de professionelle agenter, hvilket alene blev legitimeret ved, at lægens stuegang målt 

i tid primært forløb på sygeplejekontoret, hvor patienterne var ekskluderet fra deltagel-

se. Mødet på patientstuen mellem patienter, sygeplejersker og læger udgjorde kun én 

fase og syntes målt i tid at være af kortest varighed. Det kan forklares med klinikkens 

doxiske orden, som bestemte, at patienten ikke nødvendigvis skulle være fysisk tilstede 

for, at lægen kunne diagnosticere og bestemme behandlingen af en hjerterytmeforstyr-

relse. Den sekundært repræsenterede patient på EKG´et var tilstrækkelig til determine-

ringen af patientens sundheds- eller heldbredstilstand under stuegangen på denne akutte 

kardiologiske klinik.  

 

Nuanceforskellene i orienteringen omkring stuegangen syntes at være, at Signe, modsat 

Nick, Tina og Adnan, syntes at have rum til at relatere sig til patienterne under lægens 

stuegangsfaser. Et forhold som alene syntes betinget af, at lægen for det første ikke var 

ankommet til klinikken, for det andet fordi lægen under den udførende fase af stuegan-

gen samtalede med patienten, sådan at Signe ikke behøvede servicere lægen, og derfor 

kunne hun servicere patienten.  

 

”Patienten er en hjerterytme” blev legitimeret af, at Signe, Nick, Tina og Adnan kun 

inddrog forhold som relaterede sig til patientens hjerterytme. Alle fire havde puls og 

blodtryk klar til lægens stuegang. Selvom Tina fik assistance til de praktiske målinger af 

patienten på sygestuen, lå målinger klar til lægens ankomst. På samme måde var de for-

hold, Tina og Nick bidrog med, af diagnostisk karakter kun relateret til patientens hjer-

terytme. Forhold af diagnostisk karakter, som syntes at bevæge sig på grænsen af læ-

gens kompetenceområde. Magtforholdet blev dog aldrig sat på spil; lægen var i sidste 

ende altid den der havde det sidste ord og retten til at dømme sygeplejerskens viden og 
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observationer for rigtige eller forkerte. Signes og Adnans deltagelse i stuegang bestod 

primært i at overrække registreringer af puls og blodtryk til lægen. Signe var mere aktiv 

end Adnan under stuegangen med sine nære sociale relationer til alle, hvor Adnan frem-

stod helt passiv. Det betød måske, at det i praksis ingen betydning havde, om Signe eller 

Adnan var fysisk tilstede under stuegangen, for lægen kunne sikkert uden besvær selv 

have fundet registreringerne af puls og blodtryk i sygeplejekardex. Alt i alt syntes Signe 

og Adnan altid at gå med lægen og Nick og Tina nogle gange med og nogle gange mod 

lægen, men de respekterede og accepterede altid at lægen har det sidste ord i klinikken. 

Nuanceforskelle på de fire cases forvaltning og legitimering af den herskende orden i 

klinikken ved stuegang syntes for en stor del at kunne forklares ved at drage homologier 

til deres livsbanebetingede positioner i det sociale rum og de levevilkår, de har indskre-

vet sig i gennem livet.  

 

På trods af nuanceforskelle syntes Signes, Nicks, Tinas og Adnans orientering under 

stuegangen alene at bestå i fysisk at sidde ved siden af lægen under stuegangen og over-

drage registreringer af puls og blodtryk til ham/hende. Facts som var det eneste som 

havde lægens interesse, når ”patienten er en hjerterytme”. I praksis kunne/skulle Signe, 

Nick, Tina og Adnan ikke bidrage med mere under stuegangen end lægen måske selv 

kunne opspore ved blot at løfte blikket mod scoopskærmen. Derfor måtte Signe, Nick, 

Tina og Adnan symbolsk placere sig ved siden af lægen under stuegangen for at legiti-

mere lægens dominerende position i klinikken. Doxaen: ”patienten er en hjerterytme” 

syntes ikke alene determinerende for patientens sundheds – og helbredelsestilstand, men 

også determinerende for de casekonstruerede sygeplejerskers deltagelse under stuegan-

gen.   

 

7. ”Sygeplejerskens medicinmekka” 
Medicin så ud til at være løsningen på patientens hjerteforstyrrethed, derfor blev medi-

cinen og forvaltningen af denne alfa og omega for, om patienten igen kunne ekskluderes 

af klinikken. Sygeplejerskerne forvaltede denne medicin og overdrog aldrig ansvaret til 

patienten selv. Forestillingen så ud til at være, at en indlagt patient ikke syntes kompe-

tent til at tage ansvaret for egen medicinering. Et ansvar, der relaterer sig til at åbne pil-

leglas og indtage piller i rette doser og på rette tidspunkt, altså den dosis og det tids-
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punkt, lægen havde defineret. Den korrekte behandling syntes i sidste ende afgørende 

for, hvor længe patienter skulle forblive i afdelingen; et ansvar som sygeplejerskerne 

tog på sig med henblik på at få lægens klinik til at fungere så effektivt og rationelt som 

overhovedet muligt. 

 

Denne akutte kardiologiske klinik var udstyret med et computersystem. Ud fra mit em-

piriske materiale syntes regelsættet eller regimet for dette system at forløbe i to trin, et i 

medicinrummet og et på patientstuen. I medicinrummet udskrev sygeplejerskerne streg-

kodelabels med patientdata til medicinbægeret, herefter tog de medicinen fra hylderne 

og aflæste stregkoden på medicinæsken, for at sikre at præparatet svarede til medicinen, 

lægen havde ordineret. Når forvaltningen af medicinen var effektueret i medicinrummet, 

kunne sygeplejerskerne tage den lille bærbare computer med på patientstuen. På patient-

stuen kunne sygeplejerskerne dels aflæse stregkoden på medicinbægeret, samtidig med 

at patienten sagde sit personnummer, for at sikre at stregkoden på medicinbægeret kor-

responderede med patientens personnummer. Men det var også muligt at registrere, at 

patienten havde fået medicinen ved den faste computer, men princippet var at den bær-

bare skulle med på patientstuen, når medicinen blev overdraget til patienten. 

 

Casene Signes, Nicks, Tinas og Adnans forvaltning af medicinen var organiseret om-

kring dette elektroniske system både i dag- og aftenvagt. I dagvagten, hvor flest syge-

plejersker var på arbejde, var organiseringen typisk sådan, at én sygeplejerske fra hver 

gruppe gik i medicinrummet, og én anden sygeplejerske gik på patientstuerne. I aften-

vagten varetog hver sygeplejerske typisk både medicinadministration og tilsyn på pati-

entstuerne for sine tildelte patienter.   

 

Ser jeg på Signe, var den tid hun opholdt sig i medicinrummet begrænset. Den eneste 

situation, hvor jeg fulgte Signe i medicinrummet var nedenstående. Det relaterede sig til 

en situation, hvor Signe midt på formiddagen skulle effektuere én enkelt lægeordination 

efter stuegangen. Ellers forvaltede Signe ikke medicin under min observationsperiode, 

hvilket egentlig var atypisk i forhold til de andre, som jeg fulgte.  

 

- Efter stuegangen gik Signe i medicinrummet.  
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- Signe loggede på computeren, tog præparatet fra hylden, kom tabletterne i medi-

cinbægeret og registrerede medicinadministrationen i computer. 

- Signe gik derefter på patientstuen til patienten med medicinen. Signe gav patien-

ten medicinen i hånden, mens hun lagde en let hånd på hans skulder.  

 

I situationen skrev Signe ikke labels ud til medicinbægeret, aflæste ikke stregkoden på 

æsken, og hun medbragte ikke den bærbare til sygestuen, sådan som forskrifterne for 

medicinadministration i afdelingen fordrer. Det vil sige, Signe fulgte ikke regelsættet 

for onlinemedicineringssystemet, sandsynligvis fordi dette ville kræve mere tid for hen-

de og ikke gøre en forskel i forhold til patientens medicinindtagelse. Medicin og medi-

cinprocedure syntes ikke at have høj prioritering i Signes arbejdsdag; hun vægter hellere 

kontakten til patienter end pille-ekspeditions-funktionen. En prioritering, som kom til 

udtryk ved Signes lette fysiske berøring af patienten, når hun udleverede medicinen, 

hvor den fysiske berøring syntes at aflede patientens opmærksomhed fra fokus, nemlig 

medicinen. Og en prioritering, som også viste sig, når Signe i begge vagter, hvor jeg 

observerede hende, gik på sygestuen for at orientere sig hos patienterne og lod en anden 

sygeplejerske varetage administrationen af medicin.  

 

Denne prioritering af patienterne kunne være homolog med Signes herkomst i en hånd-

værkerfamilie, det vil sige en familie fra arbejderklassen, som har lært sig at agere i 

underordnede positioner i det sociale rum. En position Signe fortsat synes at indskrive 

sig i gennem den måde hun lever sit liv på, som synes at være en reproduktion af foræl-

drenes værdier. En levemåde som hun selv betegnede som jordnær. En position som 

betyder, at Signe måske ikke kun som vist er disponeret for en underordnet position i 

forhold til lægen, men også når hun i sin praksis som sygeplejerske hele tiden synes at 

søge mod de lavere positionerede i klinikken, nemlig patienterne, og hvor hun priorite-

rer disse jordnære opgaver, nemlig at tale med og pleje syge mennesker, frem for de 

mere vidtgående opgaver, som alle udspringer af lægevidenskabens tænkning, såsom 

medicinering og mere teknologiske behandlingsformer.  

 

Alt i alt fremstod Signe, som om hun ikke følte sig hjemme i medicinrummet. Hun følte 

sig tilsyneladende mere hjemme i relationen til patienterne, som måske havde samme 
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sociale baggrund som hende23. Det vil sige chancen for at føle sig hjemme blandt pati-

enterne var stor.   

 

Ser jeg så på Nicks forvaltning af lægens medicinordinationer, fremstod han med en 

afslappet attitude. Nedenstående relaterer sig til en situation i aftenvagt, hvor Nick for-

valtede medicin om eftermiddagen. Måden at forvalte medicin på så i princippet ud til at 

gentage sig i begge vagter, hvor jeg fulgte Nick i medicinrummet, derfor trækkes kun 

denne ene situation frem her.  

 

- Nick gik fra sygeplejekontoret med medicinrummet med hænderne i lommen. 

- Nick loggede på computeren, tog præparatet fra hylden, kom tabletterne i medi-

cinbægeret og registrerede medicinadministrationen i computer. 

- Mens Nick administrerede medicinen, samtalede han med de andre sygeplejer-

sker i medicinrummet om private forhold; hele tiden med den ene hånd i lom-

men.  

 

Nick fulgte som Signe heller ikke regimet for onlinemedicineringssystemet. Samtidig 

brød han de tavse regler om korrekt opførsel ved, at han havde hænderne i lommen og 

søgte kontakt til sine sygeplejersker kollegaer omkring forhold, som ikke var relateret til 

forvaltning af medicin. Det vil sige Nick forvaltede den lægeordinerede medicin, men 

hele tiden på en afslappet måde, en måde som kunne virke distancerede, da fokus for 

opmærksomhed hele tiden var flere steder, og hånden i lommen, som kan ses som et 

tegn på, at dette arbejde kunne man gå til med en hånd; underforstået: det krævede 

hverken koncentration eller begge hænder i brug for at udføre. En lettere uopmærksom 

eller afslappet tilgang, som kunne betragtes som en homolog til hans måde at forvalte 

stuegang på; nemlig en markering af, at han vedkendte sig lægens ordinationer og altid 

forvaltede det han skulle, her medicinen. Men samtidigt et udtryk for at det ikke aner-

kendes og accepteres som noget særligt; det er noget enhver kan, endda med én hånd. 

Men alt i alt forvaltede Nick lægens medicinordinationer, hvilket betød han servicerede 

                                                 
23 En kronisk sygdom, hvad eksempelvis en hjertekarsygdom kan beskrives som, er ulige fordelt mellem 
forskellige sociale grupper i samfundet. Der ses en klar sammenhæng mellem sociale livsvilkår, udviklin-
gen af kroniske sygdomme og gennemsnitlig levealder. (Bøggild 2002) 
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lægen med behandlingen af patienten identificeret gennem sin hjerterytme. Ligesom 

under lægens stuegang kunne denne afslappende attitude til opgavernes udførelse være 

eneste måde, hvorpå Nick kunne eksplicitere et lille oprør mod den dominerende agent 

og dennes medicinordinationer - altså homologe praktikker gennem hans liv; som far, så 

læge.       

 

Når jeg ser på Tinas egen forvaltning af medicin, er mit empiriske materiale relativt 

sparsomt. I dagvagten, hvor jeg observerede hende, varetog en studerende den praktiske 

forvaltning af medicinen. I aftenvagten skulle Tina kun forvalte medicin til én enkelt 

patient. Nedenstående relaterer sig til situationer henholdsvis i dagvagten og aftenvag-

ten.   

 

I dagvagten i medicinrummet: 

- Tina stod ved siden af den studerende, som hun var vejleder for i denne dagvagt. 

Den studerende, som var tredje semester studerende, var tilsyneladende så langt 

i sine studier, at hun kendte regimerne for forvaltningen af medicinen i denne 

klinik. Tina assisterede i hvert fald kun den studerende med at finde ét medi-

cinsk præparat, ellers stod Tina ved siden af den studerende uden at samtale med 

de andre sygeplejersker.  

På sygestuen: 

- Tina fulgte med den studerende på sygestuen, da hun skulle udlevere medicinen 

til patienterne. Her afsluttedes forløbet med den studerende, og Tina gik tilbage 

til sygeplejekontoret. Jeg observerede ingen opfølgende samtaler.  

I aftenvagten i medicinrummet 

- Tina loggede på computeren, tog præparatet fra hylden, kom tabletterne i medi-

cinbægeret og registrerede medicinadministrationen i computer. 

- På vej ud af medicinrummet pegede Tina på den bærbare computer og sagde til 

mig: ”den plejer vi ikke at tage med ud i aftenvagten, for der er ikke så mange 

patienter.” 

 

Tina fulgte heller ikke online medicineringssystemets regimer og var fuldt ud klar over 

dette, samtidig med at hun legitimerede regelbruddet til fulde. Et regelbrud der tilsyne-
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ladende var stiltiende konsensus om at udføre som sygeplejerske i aftenvagt. Det syntes 

praktisk formålsløst for hende. Til gengæld bakkede Tina 100 % op om regimet for me-

dicinadministration i dagvagten, hvor den studerende skulle oplæres til denne forvalt-

ningspraksis. Om det skyldtes ønsket om at oplære den studerende efter de officielle 

regelsæt, eller om det gav praktisk mening for hende i en dagvagt, kan observationsma-

terialet ikke hjælpe til svar på. 

 

Når jeg ser på Tinas relation til den studerende, kunne den studerende formentligt selv 

have forvaltet medicinen, fordi det åbenlyst ikke var en af de første gange, hun var i 

medicinrummet. Men Tina prioriterede at placere sig ved siden af den studerende i me-

dicinrummet og på sygestuen, når den studerende skulle udlevere medicinen til patien-

terne. Dette var helt modsat når den studerende varetog opgaver på sygestuen relateret 

til patienterne senere på dagen, for her vejledte Tina fra sygeplejekontoret. Disse for-

skellige prioriteringer og placeringer kan ses som indikator for, at forvaltningen af me-

dicin så ud til at have højere prioritet end opgaverne relateret til patienterne. Men det så 

ud til kun at være selve det praktiske omkring forvaltningen af medicinen, som havde 

betydning, for Tina samtalte ikke med den studerende efterfølgende. Med andre ord, de 

største fejl, en studerende kunne tænkes at lave i den medicinske klinik, syntes at relate-

re sig til den praktiske forvaltning af medicin. Her krævedes observation af en sygeple-

jerske; alle andre forhold vedrørende patienterne kunne den studerende i princippet gøre 

på egen hånd, blot understøttet af lidt ord på sygeplejekontoret, givet af den ansvarlige 

sygeplejerske.  

 

Alt i alt så Tina ud til hele tiden at ville fremstå som den gode dygtige sygeplejerske 

med overblik i forhold til forvaltningen af effektueringen af lægens ordinerede medicin-

ske behandling - på akkurat samme måde som hun agerede under stuegangen, hvor hun 

kunne få anerkendelse her for forvaltningen af medicinen. Homologt med Tinas praksis 

under lægens stuegang og livsbane generelt, hvor hun syntes at tilrettelægge strategier, 

sådan at hun fik overblik og orden.  

 

Adnan udførte med akkuratesse og regelrethed forvaltningen af medicin i denne akutte 

kardiologiske klinik. Nedenstående relaterer sig til en situation i medicinrummet i den 
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første dagvagt, hvor jeg observerede Adnan. En situation som i princippet gentog sig på 

anden observationsdag. Jeg vælger at præsentere mit meget detaljerede empiriske mate-

riale omkring Adnans praksis i medicinrummet i komprimeret form, fordi han repetere-

de den samme praksis under sin forvaltning af medicinen igen og igen.  

  

- Overordnet fulgte Adnan online medicineringssystemet til punkt og prikke, han 

gentog endog procedurerne af flere omgange. F.eks. observerede jeg Adnan sidst 

på dagen logge på online medicineringssystemet, lige inden vagten sluttede - til-

syneladende for at checke, at hans medicinforvaltning var forløbet korrekt.  

- Overordnet opholdt Adnan sig 15-20 min. længere i medicinrummet end sine 

sygeplejerskekollegaer om morgenen. Adnan udtrykte selv sin glæde ved medi-

cineringssystemet, når han sagde: ”systemet er sikkert, det sikrer, at jeg ikke la-

ver fejl.” 

 

Adnan prioriterede både at opholde sig længere i medicinrummet end de andre sygeple-

jersker og prioriterede at følge regimet for onlinemedicineringssystemet. Ingen af de 

andre observerede sygeplejersker havde tilsvarende praksis. Når Adnan fulgte regimet, 

havde han formentligt en forestilling om, at han dermed var sikret mod udførelse af 

fejlmedicinering. Det vil sige, at han i princippet syntes at dobbeltsikre, at han ikke 

havde glemt noget vedr. medicinadministration, når han loggede på online medicine-

ringssystemet en ekstra gang, selvom han havde fulgte regimet for online medicine-

ringssystemet eksakt. Det kunne ses som et udtryk for at være bekymret for ikke at have 

gjort det godt nok - en ekstra selvkontrol.  

 

Akkuratessen og selvkontrollen i medicinrummet kunne have homologier til Adnans liv 

i Afrika. Adnan har lært sig omhu med skolegang, har lært sig muslimsk dannelse, og 

har gennem hele livet lært sig at finde ud af, hvad der forventes af ham og gøre det til 

fulde for at bevare sine hele tiden forandrede positioner i de forskellige familier under 

opvæksten og i de forskellige kulturer. Han har lært sig, at regler må læres, og har lært 

sig omhu omkring praktisering af kulturelle og religiøse regler, i hvert fald når det bli-

ver set. Helt homologt hertil stillede Adnan heller ikke spørgsmål til regimerne omkring 
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onlinemedicineringssystemet. Han fulgte det nøje og indførte gerne en ekstra kontrol, 

hvis det kunne sikre ham mod uønsket regelbrud. 

  

Men alt i alt var Adnans akkuratesse i medicinrummet en manifestation af, at hans prak-

tiske handlinger var orienteret omkring patientens hjerterytme, som kun kunne behand-

les medikamentelt eller invasivt. En akkuratesse som i sig selv nærmest var en ”hellig-

gørelse” af medicinrummet og dets legitimerende positionering af lægen som domine-

rende agent i klinikken.  

 

 

7.1 Opsummering 

Mit empiriske materiale viser en række ligheder i måder, som medicin forvaltes på i 

klinikken, Forvaltningen af medicinen syntes for alle fire cases at have en central betyd-

ning i denne klinik. En central betydning som kunne forklares med en gensidig enighed 

om at ”patienten er en hjerterytme”, der er forstyrret og som kun kan behandles medi-

kamentelt suppleret med operativt og dermed helbrede patienterne. En helbredelse, som 

kunne finde sted, når de casekonstruerede sygeplejersker effektuerede den dominerende 

agents, lægens, medicinske ordinationer. Patienten, med lavest position i forhold til de 

professionelle agenter i klinikken, syntes ekskluderet fra forvaltningen af egen medicin; 

det var og blev sygeplejerskernes domæne, desuagtet at patienterne forventedes selv at 

kunne administrere det, når de blev udskrevet fra klinikken. Men udover lighederne, sås 

også nuanceforskelle i sygeplejerskernes måde at gå til og håndtere medicin på. Signe 

prioriterede tiden hos patienterne, men overlod gerne forvaltningen af medicin til andre 

sygeplejerske, Nick forvaltede helst medicin selv og gerne med sin sædvanlige afslap-

pede og humoristiske attitude over for alle andre agerende i klinikken, Tina forvaltede 

selv medicinen i aftenvagten og overvågede nøje den studerendes forvaltning af medici-

nen i dagvagten, og Adnan forvaltede medicinen med største omhyggelighed. Ingen af 

de casekonstruerede sygeplejersker overlod forvaltningen af medicinen til patienterne. 

Signe, Nick og Tina benyttede kun onlinemedicineringssystemet delvist, tilsyneladende 

fordi de har lært at håndtere legitime brud i reglementerne i et vestligt sundhedsvæsen; 

det gav tilsyneladende ingen mening og havde ingen praktisk betydning for dem i deres 

praksis at følge reglerne for medicingivning; væsentligst var at patienten fik sin medi-
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cin. Adnan derimod syntes ikke at kunne håndtere sådanne regelbrud og fulgte regle-

mentet for onlinemedicinering til punkt og prikke. Nuanceforskelle i de casekonstruere-

de sygeplejerskers praktiske handlinger som syntes at have homologier til deres forskel-

lige herkomst og sociale livsbaner. Men en ting stod fast: den lægeordinerede medicin 

til hjerterytmerne blev altid forvaltet. Det vil sige alt i alt blev Signes, Nicks, Tinas og 

Adnans forvaltning af medicinen legitimering af klinikkens hierarkiske strukturer og 

doxaen: ”patienten er en hjerterytme”.  

 

8. ”Patientens tid”  
Sygeplejerskerne havde ikke nogen underordnet faggruppe, de kunne uddelegere plejen 

af patienterne til. Grundet mangel på sygeplejersker var der i afdelingen ansat en social- 

og sundhedsassistent i dagvagten, som varetog serveringen af maden i dagligstuen og på 

sygestuen og ryddede op derefter, men denne havde ellers ingen opgaver i relation til 

patienterne. Det betød, at sygeplejerskerne var nødsaget til at afsætte tid til patienterne 

og medtænke dette i deres arbejdsdag. En tid til patienterne, som primært var organise-

ret omkring lægens ordinationer, og som derfor ofte udspandt sig før/under/efter stue-

gangen i dag- og aftenvagt og/eller i forbindelse med modtagelse af en akut patient.   

 

Når jeg ser på Signe, var hendes tid hos patienterne som vist karakteriseret ved direkte 

at være organiseret i forhold til, hvorvidt hun skulle assistere lægen under dennes stue-

gang. Når lægen ikke gjorde krav på hendes tid, syntes hun at orientere sig mod patien-

terne. Dette kan eksemplificeres med nedenstående situation, som relaterede sig til Sig-

nes kontakt med to forskellige patienter på sygestuen:  

  

- En patient skulle have fjernet CVK24 efter 6 ugers behandling for endocardit25. 

Signe talte med patienten om, hvor dejligt det måtte være at skulle hjem, og hvor 

pudsigt det var, at Signe fjernede CVK’et som afslutning på behandlingen, når 

hun også selv havde modtaget patienten for 6 uger siden. 

- En anden patient fik kvalme og skulle kaste op efter at have indtaget sin frokost. 

Signe sagde ikke andet end: ”Åh, nej” og fandt en pose til patienten. 

                                                 
24 Centralt venekateder til indgift af langvarig intravenøst medikamentel behandling 
25 Betændelse i hjertet 
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Signes relation til patienten i første situation havde til hensigt at fjerne et artefakt, som 

repræsenterede lægens behandling af patientens syge hjerterytme, mens Signes samtale 

med patienten var orienteret mod mere personlige forhold - som en historie, der kunne 

handle om sygeplejerskens gæst, en gæst som man siger pænt goddag og farvel til efter 

et hyggeligt ophold. I den anden situation fik Signes ”Åh nej” hende til at fremstå, som 

om hun følte patientens eventuelle emotionelle ubehag, og blev straks som den om-

sorgsfulde moder, der stødte hjælpende og medfølende til. I det store hele var det dog 

ikke meget tid gennem en vagt, som Signe reelt kunne tilbringe sammen med og hos 

patienterne; lægen var en tidssluger. Når Signe havde tid til at besvare klokker fra pati-

enten på sygestuen om morgenen, var det fordi lægen endnu ikke var ankommet til den-

nes stuegang. Men det så ud til, at Signe måtte gå på kompromis med den sygepleje, 

hun gerne ville kunne udføre hos patienterne, og den hun reelt kunne tilbyde dem, da 

vilkårene for hendes arbejde i første hånd fordrede, at Signe skulle servicere lægen.  

 

Ser jeg på Signes livsbaner, så ser det ud til at hun gennem livet har lært sig at indgå 

kompromisser som en strategi for at leve liv. Omkring anoreksiproblematikken i gym-

nasietiden fremhævede Signe, at hun havde lærte sig at gå på kompromis med sine egne 

værdier - værdier som familienærheden og nære sociale relationer til alle - for at kunne 

tackle og komme ud af denne livssituation. Illusionerne for det gode liv gjorde hende 

syg. Der kunne være en homolog måde for Signe at takle sine illusioner om den gode 

sygeplejerske i klinikken. Selvom hun gerne ville fremstå som human sygeplejerske i en 

umiddelbar inhuman struktur26, måtte hun orientere sig i denne kliniks inhumane struk-

tur ved at følge det regelsæt, der herskede. I de små frirum, hvor lægerne ikke udfyldte 

hendes tid, kunne hun udleve sine drømme om at optræde som den gode sygeplejerske 

for patienterne, om end det blev momentant, så skete det ofte nok til at illusionerne ikke 

bristede.  

 

Når jeg ser på Nicks organisering af tiden til patienten, så den ud til at være orienteret 

omkring dels humoristiske sproghandlinger, dels omkring varetagelse af de svages tarv. 

Nedenstående relaterede sig til situationer i aftenvagter på henholdsvis sygestue og 

gangarealerne.  

                                                 
26 Som Glasdams (2002) ”Sygeplejerske – opkomling” s. 232 

65 



På sygestuen: 

- Nick skulle i begyndelsen af vagten orientere sig omkring patienterne og måle 

puls og blodtryk. Den ene patient sagde: ”Jeg har fået målt blodtryk i dag.”  

Nick svarede: ”Noget skal tiden gå med.”. Alle patienter på sygestuen lo høj-

lydt. 

- Nick skulle injicere blodfortyndende medicin til alle patienter på en stue27. Nick 

sagde: ”Nu kommer præmierunden, den har jeg glædet mig til hele dagen”. Alle 

patienter på sygestuen lo højlydt. 

På gangarealet: 

- Patienten kom gående på gangarealet, hvor Nick kom gående på vej hen mod 

sygestuen. Patienten sagde: ”du vil vel ikke servere mad for mig?” Nick sagde 

med et smil: ”Jeg vil altid gerne servere mad for dig (navn på patient udeladt). 

På vej til dagligstuen sagde Nick til mig: ”Jeg har det sådan, at en dame på 85 

år - hvis hun en dag ikke gider gå ned i opholdstuen [for at spise], så skal hun 

da være velkommen til at lade være”. 

 

I situationen på sygestuen effektuerede Nick lægens ordinationer i forhold til patienter-

ne, både ved sine målinger og medicinering; alle handlinger var relateret til patientens 

hjerterytmeforstyrrelse. Det vil sige, det Nick gjorde var orienteret omkring assistance 

af lægen i behandling af patienten; en patient der er at betragte som en hjerterytme. 

Gennem de humoristiske sproghandlinger får Nick gjort en triviel handling i klinikken 

til et morsomt indslag i en ellers monoton dag for patienterne; samtidig ses et selviro-

nisk islæt i bemærkningen. Nick betegnede udførelsen af lægens ordinationer i form af 

blodfortyndende injektioner til patienterne som en ”præmierunde”. Dette kan forstås 

dobbelt: dels som at patienterne fik en præmie af ham: retten til en injektion. Dels som 

han selv var tildelt en præmie ved at få lov til at være den, der førte sprøjten denne aften 

(den der overrakte præmierne). Nick syntes at bruge humor med henblik på at minimere 

det alvorlige i en for patienterne alvorlig livssituation. Samtidig kunne det også anskues 

som en måde, hvorpå Nick kunne distancere sig fra sit arbejde og dermed bedre håndte-

                                                 
27 Det var fast kutyme på denne kardiologiske klinik, at alle sengeliggende patienter fik Fragmin, som er 
en subcutan injektion til forebyggelse af blodpropper.  
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re de vilkår han arbejdede under. På den måde optrådte han som en hofnar, som under-

holdt patienterne og gjorde det tåleligt for ham selv at være til stede i og på sit arbejde - 

en hofnar der kunne eksplicitere doxaens paradoks - han gjorde ikke en dyd af nødven-

digheden28, men en joke af nødvendigheden. 

 

Nicks kommentar til mig som observatør på gangarealet kunne være et udtryk for, at 

han ville legitimere over for mig, hvorfor han ikke fulgte afdelingens formelle kutyme, 

nemlig at mobile patienter skulle gå til dagligstuen for at få serveret mad. En kutyme, 

som på denne akutte kardiologiske klinik syntes at være betinget af hensynet til patien-

tens hjerterytme, hvor den medicinske forestilling er, at et godt funktionsniveau gennem 

mobilisering vil kunne forbedre en syg hjerterytme. Men Nick motiverede ikke denne 

ældre patient til mobilisering ud fra forestillingen om, at patienten som 85-årig selv 

skulle have lov til at bestemme, hvor hun ville spise. Her ses, hvordan Nick en enkelt 

gang imellem trodser lægens ret til at bestemme og tager den svage parts, patientens, 

parti. Et sådant regelbrud legitimeres mest af alt i Nicks personlige holdninger til situa-

tionen frem for en mere faglig argumentation. 

 

Ser jeg på Nicks liv, berettede han ofte om, hvordan han gennem livet havde taget an-

svar for den svage anden. For eksempel socialt dårligt stillede unge i en fritidsordning 

og især de to drenge, som i en periode havde mistet kontakten til deres biologiske far, 

og som Nick overtog pladsen som far for. Det kan heller ikke udelukkes, at morens hi-

storier om den medicinske klinik kunne have omhandlet hensynet til svage, syge men-

nesker. Nick syntes at tage hensyn til de svage uden besvær, når blot han personligt 

kunne støtte op om tiltagene; blot var det hele tiden en balance om ikke at svigte lægen 

og samtidigt at imødekomme patienten. Motion stod til forhandling i Nicks tilgang til 

patienterne; det gjorde medicin aldrig. 

 

Når jeg ser på Tina, er mit empiriske materiale sparsomt, fordi Tinas egen tid hos pati-

enten forekom sparsom. I dagvagten uddelegerede hun plejeopgaverne hos patienterne 

til den studerende og i aftenvagten havde Tina kun plejeansvaret for to patienter, hvor 

den ene patient kun kom for at få intravenøs medicin midt på aftenen; derefter gik han 

                                                 
28 Et af Bourdieus(1996) udtryk i ”Distinktion. A social critique of the judgement of taste”. 
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hjem igen. Men når Tina skulle afsætte tid til patienten, syntes hun modsat Signe og 

Nick at organisere tiden hos patienten omkring patientens hjerterytme, hvilket kan ek-

semplificeres med nedenstående situation, som relaterede sig til en situation i aftenvag-

ten, hvor Tina skulle give orlovspatienten vanddrivende medicin, fordi han havde opho-

bet store mængder væske i begge ben på grund af en forstyrret hjerterytme. Tina, patien-

ten og dennes hustru befandt sig på sygestuen hos patienten.  

 

- Tina målte patientens blodtryk. Hun sagde til patienten, at blodtrykket ikke ville 

blive fatalt lavt ved indgift af den vanddrivende medicin - og injicerede medici-

nen.   

- Tina spurgte patienten, om han kendte forskellen på kategorier af hjerterytmer. 

Patienten afkræftede dette. Tina forklarede forskellen og illustrerede forskellen 

på hjerteflimmer og flagren ved at vise rytmen med hænderne. 

- Patientens hustru tog initiativ til en samtale med Tina omkring eventuelt tilskud 

fra offentlige myndigheder til en Stressless stol, hvor patienten kunne sidde be-

hageligt med eleverede ben og derved forebygge ophobning af væske i benene. 

Tina lyttede til hustruen og anerkendte hendes argumentation og lovede at un-

dersøge muligheden for tilskud.    

 

Målinger, medicinering, information og samtale omkring Stressless stolen havde direkte 

relation til hjerterytmeforstyrrelsen. Tina var omhyggelig med målinger af hjerterytmen, 

og hun talte med patienten om hjerterytmeforstyrrelse - underviste ham så han kunne 

komme til at vide, hvad der var vigtigt at vide i den medicinske klinik. Samtalerne, Tina 

inviterede til, syntes alle at være orienteret om hjerterytmer; Stressless stolen kunne 

være en acceptabel understøttende behandlingsform til det etablerede behandlingssy-

stems behandlingsprincipper. En dygtig sygeplejerske syntes i Tinas optik at være en 

sygeplejerske, der 100% er i stand til at forvalte lægens klinik på lægens præmisser 

samtidig med at patienten ser og anerkender denne dygtighed. Tina fremtræder hele 

tiden som den gode, kompetente og dygtige sygeplejerske på sygestuen omkring patien-

ten - helt homologt med andre forhold hun begiver sig ud i i livet. 
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Alt i alt syntes Tinas ikke at prioritere tiden til patienten. I aftenvagten var den stude-

rende ikke i klinikken, derfor var Tina nødsaget til selv at afsætte tid til patienterne, når 

det fordredes i forhold til patienternes hjerterytme og behandling heraf. Men i dagvag-

ten uddelegerede Tina den direkte patientkontakt til den studerende, dels med et uddan-

nelsesmæssigt formål, dels for at Tina kunne prioritere at opholde sig på sygeplejekon-

toret (derfra kunne hun via skærme observere patienternes hjerterytmer på tilstrækkelig 

og kompetent vis), dels var hun altid parat, hvis lægen skulle gøre krav på hende.  

 

Modsat Signe, Nick og Tina blev Adnan anklaget af lægen for at afsætte for megen tid 

til patienterne på sygestuen. Når jeg ser på Adnans organisering af sin tid omkring pati-

enterne netop på sygestuen, kunne den være karakteriseret ved at ligne en social- og 

sundhedsassistents kompetenceområde. En social- og sundhedsassistent, som sædvan-

ligvis på andre afdelinger får uddelegeret plejeansvaret for patienterne på sygestuerne, 

mens sygeplejersker mere synes at prioritere kontorarbejde og administration af lægens 

behandling29.  Nedenstående relaterer sig til situationer i dagvagten på sygestuen hos 

patienterne.  

  

Generelt: 

- Han vaskede og sprittede hænder hver gang han gik ind på en sygestue, og når 

han forlod den igen. 

- Adnan tømte skraldespanden sidst på vagten på alle sygestuer. 

- Adnan ryddede kopper og tallerkner af fra sengebordene på alle sygestuer sidst 

på vagten. 

- Adnan redte seng for alle patienter.  

 

Direkte relationer mellem Adnan og patienter: 

- På sygestuen under skiftning af forbinding omkring et CVK30 spurgte Adnan en 

patient: ”Hvordan går det med maven?  

                                                 
29 Social- og sundhedsassistenter varetager ikke lægeintroducerede opgaver på sygestuen i Glasdams 
(2002) afhandling, hvor rammen er den onkologiske klinik. S. 227  
30 Centralt venekateder til indgift af langvarig intravenøst medikamentel behandling 
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- Patienten skulle til tandoperation, fordi klinikken antog at tænderne var årsagen 

til hendes endocardit31, som patienten nu havde været i langvarig behandling 

for. Patienten sagde: ”Jeg er bekymret for i morgen. Adnan svarede: ”Det kan 

jeg godt forstå.” 

 

                                                

- En patient havde ikke sovet så godt om natten og udtrykte opgivende: ”Jeg er så 

træt.”  Adnan svarede: ”Det kan jeg godt forstå.”  

- Patient græd og var ked af det, fordi hun var indlagt: ”Jeg orker ikke mere.”  

Adnan svarede: ”Det kan jeg godt forstå.”  

 

Adnan så ud til at gentage de samme praktiske handlinger omkring oprydning og hygi-

ejne hele dagen. Han spurgte samme dag to forskellige patienter, om de havde proble-

mer i forhold til obstipation32, og hans gensvar til tre forskellige emotionelt berørte pa-

tienter forekom enslydende. Han lyttede umiddelbart til de emotionelt berørte patienter,

men nuancerede ikke sine svar til dem og spurgte ej heller videre ind til dem. Det syntes 

som om at hans bemærkning, om at han forstod dem, afsluttede ethvert forsøg på dialog 

fra patientens side. Det kunne betyde, at emotionerne ikke havde betydning for ham i 

hans arbejde, fordi den implicitte forestilling var, at ”patienten er en hjerterytme”. Det, 

som forekom betydningsfuldt for ham, var medicinering, forebyggelse af bakteriespred-

ning og obstipation. Forhold, som kunne påvirke eller forværre lægens behandling af 

patientens hjerterytmeforstyrrelse.  

 

Tiden til relationer med patienterne syntes altså for Adnan at være orienteret omkring 

den lægedefinerede behandling og struktureret som gentagelse af praksishandlinger, 

herunder sproghandlinger, hvilket kunne karakteriseres som regelmæssigheder. Regel-

mæssigheder eller regelbundenhed, formentlig lært i studietiden og gennem socialise-

ringen til den medicinske klinik - klassiske bemærkninger illustreret i kommunikations-

bøger33. Og regelmæssigheder, som Adnan ikke så ud til at stille spørgsmål til; han syn-

tes at handle med en selvfølgelighed. I dagvagten kunne Adnan ikke lade være med at 

fjerne kopper og tallerkner, selvom social- og sundhedsassistenten var på arbejde og 

 
31 Infektion omkring hjertet.  
32 Forstoppelse 
33 Se f.eks. en typisk lærebog brugt i sygepleje, ”Samtaletræning: håndbog i præcis kommunikation” 
(Metze og Nystrup 2007) 
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normalt varetog oprydningen efter serveringen af mad. Homologt med Adnans tidligere 

praksisser omkring sin muslimske dannelse kunne hans organisering af tiden omkring 

patienterne ligne en dogmatisk tillæring af praksis, som - netop med Adnans baggrund - 

kunne have betydning for hans forbliven i klinikken. En forbliven der muliggjorde, at 

han kunne tjene penge og bevare sin sociale position i det sociale rum. En tillæring eller 

tilpasning, som Adnan syntes at have lært sig på baggrund af de tvungne flytninger gen-

nem hans liv, som havde betydning for hans økonomiske sikkerhed og de ændrede soci-

ale muligheder. 

 

Alt i alt var Adnans tid til patienterne organiseret omkring servicering af lægen i be-

handlingen af patienternes hjerterytmer. Adnans prioritering med at opholde sig på sy-

gestuen svarer til at opholde sig i det rum, hvor social- og sundhedsassistenterne sæd-

vanligvis agerer. På det punkt distingverede han sig tydeligvis fra de andre sygeplejer-

sker i herværende studie. De beboede ikke sygestuerne i samme tidsmæssig udstræk-

ning som Adnan gjorde. En anden distinktion ligger i, at Adnan dermed heller ikke på 

samme måde som de tre andre stod til rådighed for lægen og det mere uforudsete. På 

den måde kunne Adnan hele tiden orientere sine handlinger mod regelmæssige og re-

gelbundne, velkendte praktikker; han fralagde sig implicit ansvaret for det uforudsete 

og/eller uregelmæssighederne. Uregelmæssighederne var lægens og de andre sygeple-

jerskers ansvar; Adnans praktikker i klinikken ligner på den måde en typisk social- og 

sundhedsassistents praktikker, på den måde at kompetencen rækker til at tage sig af sta-

bile forløb.34   

 

8.1 Lægens definition af sygeplejerskernes tid til patienterne  

Det var omkring lægens stuegang og modtagelse af akutte patienter, at de casekonstrue-

rede sygeplejersker overordnet syntes at organisere deres tid til patienten. Men lægen, 

som primært forekom fraværende på sygestuen, syntes også at definere sygeplejersker-

nes tid til patienten, ligesom lægen i sit fravær gennem scoopskærme og alarmer min-

dede sygeplejerskerne om patienternes hjerterytmer. Det vil sige, at sygeplejerskernes 

tid til patienten mest af alt kunne karakteriseres som assistance til den fraværende læge i 

                                                 
34 Social- og sundhedsassistenters kompetenceområder i stabile forløb på: 
http://pub.uvm.dk/2000/sosu/hel.pdf. Andersen (1996) s. 21, 40, 41 og 43. 
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behandlingen af patienten identificeret gennem sin hjerterytme. Overordnet syntes de 

casekonstruerede sygeplejerskers tid til patienten at være legitimerende for doxaen: ”pa-

tienten er en hjerterytme”, som sygeplejerskerne skulle assistere lægen med at behandle 

og observere; alt sammen legitimerende for denne akutte kliniks hierarkiske strukturer 

og doxa.  

 

Der var nuanceforskelle i de case-konstruerede sygeplejerskers orientering i forhold til 

doxaen ”patienten er en hjerterytme” og de hierarkiske strukturer. Signe benyttede en-

hver mulig lejlighed til at få en nær social relation til patienten, når hun skulle fjerne det 

lægedefinerede CVK35. Nick praktiserede de lægedefinerede opgaver hos patienterne, 

men med sine sædvanlige humoristiske sproghandlinger. Tina syntes med overblik og 

orden at orientere sig omkring de lægedefinerede opgaver hos patienten gennem udde-

legering til andre. Og Adnans organisering af sin tid til patienterne var indirekte relate-

ret til hjerterytmerne, når han med gentagelser af regelmæssigheder var omhyggelig 

med hygiejne og orientering om patienternes eventuelle obstipation. Alt sammen syntes 

betinget af de casekonstruerede sygeplejerskers forskellige herkomst og sociale livsba-

ner.  

 

Alt i alt syntes de casekonstruerede sygeplejerskers tid til patienterne at være organise-

ret omkring de lægedefinerede opgaver i forhold til patienternes hjerterytmeforstyrrel-

ser. De havde ind imellem en direkte relation til patienten; men indirekte syntes de of-

test at gå lægens ærinde, når de gik på sygestuen til patienterne. Sygeplejerskernes tid til 

patienterne syntes derfor mest af alt at blive en legitimering af lægens dominerende po-

sition i forhold til sygeplejersker og patienter i klinikken. Alt i alt gjorde de case-

konstruerede sygeplejersker det, de skulle for at få klinikken til at fungere optimalt - i 

betydningen mest rationelt - i hvert fald i en struktur, hvor der var gensidige enighed 

om, at ”patienten er en hjerterytme”; men med variationer i måden at håndtere det på 

som syntes at kunne forklares i deres måder at tænke og leve liv på i øvrigt. 

 
 

                                                 
35 Centralt venekateder til indgift af langvarig intravenøs medikamentel behandling 
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9. ”Legitime forstyrrelser i den planlagte arbejdsdag” 
Det eneste, som legitimt syntes at kunne forstyrre sygeplejerskernes faststrukturerede 

orden på en typisk dag på denne akutte kardiologiske klinik, var akut indlæggelse af 

syge patienter eller overflytningen af for syge patienter til anden afdeling. Denne kon-

struktion har jeg på grund af det empiriske materiales begrænsninger kun mulighed for 

at udfolde med afsæt i to af casene, hvilke betyder, at en egentlig sammenligning af de 

enkelte cases ikke er mulig. Analyserne tager derfor kun udgangspunkt i case Nick og 

Tina.  

 

9.1 Akut indlæggelse af en syg patient  

Denne akutte kardiologiske klinik har position som akutfunktion, som betyder, at pati-

enter primært med smerter i brystet eller smerter, som stråler ud i venstre arm, bliver 

bragt direkte til klinikken fra ambulance. 

 

Nicks organisering i forhold til deltagelse i akut indlæggelse af en syg patient kunne 

karakteriseres ved at han modererede sin ellers afslappende og lettere distancerende 

attitude over for såvel lægen som patienten. Nedenstående relaterer sig til en situation 

på sygestuen i aftenvagten, hvor en syg patient blev akut indlagt.    

 

- På sygestuen modtog Nick sammen med en anden sygeplejerske (kvinde) pati-

enten (kvinde) på sygestuen, mens en tredje sygeplejerske (kvinde) ringede efter 

lægen (kvinde). Nick stod på venstre side af patientens seng og udskrev strimlen 

med EKG-kurven, målte blodtryk, puls og tog blodprøver. Mellem målingerne 

stod Nick med hænderne i lommen. Den anden sygeplejerske stod på højre side 

af sengen og udspurgte patienten om dennes symptomer, samtidig med, at hun i 

de fortrykte akutpapirer, registrerede Nicks målinger.  

- Lægen ankom og stillede sig i døren mellem gangarealet og sygestuen. 

- Nick forlod sygestuen, gik i gangarealet, og overdrog med venstre hånd i lom-

men EKG-strimlen til lægen. Nick ekspliciterede sin diagnosticering af hjerte-

rytmen til lægen. Lægen bekræftede og sagde: ”det ser rigtigt ud.” 

- Lægen gik sammen med Nick på sygestuen og orienterede patienten om hjerte-

rytmen. 
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- På gangarealet aftalte lægen med Nick, at patienten skulle blive natten over til 

observation. Lægen forlod igen klinikken.  

- En anden sygeplejerske (kvinde) orienterede patienten om, at hun skulle blive 

natten over. 

 

Alt omkring en akut indlæggelse syntes at være organiseret omkring patientens hjerte-

rytmer, ene og alene af den grund, at holder hjertet op med at slå, så dør patienten. Læ-

gens behandlingssucces er betinget af patientens overlevelse, hvorfor alle ressourcer 

kastes ind i dette projekt, når et akut dårligt hjerte melder sin ankomst i afdelingen, uag-

tet hvilket menneske der har dette hjerte i sin krop. Nicks registreringer af EKG, puls, 

blodtryk og blodprøver relaterede sig direkte til patientens hjerterytme. Registrerede 

målinger, som Nick overdrog til lægen, så hun kunne diagnosticere hjerterytmeforstyr-

relsen – eller rettere: bekræfte Nicks diagnosticering gennem sin egen vurdering og di-

agnosticering af målingerne - og derpå fastsætte en behandling. Det vil sige, at Nicks 

deltagelse i akutindlæggelsen af denne syge patient var organisering omkring patientens 

hjerterytme og assistance af lægen. En læge, som udover assistance fra Nick blev ser-

viceret af to sygeplejersker mere. Med andre ord så det ud til, at i tilfælde af akutte ind-

læggelser kunne lægen gøre krav på assistance af flere, her tre, sygeplejersker, hvor 

vanlig praksis, f.eks. i forbindelse med stuegang, fordrede én sygeplejerske til én læge. 

Nick og den ene sygeplejerske indsamlede data på sygestuen hos patienten. Den tredje 

sygeplejerske ringede til lægen og kom retur og tilbød sin hjælp. En hjælp som i praksis 

bestod i at assistere de to sygeplejersker i assistancen af lægen. Tre sygeplejersker, som 

assisterede én læge, som nærmest kun opholdt sig i klinikken den tid, det tog at bekræf-

te Nicks diagnosticering af hjerterytmeforstyrrelsen.  

 

Det vil alt i alt sige, når der var uvished omkring, hvor fatal patientens hjerterytmefor-

styrrelse kunne være, blev Nicks og sygeplejerskernes underordnede position i forhold 

til lægen for alvor understreget. Når jeg så på Nick, så han ud til ydermere at understre-

ge sin accept af sin underordnede position, når han ikke, som han generelt gjorde i kli-

nikken, optrådte med humoristiske sproghandlinger; dette kunne signalere situationens 

alvor, underforstået at hjerterytmen ikke var under kontrol (endnu). Nick signalerede 

fortsat afslappethed og lettere uordentlighed i sin fremtoning med hænderne i lommen, 

74 



når de ikke var i brug omkring apparaterne og patienten.. Det blev tydeligt, at Nick her 

tog teten i forhold til lægen i sammenligning med de andre assisterende sygeplejersker. 

Det var ham, der frembragte de for lægen vigtigste oplysninger om hjerterytmen, det var 

ham der overrakte målingerne til lægen, og det var ham der diagnosticerede for lægen, 

så denne blot skulle bekræfte. Årsagerne til denne relationelle arbejdsfordeling mellem 

sygeplejerskerne er umulig at sige noget om, da det empiriske materiale ikke åbner op 

for baggrundsviden om de to andre sygeplejersker i situationen. Men det syntes helt 

oplagt, at Nick indtog denne position i forhold til lægen, da den syntes helt homolog til 

hans øvrige praktikker i klinikken, hvor han hele tiden legede med på lægens diagnosti-

cering og behandling; han kunne simpelthen ikke lade være; hans habitus var gearet 

dertil gennem hans herkomst og livsbaner.  

 

Alt i alt så Nicks organisering omkring indlæggelse af en syg patient ikke kun ud til at 

være en legitim forstyrrelse i den planlagte hverdag, men også en eksplicitering af en 

legitimering af lægens dominerende position i relation til sygeplejersken og patienten i 

klinikken. 

 

9.2 Overflyttelse af for syg patient til anden afdeling  

Patienter, som skulle have fortaget invasiv behandling af en hjerterytmeforstyrrelse, 

blev pr. princip overflyttet til en anden afdeling fra denne akutte kardiologiske klinik.     

 

Tinas organisering i forhold til deltagelse i overflyttelsen af en for syg patient kunne 

karakteriseres ved, at hun overtog styringen og kontrollen af hele situationen. Nedenstå-

ende relaterer sig til en situation, hvor Tina assisterede en anden sygeplejerske med at 

overflytte en for syg patient til en anden afdeling på et andet hospital. En patient, hvis 

hjerte var så forstyrret, at han var i livsfare og derfor måtte overflyttes til invasiv be-

handling. Den for syge patient skulle have anlagt kateder inden overflytningen.  
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På sygeplejekontoret: 

- Tina sad på en stol på sygeplejekontoret og ventede på, at stuegangslægen havde 

tid til at gå stuegang på de patienter, hun havde plejeansvaret for. En anden læge 

bad hende assistere den anden sygeplejerske (kvinde) i overflyttelsen af denne 

syge patient. 

På sygestuen: 

- Tina gik på sygestuen for at assistere den anden sygeplejerske (kvinde) 

- Tina spurgte ”er der taget blodprøver?”. Kollegaen bekræftede. 

- Tina spurgte: ”er blodprøverne sendt?”. Kollegaen afkræftede. 

- Tina fandt en tredje sygeplejerske (kvinde) på gangarealet, bad hende sende 

blodprøverne. 

- Tina tilbage til sygestuen: ”skal vi lægge det kateder?”. 

- Tina stod på den ene side af sengen, mens kollegaen lagde kateter på patienten.  

- Anæstesisygeplejersken, som skulle være med patienten i ambulancen under 

overflyttelsen, henvendte sig til Tina, der rapporterede alle forhold omkring pa-

tientens hjerterytmeforstyrrelse inden afgang. 

På sygeplejekontoret efter overflyttelsen: 

- Lægen, som havde bedt Tina assistere den anden sygeplejerske, sagde: ”Godt 

gået, Tina”. 

 

Ligesom i situationen med Nick syntes alt omkring overflyttelse af en for syg patient til 

anden afdeling på anden hospital at blive organiseret omkring patientens hjerterytme og 

de forhold, som den modtagende afdeling fordrede for modtagelse af en patient til ope-

ration, f.eks. kateteranlæggelse. En læge kunne tilsyneladende disponere helt problem-

frit og uden protester over en sygeplejerskes tid og prioriteringen af denne. Tina sad 

ventende på stuegang for at være klar, når stuegangslægen kaldte, som hun plejede. I en 

sådan akut situation med en for syg patient liggende i afdelingen syntes det legitimt, at 

en stuegangslæge måtte vente på en sygeplejerske. Denne sygeplejerske måtte sammen 

med en anden sygeplejerske assistere en anden læge end stuegangslægen i forhold til at 

få patienten ekskluderet af afdelingen. Om denne eksklusion (overflytning) ikke fandt 

sted hurtigt nok, kunne patienten risikere at dø i afdelingen.  
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Når jeg ser på Tinas organisering i forhold til overflyttelsen af patienten, var hun for det 

første kontrollerende i forhold til den anden sygeplejerske, når hun spurgte om blodprø-

verne var taget og sendt. For det andet uddelegerede hun opgaver til en tredje sygeple-

jerske på gangarealet; og for det tredje styrede Tina, da der skulle lægges kateter. Den 

anden sygeplejerske effektuerede anlæggelsen af kateteret, hvilket betød, at Tina ikke 

havde direkte berøring med patienten. Dvs. selv i akutte situationer opstået omkring 

patienter så det ud som om, det kunne lykkes ikke at have fysisk kontakt med patienten. 

Helt homologt til sine øvrige praktikker i klinikken koncentrerede Tina sine praktikker 

omkring servicering af lægen og patienternes hjerterytmer - her gennem at kontrollere, 

uddelegere og styre såvel andre sygeplejersker som praktiske tiltag relateret til hjerte-

rytmerne. Selve de praktiske praktikker hos patienten tog andre sygeplejerske sig af. 

 

Tina syntes med sin styring af situationen at søge efter en højere position i klinikken 

end sine sygeplejerskekollegaer. I praksis blev rollerne byttet om, for i udgangspunktet 

skulle Tina assistere sin sygeplejerskekollega, men det blev sygeplejerskekollegaen, 

som assisterede Tina i assistancen af lægen. Årsagerne til denne relationelle arbejdsfor-

deling mellem sygeplejerskerne er umulig at sige noget om, da det empiriske materiale 

ikke åbner op for baggrundsviden om de to andre sygeplejersker i situationen. Men det 

synes helt oplagt, at Tina handlede som hun gjorde i situationen, hvis jeg ser på, hvor-

dan hun handlede i klinikken i øvrigt. Med denne positionering som dominerende i rela-

tion til de øvrige sygeplejersker og samtidig domineret af lægen i klinikken var Tina 

med til at sikre, at der blev genskabt orden i klinikken. Det forstyrrende element, en for 

syg patient, blev ekskluderet. Tina har som vist gennem sit liv lært at begå sig i både 

dominerende og dominante positioner i sit sociale liv og ikke kun servicerende og assi-

sterende positioner i forhold til læger eller andre agenter i det sociale rum, hvorfor den-

ne position blandt sygeplejerskerne tilsyneladende faldt hende uproblematisk og ligetil. 

Samtidig høstede hun anerkendelse for sin dominans blandt de dominerende agenter i 

klinikken: lægen så hendes overblik og handlinger og roste hende efterfølgende. 

 

Alt i alt organiserede Tina denne legitime forstyrrelse af hendes venten på stuegangslæ-

gen, sådan at hun for alvor med sin styring af situationen kunne manifestere sit overblik 

over den akutte kardiologiske kliniks orden. Strategier i forhold til orden og overblik 
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syntes direkte at være homologe med Tinas livsbanebetingede behov for orden, når hun 

som vist tilrettelagde strategier, sådan at forældrenes skilsmisse og hendes flytning til 

hovedstaden forekom ordentlig. Med hensyn til Tinas fortælling i interviewet, hvor hun 

fortalte om sin glæde ved akutte forløb, som kardiologisk sygeplejerske, kunne det være 

betinget af, at hun netop i disse akutte situationer for alvor kunne eksplicitere sit over-

blik over den doxiske orden i denne klinik.  

 

9.2.1 Opsummering  
Karakteristisk for disse legitime forstyrrelser i en typisk hverdag var, at patienternes liv 

kunne være i fare. Når patienternes liv var i fare, så både læger, de casekonstruerede 

sygeplejersker og patienter ud til kun at orientere sig mod hjerterytmerne. Patienterne 

ekspliciterede ikke deres egne subjektive oplevelser af at være syge eller eventuelt for 

syge i disse akutte situationer. Umiddelbart vidste de, at det handlede om liv eller død, 

og alt andet end at overleve syntes uvæsentligt i den situation. Det syntes at betyde, at 

de casekonstruerede sygeplejersker på tydelig vis fik mulighed for at vise frem og legi-

timere de hierarkiske strukturer og doxaen ”patienten er en hjerterytme” i klinikken. 

 

De hierarkiske strukturer blev manifesteret ved, at den dominerende agent, lægen, ikke 

kun fik assistance af Nick og Tina, men også af andre sygeplejersker. Der var flere sy-

geplejersker som assisterede én læge - én læge som fysisk befandt sig i klinikken i kor-

tere eller længere tid; men assistenterne, sygeplejerskerne, var hele tiden på plads om-

kring hjerterytmen. I situationen omkring indlæggelsen af den akutte patient opholdt 

lægen sig kun i afdelingen kort tid. I situationen omkring den for syge patient i afdelin-

gen opholdt lægen sig primært på sygeplejekontoret. Dvs. flere sygeplejersker assistere-

de én læge, som for det meste var fraværende på sygestuen hos patienten, hvor hele ind-

læggelsen og overflytningen af en henholdsvis syg eller for syg patient forløb. Alt i alt 

kunne disse legitime forstyrrelser på en typisk hverdag karakteriseres ved, at patientens 

subjektive oplevelser var sat ud af spillet; de var ganske enkelte irrelevante, da kun 

overlevelse var på tale, således at de casekonstruerede sygeplejersker assisteret af andre 

sygeplejerskekollegaer fik rum til at servicere og assistere lægen i behandlingen af pati-

entens hjerterytmeforstyrrelse. Det kunne betyde, at når situationen var sat på spidsen 

qua patientens eventuelle fare for at miste sit liv, blev de hierarkiske strukturer med 
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doxaen: ”patienten er en hjerterytme” for alvor manifesteret i klinikken, og lægen kunne 

gøre krav på ikke bare én aktiv assistent, men mange. Alle andre aktiviteter blev for-

trængt af disse legitime forstyrrelser i en typisk dag.    

I forhold til ”patienten er en hjerterytme” målte case Nick puls og blodtryk og tog blod-

prøver, hvor case Tina fik assistance til at effektuere blodprøvetagningen. Begges prak-

tiske handlinger var orienteret omkring hjerterytmerne. Forskellen var, at Nick deltog i 

den praktiske effektuering af lægens blodprøveordinationer, dog kun det mere tekniske, 

hvor Tina udelegerede de praktiske opgaver til andre sygeplejersker. Forhold, som kun-

ne forklares med homologier til deres livsbane.  

 

Alt i alt syntes patienterne at være reduceret til en hjerterytme, men selvom de i kraft af 

deres akutte situation legitimt forstyrrede lægen og sygeplejerskerne i deres praktikker 

på en typisk arbejdsdag, så de på ingen måde ud til at forstyrre den doxiske orden i kli-

nikken. Tværtimod forekom disse måske tilspidsede legitime forstyrrelser for alvor legi-

timerende for denne akutte kardiologiske kliniks orden. Tilspidsede situationer, som 

syntes at efterlade ekstra rum til udfoldelse af de enkelte agenters positioner og positio-

neringer i klinikken. I tilfældet case Tina således at hun kunne manifestere sit overblik 

over den doxiske orden, og i case Nick således at han kunne eksplicitere sin accept af 

sin underordnede position i forhold til lægen. En accept, som måske ikke var så tydelig 

under konstruktionerne: ”Stuegang”, ”Sygeplejerskernes medicin mekka” og ”Tid til 

patienten”, hvor Nick forekom afslappet og mere distanceret gennem sine humoristiske 

sproghandlinger og sin hofnarattitude. Nuanceforskelle, som syntes betinget at sociale 

livsbaner og liv i øvrigt. 
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10. Analyserne én gang til 
- med fokus på det at være kvinde eller mand og sygeplejerske i denne klinik  

Analyserne i de foregående afsnit viser, hvordan sygeplejersker agerer i denne kardiolo-

giske klinik. Denne omvej var jeg blevet nødt til at gå for i sidste ende at kunne sige 

noget om, hvorvidt der var forskelle og/eller ligheder i måden en sygeplejerske handler i 

den kliniske praksis, beroende på om vedkommende er henholdsvis en biologisk kvinde 

eller mand. Derfor vil jeg nu tage hovedpointerne af analyserne frem en gang til for at 

se på, om der er mønstre i den måde, de fire casekonstruktioner handler sygepleje på i 

klinikken, der kan forklares i biologisk betingede forskelle hos de agerende. Det vil si-

ge, om der var forskel på de casekonstruerede sygeplejerskers praktiske handlinger i 

konstruktionerne: ”Lægens stuegang”, ”Sygeplejerskernes medicinmekka”, ”Patientens 

tid” og ”Legitime forstyrrelser i den planlagte hverdag”, som kan kobles til det biologi-

ske køn? 

 

Når jeg ser på den akutte kardiologiske kliniks fysiske rammer, kan den betragtes som 

et fysisk afgrænset rum, som et hus, hvor de arbejdende sygeplejersker hele tiden er 

inde i dette hus og dermed tæt på patienten hele tiden. Sygeplejerskerne kan i princippet 

ikke forlade deres hus, for de har til opgave at behandle og observere patienten for læ-

gen i lægens fysiske nærvær og fravær. Lægen derimod kommer på besøg til stuegan-

gen, og når han/hun skal modtage akutte patienter; ellers arbejder lægen ikke-inde i kli-

nikkens fysiske rammer; altså opholder sig for en stor del uden for huset. Men selvom 

lægen er ikke-inde i huset, synes det forsat at være ham/hende, der med sit nærvær og 

fravær definerer klinikkens orden. Den fraværende læge ser i denne akutte kardiologiske 

klinik ud til at være repræsenteret gennem artefakter, som relaterer sig til hjerterytmer, 

telemetri, EKG-scoop og ikke mindst alarmer, som auditivt lyder i alle rum i huset hele 

døgnet. Alarmer, som minder sygeplejerskerne om at rette blikket mod scoopet, fordi 

lægen in- og eksplicit har defineret, at patientens hjerterytme kunne være alvorligt for-

styrret. På samme måde ser lægen også ud til at definere ordenen på en typisk dag for 

sygeplejerskerne. Inden lægen kommer på besøg til stuegangen, indsamler sygeplejer-

skerne data til hans/hendes stuegang. I medicinrummet forvalter sygeplejerskerne den 

fraværende læges medicinske ordinationer. På sygestuen synes lægen at definere, at al 

aktivitet omkring patienten er organiseret omkring behandlingen af patientens hjerte-
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rytmeforstyrrelse, som måling af puls, blodtryk og medicinering. Og når der skal mod-

tages/overflyttes akutte patienter, organiserer sygeplejerskerne det praktiske omkring 

patientens hjerterytme på vegne af den fraværende læge. Lægen synes kun at være til 

stede i huset, når han/hun skal organisere sin stuegang og ganske kort omkring modta-

gelse eller overflyttelse af akutte patienter. Det vil sige inde i sygeplejerskernes hus 

gælder en orden, som lægen har defineret; han har defineret murene inden for hvilke 

blandt andre sygeplejerskerne og patienterne kan agere. På denne akutte kardiologiske 

klinik er ordenen styret af en doxa, som hele tiden kredser om ”patienten er en hjerte-

rytme”. Det betyder, uanset om sygeplejersken er biologisk kvinde eller mand, så ind-

skriver hun/han sig i en position underlagt lægen og er altid inde i huset, med dets spe-

cielle mulighedsbetingelser, som på denne akutte kardiologiske klinik synes relateret til 

lægens observation og behandling af patientens hjerterytme. Mulighedsbetingelser som 

overordnende synes styrende for alle sygeplejerskernes praktiske handlinger,  

 

Lad mig i udgangspunktet antage at der, som i indledningen vist, skulle være noget om, 

at der er forskel på, hvordan kvinder og mænd handler, når de er sygeplejersker. Det vil 

sige, at det at være henholdsvis kvinde eller mand og sygeplejerske skulle betyde, at en 

kvindelige sygeplejerske handler sygepleje på en måde, som skulle adskille sig fra en 

mandlig sygeplejerske, som handler sygepleje på en anden måde i selv samme klinik. 

Hvis denne antagelse skulle holde stik, ville det i udgangspunktet betyde, at jeg, når jeg 

ser på de case-konstruerede sygeplejersker som biologiske kvinder eller mænd, måtte 

kunne finde sammenfald i casene Signes og Tinas måder at organisere og udføre deres 

praktiske handlinger i klinikken på; ligesom jeg hos casene Nick og Adnan skulle kunne 

finde sammenfald i deres måder at organisere og udføre deres praktiske handlinger i 

klinikken på. Men ikke nok med det, det ville også skulle betyde, at kvindernes og 

mændenes måder at organisere og udføre deres praktiske handlinger i klinikken på skul-

le adskille sig fra hinanden i forhold til det, som biologiske kvinder gør, og det, som 

biologiske mænd gør. Derfor vil jeg nu se på hovedpointerne fra de tidligere udførte 

analyser med en anden struktur end tidligere, hvor jeg først ser på casene Signe og Tina 

som biologisk repræsenterer de kvindelige sygeplejersker og dernæst casene Nick og 

Adnan som repræsenterer de mandlige sygeplejersker for til sidst at sammenholde de 

biologiske kvinders og mænds praktiske handlinger med henblik på at kunne nærme 
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mig et svar på anden halvdel af min problemformulering; nemlig om der er forskel på at 

være sygeplejerske og hhv. biologisk kvinde og mand i forhold til, hvordan sygeplejer-

skers praktiske handlinger viser sig i klinikken 

 

10.1 De biologiske kvinder  

Først ser jeg på Signe, som blev kategoriseret som den ”familienære” grundet hendes 

sociale livsbane, som syntes orienteret omkring relationer og nærhed til familien. Ho-

mologt med disse værdier synes det at være enkelt for Signe at have nære sociale relati-

oner til både læger og patienter i klinikken. Til lægen under stuegang, med sin tjeneste-

pigeservicerende relation til lægen og til patienten både under stuegangen, og når anled-

ning overhovedet bød sig gennem resten af dagen. Signe prioriterede ikke at opholde sig 

i medicinrummet for at forvalte medicin om morgenen, inden lægen ankom. Når Signe 

skulle administrere medicin, valgte hun bevidst ikke at følge de foreskrevne regler her-

for; administrationen blev gjort under hensyntagen til mindst muligt tidsforbrug på den-

ne aktivitet. Hun prioriterede at servicere patienten og overlod forvaltningen af medici-

nen til andre sygeplejersker. Mit empiriske materiale rækker ikke til at se på Signes 

håndtering af indlæggelse/overflyttelse af akut dårlige patienter. Men det syntes tyde-

ligt, at lægen altid blev serviceret, når han fordrede det; først lægen, så patienten i prio-

riteringerne i klinikkens fysiske rum. Alt i alt syntes Signe at søge at fremstå, som en 

human sygeplejerske over for patienterne i en i princippet inhuman struktur, såsom kli-

nikken fremstod som vist gennem analyserne. Homologt med anoreksiproblematikken i 

gymnasietiden, hvor Signe lærte sig at gå på kompromis med sin illusion om det gode 

liv, gik Signe på kompromis med sine menneskelige værdier rettet mod patienterne i 

klinikken, da ordenen i klinikken fordrede, at hun som sygeplejerske først af alt skulle 

servicere lægen.  

 

Tina blev kategoriseret som ”controlleren”. Hun har en selvforståelse af altid at være 

god. Det viste sig i hendes sociale livsbane, når hun ekspliciterede, at hun var lykkedes 

på sygeplejestudiet uden at forklare hvordan, udover at hun fik 10- og 11-taller, ros og 

anerkendelse. Ros og anerkendelse som forstærkede hendes oplevelse af orden og tryg-

hed. Homologt med disse praksisser syntes Tina at agere i klinikken, hvor det at ind-

skrive sig i situationer, som kunne give ros og anerkendelse, syntes vigtigere end ind-
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holdet i praktikkerne for Tina. Hun lykkedes med at orientere sig i klinikkens hierarki-

ske strukturer og doxaen ”patienten er en hjerterytme”, hvilket syntes vigtigt med hen-

blik på at skabe og opretholde overblik og ordentlighed, i forhold til at kunne assistere 

lægen i den medicinske behandling og observation af patientens hjerterytmeforstyrrelse. 

Tina prioriterede altid lægen først, sad gerne ventende på ham på kontoret og især til 

dennes stuegang, og modsat Signe nåede hun næsten aldrig i berøring med patienten; 

dertil sendte hun den studerende eller de andre sygeplejersker. Når Tina skulle admini-

strere medicin om aftenen, valgte hun bevidst ikke at følge de foreskrevne regler herfor; 

administrationen blev gjort under hensyntagen til mindst mulig tidsforbrug på denne 

aktivitet. Derimod optrådte Tina regelret, når hun vejledte den studerende i medicin-

rummet; denne skulle lære at forvalte den lægeordinerede medicin korrekt og i de rigti-

ge omgivelser. Når den studerende skulle varetage plejeopgaver på sygestuen hos pati-

enterne, så vejledte Tina på sygeplejekontoret. Lægens ordinationer havde for Tina til-

syneladende højere prioritet end patienten. Alt i alt syntes Tina at være god til at skabe 

overblik over hjerterytmerne. Et overblik hun især kunne manifesterede, når hun deltog 

i overflyttelse af en akut patient, hvor hun tog styringen over de andre deltagende syge-

plejersker. Et overblik der bidrog til at opretholde ordenen i klinikken. Dette gav aner-

kendelse fra lægerne, og oplevelsen af tryghed hos Tina. Hun opretholdt og konsolide-

rede hele tiden sin funktion som controller.  

 

Når jeg ser på case Signe og Tina, som repræsenterede de biologiske kvinder, syntes 

begge primært orienteret omkring servicering af lægen omkring patienternes hjerteryt-

mer, styret af doxa i klinikken. Deres mulighedsbetingelse for variation i handlinger og 

prioriteringer lå blandt andet i, at deres tilgang til og interesse for patienten adskilte sig 

fra hinanden og syntes mest af alt at kunne forklares i forskelle i deres herkomst og 

livsbaner. Signe syntes at have en relativ højere prioritering af medmenneskelige relati-

oner til patienterne end Tina, når hun ikke skulle servicere lægen. Tina syntes at uddele-

gere den direkte patientkontakt til andre og prioriterede aktiviteter på sygeplejerkontoret 

relativt højere end Signe. Hvor Tina oftest prioriterede at vente på lægen på kontoret, 

udfyldte Signe oftest denne ventetid sammen med patienterne. Prioriteringer og hand-

linger, som alt i alt syntes betinget af deres livsbane og habitus, og som ikke syntes at 

kunne kobles til, at de er biologiske kvinder.     
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10.2 De biologiske mænd 

Når jeg ser på Nick som blev kategoriseret som “den køns-traditionelt afvigende” grun-

det hans brud med sin fars akademiske uddannelsestradition og hans reproduktion af sin 

mors uddannelses- og erhvervstradition, syntes Nick at orientere sig i denne akutte kar-

diologiske klinik, når han gennemgående accepterede sin underordnede servicerende 

position som sygeplejerske i forhold til lægen, ligesom han med største selvfølgelighed 

assisterede og servicerede lægen i dennes definition af klinikkens mulighedsbetingelser, 

hvor ”patienten er en hjerterytme”. En selvfølgelighed, som kunne være betinget af, at 

han qua sin herkomst kender til og forstår lægens logik og gennem livet og sin mors 

fortællinger har lært sig at acceptere denne. Det kunne se ud som om Nick distancerede 

sig under lægens stuegang, når han jokede omkring diagnosticeringen af hjerterytmerne, 

men samtidig havde Nick facts om hjerterytmerne klar til lægen. En distancering, som 

gentog sig i medicinrummet, når Nick fremstod, som om forvaltningen af lægens medi-

cinske ordinationer kunne foregå med én hånd, men patienterne fik altid den ordinerede 

medicin. Når Nick skulle administrere medicin om aftenen, valgte han bevidst ikke at 

følge de foreskrevne regler herfor; administrationen blev gjort under hensyntagen til 

mindst mulig tidsforbrug på denne aktivitet. Trods tilsyneladende distanceringer fik 

lægen, hvad han skulle bruge, og patienternes hjerterytmer fik medicinen. Alt i alt syn-

tes Nick med selvfølgelighed at acceptere lægens definitioner. Dette syntes i særdeles-

hed at komme til udtryk, når situationerne var tilspidsede, dvs. akutte. Her gjorde Nick 

det han skulle omkring assistance af lægen i form af håndtering af klinikkens tekniske 

udstyr i forhold til diverse målinger, som alle relaterede sig til patientens hjerterytme. 

Nick diagnosticerede også selv patientens hjerterytme, og såvel diagnosticering og må-

linger blev overdraget til lægen med henblik på fastsættelse af den endelige diagnose af 

hjerterytmen. Hans brug af humor syntes at minimere det alvorlige i en for patienterne 

alvorlig livssituation; samtidig kunne det også anskues som en måde, hvor Nick kunne 

distancere sig fra sit arbejde og dermed bedre håndtere de vilkår, han arbejdede under - 

vilkår som han til enhver tid respekterede og anerkendte; men som også kunne fremstå 

som monotone for ham. En gennemgående måde, hvorpå han som hofnar kunne gøre 

lidt oprør mod mulighedsbetingelserne i denne klinik – et forsøg på eksplicitering af 

doxaens paradoks. Oprør, men også opmærksomhed og ansvarlighed over for den svage 
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(her patienten) som, hvis jeg ser på hans livsbane, kunne betragtes som homologe til det 

liv, han har levet og lever i øvrigt.  

 

Ser jeg på Adnan, som blev kategoriseret som ”den dobbelt kulturelt tilpassede”, grun-

det hans herkomst i en traditionel afrikansk kultur, har han har måttet tilpasse/tillære sig 

dansk kultur og vestligt sundhedsvæsen og har tilsyneladende ikke generationers ”dansk 

kultur”-historie inkorporeret i sin habitus. Homologt med denne manglende historiske 

inkorporering af dansk kultur syntes Adnan hele tiden at komme til at stå lidt ved siden 

af klinikkens orden, selvom han hele tiden gjorde, hvad han skulle og så ud til gerne at 

ville tilpasse sig. Lægen måtte selv opsøge Adnan på sygestuen hos patienter for at få 

oplysninger om patienten til dennes stuegang; men næste dag sad Adnan klar og over-

rakte registreringer af puls og blodtryk til lægen, som han skulle; dvs. overrakte data om 

hjerterytmerne. Modsat de andre casekonstruerede sygeplejersker kendte Adnan ikke til 

legitime regelbrud i medicinrummet omkring det elektroniske medicineringssystem; 

Adnan forvaltede systemet med omhyggelig akkuratesse, når han administrerede lægens 

medicinske ordinationer til hjerterytmerne. Og modsat de andre sygeplejersker var Ad-

nans praksis på sygestuen hos patienterne orienteret omkring gentagelser af tilsynela-

dende tillærte praksisser omkring kommunikation, hygiejniske principper og patientens 

eventuelle problemer med maven. Det vil sige akkuratessen i medicinrummet og genta-

gelsen af praksisser på sygestuen kunne ligne en prioritering af håndtering af regelmæs-

sigheder. Adnan deltog helst ikke i situationer som var båret frem af uregelmæssighe-

der, som i denne klinik f.eks. kunne være handlinger omkring et akut ustabilt hjerte hos 

en patient. Mit empiriske materiale kan ikke vise sådanne akutte situationer frem. Priori-

tering af regelmæssigheder, som kunne ligne en dogmatisk tillæring af praksis. Dogma-

tisk tilpassethed/tillærthed, der forekom nødvendig for Adnan, når han har skullet til-

passe sig dansk kultur, hvor arbejde er nødvendigt for, at han kunne opretholde tilstræk-

kelig økonomisk kapital for at bevare sin nye position i det sociale rum i Danmark. En 

praksis, som syntes homolog med Adnans opvækst i Afrika. I Danmark kunne han bi-

beholde sin nye position, hvis han i denne klinik servicerede lægen med behandlingen 

af patientens hjerterytme – servicerede med puls og blodtryk og med forvaltning af me-

dicin, hvilket han henholdsvis som oftest gjorde og gjorde med omhyggelig akkuratesse. 
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Men han kunne ikke finde ud af at være inde på kontoret; enhver ventetid på lægen og 

ethvert frirum tilbragte han på sygestuerne med oprydning etc. 

 

Når jeg ser på casene Nick og Adnan, repræsenterende de biologiske mandlige sygeple-

jersker, assisterede de, som de case-konstruerede biologiske kvindelige sygeplejersker, 

primært lægen i observationen og behandlingen af patienten identificeret gennem sin 

hjerterytme. Adnan havde på grund af sin livsbanebetingede dobbeltkulturelle tilpasning 

vanskeligt ved at tilpasse sig de hierarkiske strukturer, men assisterede alt i alt lægen 

efter de formelle normer. Men han fremtrådte utilpasset på den måde, at han ikke altid 

var tilgængelig for lægen, fordi han søgte til sygestuerne og ikke til sygeplejekontoret i 

frirummene. Nick håndterede de lægedefinerede opgaver med den største selvfølgelig-

hed qua sin livsbanebetingede herkomst. Det ser ud som om, at Adnan tilsyneladende 

prioriterer dogmatiske tillærte praktiske handlinger, når lægen ikke fordrer hans assi-

stance, hvor Nick prioriterer humor og afslappede attituder, samtidig med at han synes 

at have præferencer til tekniske opgaver hos patienterne, der knytter sig tættest til læ-

gens behov for assistance, når de orienterer sig i denne akutte kardiologiske klinik. Nick 

leger gerne med inden for lægens kompetenceområde med diagnosticering og behand-

ling af patienten, samtidig med at han i sidste ende ved, at han ingen reel indflydelse har 

på disse områder; Adnan afholder sig helst fra alt, som er uforudset og akut, for her sy-

nes hans regelretlige handlinger ikke at kunne slå til. Deres tilgang til og interesse for 

lægen og patienten adskiller sig fra hinanden og synes mest af alt at kunne forklares i 

forskelle i deres herkomst og livsbaner og synes ikke at kunne kobles til, at de er biolo-

giske mænd. 

 

Man kan sige, at doxa ligger som et styrende lag hen over, hvad sygeplejersker kan og 

ikke kan, skal og ikke skal i den akutte kardiologiske klinik. Denne doxa styrer tilsyne-

ladende enhver agerende i dette rum, uagtet position og køn. Men den rummer også 

nogle mulighedsbetingelser, hvor der er mulighed for at agere med forskel i prioriterin-

ger og handlinger i klinikken. Og her træder chancen for at se, om der er forskel i hand-

linger i forhold til det at være biologisk kvinde eller mand og sygeplejerske frem. Jeg 

finder umiddelbart intet belæg for gennem ovenstående analyser at kunne bekræfte en 

antagelse om, at det at være henholdsvis kvinde eller mand og sygeplejerske skulle be-
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tyde, at en kvindelig sygeplejerske handler sygepleje på en måde som skulle adskille sig 

fra en mandlig sygeplejerske, som handler sygepleje på en anden måde i selv samme 

klinik. Det, der synes at adskille, om man som sygeplejerske handler anderledes i for-

hold til andre sygeplejersker i klinikken inden for de mulighedsbetingelser, der er at 

handle forskelligt inden for, synes mest af alt at være betinget i de enkelte agenters her-

komst og måder at leve liv på i det hele taget. det synes altså som sociologiske forskelle 

mere end biologiske forskelle, der gør en sygeplejerske og dennes måde at agere på i 

klinikken. 

 

11. Konklusion og perspektivering 
Gennem mine analyser har jeg vist, hvordan sygeplejersker praktisk handler i klinikken. 

Jeg viser, hvordan ”Patienten er en hjerterytme” ligger som en logik, der er gennemgå-

ende for alle mulige tanker og handlinger i denne akutte kardiologiske klinik. En logik, 

som tilsyneladende styrer og regulerer casene Signes, Nicks, Tinas og Adnans praktiske 

handlinger i en klinik i det medicinske felt med hierarkiske strukturer, hvor sygeplejer-

skerne primært assisterer og servicerer lægen med observation og behandling relateret 

til hjerterytmerne. En servicering og assistance, som var gennemgående i min konstruk-

tion af en typisk dag, uanset om lægen var fysisk til stede i klinikken eller ej. Jeg kon-

struerer en typisk dag som bestående af ”Lægens stuegang”, ”Sygeplejerskernes medi-

cinmekka”, ”Patientens tid” og ”Legitime forstyrrelser i den planlagte arbejdsdag”. 

 

Under ”Lægens stuegang” ses, hvordan alle sygeplejerskerne primært servicerede lægen 

med registreringer af puls, blodtryk og EKG om hjerterytmerne; de stod alle til rådighed 

for ham under stuegangen og effektuerede hans ordinationer efterfølgende. Nuancefor-

skellene i håndteringen af stuegangen bestod i, at Signe optrådte tjenestepigeserviceren-

de, Nick optrådte jokende, Tina ventede på lægen og var omhyggelig med at vise over-

blik over hjerterytmerne, og Adnan assisterede efter de formelle normer, selvom han én 

dag var fraværende under lægens stuegang. Ved analyser af ”Sygeplejerskernes medi-

cinmekka” forvaltede de casekonstruerede sygeplejersker lægens medicinske ordinatio-

ner til hjerterytmerne. Signe, Nick og Tina kendte til legitime brud omkring online me-

dicineringssystemet, hvor Adnan ikke praktiserede regelbrud; han fulgte forskrifterne 

med stor akkuratesse. Derudover bestod nuanceforskellene i praktikkerne i, at Signe 
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prioriterede patienterne og ikke medicinadministration, Nick forvaltede medicinen med 

én hånd i bogstaveligste forstand, og Tina introducerede omhyggeligt den studerende til 

det formelle regime omkring den lægeordinerede medicin, selvom hun i aftenvagten 

selv brød forskrifterne. Patienterne fik altid den ordinerede medicin til hjerterytmerne. 

”Patientens tid” syntes at være fælles for de casekonstruerede sygeplejersker forstået 

som, at den tid de afsatte til patienten primært var organiseret omkring hjerterytmerne. 

De målte puls, blodtryk og gav medicin. Nuanceforskellene bestod i, at Signe fremstod 

medmenneskeligt servicerede, både når hun forvaltede de lægedefinerede opgaver og i 

øvrigt; Nick fortsatte med sine humoristiske sproghandlinger, som kunne anskues som 

en måde at bekymre sig om patienten på, og han udførte samtidig altid de lægedefinere-

de opgaver; Tina uddelegerede som oftest den direkte patientkontakt til den studerende 

eller andre sygeplejersker; Adnan prioriterede tid på sygestuen hos patienten eller med 

oprydning; men en tid som syntes organiseret omkring regelmæssigheder, hvorved han 

undgik uregelmæssighederne, det akutte - de ”legitime forstyrrelser i den planlagte ar-

bejdsdag”, som er mangelfulde observationssituationer i mit datamateriale, fordi jeg kun 

har kunnet observere Nick og Tina i sådanne situationer. Konstruktionen indeholdt ind-

læggelse eller overflytning af akutte patienter, hvor alt blev sat på spidsen, og hvor læ-

gen fordrede assistance af mere end én sygeplejerske i forhold til f.eks. registreringer af 

puls, blodtryk og EKG, så lægen hurtigt kunne fastsætte diagnose og behandling af hjer-

terytmen. Fælles for Nick og Tina var, at de med disse legitime forstyrrelser også fik 

legitimeret deres egne positioner i klinikken. Nick assisterede både teknisk og praktisk 

lægen med facts om hjerterytmerne, og han klarede det med én hånd; Tina uddelegerede 

det praktiske, sådan at hun kunne tage styringen og for alvor vise sit overblik over hjer-

terytmerne.  

 

Forklaringen og forståelsen af lighederne i måden at handle på synes at ligge i klinik-

kens doxa: ”Patienten er en hjerterytme” og i den måde, at klinikken historisk og struk-

turelt er konstitueret, nemlig med lægen som højst positioneret og dermed som overord-

net styrende og bestemmende for ordenen i klinikken på vegne af alle agerende i denne 

klinik. Denne kliniks orden rummer samtidig nogle mulighedsbetingelser, som åbner op 

for muligheder for nuanceforskelle i måder at handle på. Disse nuanceforskelle i de ca-

sekonstruerede sygeplejerskers praktiske handlinger synes mest af alt at være betinget af 
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deres herkomst, livsbanebetingede ikke-bevidste inkorporerede individuelle historie – 

individuelle inkorporerede selvfølgeligheder. I den sidste del af mine analyser har jeg 

vist, at der ikke synes forskel i måden at være sygeplejerske og hhv. biologisk kvinde og 

mand i forhold til, hvordan sygeplejerskers praktiske handlinger viser sig i klinikken. 

Både de biologiske kvinder og de biologiske mænd syntes at håndtere denne klinik med 

at assistere lægen i observationen og behandlingen af patienterne identificeret gennem 

deres hjerterytme. Nuanceforskelle på de biologisk kvindelige og mandlige sygeplejer-

skers orientering i denne klinik syntes primært betinget af deres herkomst og livsbane-

betingede habitus.  

 

Jeg vil her afslutningsvis vende tilbage til forestillingen om klinikkens fysiske rum som 

et hus, hvor sygeplejerske er inde i huset; og lægen kan komme ind, men kan også gå ud 

af huset: I forlængelse af en Bourdieu tænkning kan man sige, at kvinden har en inkor-

poreret sans for at vende blikket indad for at kunne færdes inde i huset, hvor mænd har 

sans for at færdes i det offentlige rum. I den optik kan alle sygeplejersker betragtes som 

sociologiske kvinder, underlagt lægen, som i denne optik kan betragtes som en sociolo-

gisk mand inden for den medicinske kliniks rammer. Med andre ord synes det som om, 

at uanset om man er biologisk kvinde eller mand, så indskriver man sig med erhvervet 

som sygeplejerske i en position i den medicinske klinik underlagt lægen, og man er altid 

at betragte som værende inde i huset. Og inde i huset gælder specielle regler og mulig-

hedsbetingelser; disse synes mere styrende for en sygeplejerskes handlinger i klinikken 

end om hun/han er biologisk kvinde eller mand. En sygeplejerske synes alt i alt at skulle 

håndtere en klinik med de historisk og kulturelt betingede selvfølgeligheder om positio-

ner i det medicinske felt – positioner som giver nogle mulighedsbetingelser for sygeple-

jerskers praktiske handlinger. Nuancerne i forskelle i måden at handle på som sygeple-

jerske i den akutte kardiologiske klinik er i princippet ganske små, og disse variationer 

for handlinger kan alle mere eller mindre forklares gennem de enkelte agenters her-

komst og måder at leve liv på i det hele taget.  I herværende studie kan jeg ikke vise, at 

kvinder og mænd, som er sygeplejerske i en klinik, handler på forskellige måder, der 

kan kobles til deres biologiske køn; derimod ser variationerne i deres handlinger mest af 

alt ud til at kunne forklares med baggrund i deres sociale herkomst og måder at leve liv 

på i det hele taget. 
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Studiet har selvsagt sine begrænsninger og må derfor mest af alt betragtes som værende 

hypotesegenererende til forfølgelse og efterprøvning i kommende studier. Begrænsnin-

gerne ligger for det første i mit studiedesign. Mit studie forløb gennem to uger i juni 

2008 på denne akutte kardiologiske klinik Man kan fundere over, om det er lang tid nok 

til at indfange observationer af, hvad der foregår af praktikker på en afdeling. Noget har 

jeg indfanget; men på ingen måde alt. En anden begrænsning består i, at jeg, som nævnt 

under metodeovervejelserne, ikke har haft muligheder for med tidsrammen her at tillære 

mig, endsige få inkorporeret en praksis som objektiverende observatør og interviewer. 

Har jeg været god nok til at indtage en objektiverende position løbende i processen, og 

har min blotte tilstedeværende været forstyrrende på de praktikker, som de observerede 

sygeplejersker udførte i mit nærvær, og - i givet fald - hvordan? En længere observati-

onsperiode ville sandsynligvis have gjort mig opmærksom på flere af disse forhold, som 

jeg kunne have medtænkt i processen. Ligesom den formentlig ville have hjulpet mig til 

min praktiske håndtering af funktionen som objektiverende observatør. En tredje be-

grænsning er mit valg af informanter. Mit empiriske materiale var på nogle områder 

sparsomt. Jeg har af pragmatiske og tidsmæssige grunde valgt at følge fire fokusinfor-

manter, som alle er sygeplejersker. Hvis jeg skulle have arbejdet mere tro mod Bour-

dieus relativistiske tænkning, havde det været relevant også at belyse de andre sygeple-

jerskers, lægernes eller patienternes positioner og baggrunde med henblik på at kunne 

fremanalysere, hvordan sygeplejerskers praktiske handlinger viser sig i klinikken. Jeg 

måtte på grund af manglende kendskab til de andre agerende i klinikken lade forklarin-

ger på fokusinformanternes positionering i forhold til dem stå åbent. Men dette giver 

også nogle begrænsninger i forståelsen og forklaringerne af de observerede praktikker, 

da de i princippet ikke er observeret eller tænkt relationelt i mit materiale.  

 

Studiet indkredser min problemstilling, med de begrænsninger der ligger i det. Det rej-

ser samtidig en række nye spørgsmål, som kunne være interessante at forfølge. Et 

spørgsmål er, om det kunne lægge til mine forklaringer ved at gentage studiet og samti-

dig medtænke både læger og patienter i studiet med henblik på at se, hvordan de alle 

agerer i klinikken og med skærpet blik på, hvordan både social herkomst, livsbaner og 

biologisk køn spiller ind i deres måder at handle i klinikken på. Umiddelbart synes jeg 

implicit i mit studie hele tiden at kunne se en tendens til, at læger kan betragtes som 
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sociologiske mænd, sygeplejersker som sociologiske kvinder og patienterne nærmest 

som intetkøn, hvor det biologiske køn mest af alt slet ikke synes at være udslagsgivende 

for de forskellige praktikker i klinikken. Lad os blive klogere på denne påstand i fremti-

dige studier af klinikkens måder at fungere på. 
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12. Resumé 
 
Historien synes at vise, at der er opstået en typologi om kvindelige og mandlige syge-

plejersker, hvor forestillingen synes at være, at kvindelige og mandlige sygeplejersker 

handler forskelligt, fordi kvinderne typologisk skulle være emotionelle og mændene 

rationelle. Mine egne erfaringer og studier stiller spørgsmål ved typologierne. Det har 

ikke været muligt at finde empiriske studier, der undersøger, hvordan kvindelige og 

mandlige sygeplejersker handler i praksis. Derfor stiller jeg i dette speciale typologierne 

til diskussion ved at undersøge, hvordan sygeplejersker handler i praksis i klinikken, og 

om er der forskel på at være biologisk kvinde og mand i den sammenhæng.  

  

Undersøgelsen er et empirisk studie og teoretisk inspireret af Bourdieus relationelle 

tænkning, hvorfor begreberne kapital, habitus og felt blev en gennemgående måde at 

tænke på under processen. Empirien har afsæt i fire sygeplejersker, to kvinder og to 

mænd, som jeg observerede i deres kliniske praksis og interviewede. Studiet foregik på 

en akut kardiologisk klinisk to uger i juni 2008. 

 

Studiet er beskrivende og søger at forstå og forklare fire sygeplejerskers praktiske hand-

linger. Indledningsvis konstrueres fire cases, der danner afsæt for analyser af de prakti-

ske praktikker.  

Herefter vises, hvordan hierarkiske strukturer og doxaen: ”Patienten er en hjerterytme” 

synes at være en gennemgående logik i denne klinik. En logik, hvor sygeplejerskerne 

servicerer lægen i behandlingen af patienternes hjerterytme. Serviceringen af lægen 

synes at være gennemgående i analyserne af konstruktionen af en typisk dag, uanset om 

lægen er fysisk tilstede eller ej. Konstruktionen en typisk dag består af ”Lægens stue-

gang”, ”Sygeplejerskernes medicinmekka”, ”Patientens tid” og ”Legitime forstyrrelser i 

den planlagte arbejdsdag”. Studiet viser, hvordan doxaen oftest regulerer sygeplejer-

skernes praktiske handlinger i klinikken. Der findes nuanceforskelle i sygeplejerskernes 

måder at agere på. Nuanceforskelle, som primært kan forklares homologt til sygeplejer-

skernes herkomst og livsbaner; derfor viser studiet, at forskellene i sygeplejerskernes 

praksis ikke synes at være koblet til biologisk køn, men snarere til social herkomst og 

måder at leve liv på i det hele taget. 
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Why do we think there is so much difference in the practice of female and male 

nurses? – A confrontation with this way of thinking 

 

13. Summary 
 

History seems to show that there has been a typology about female and male nurses, the 

idea of which seems to be that female and male nurses act differently, because women 

typologically should be emotional and men rational. My experiences and studies ques-

tion this typology. It has not been possible to find empiric studies that investigate how 

female and male nurses act in practice. Consequently, in this dissertation, I bring this 

typology up for discussion by examining how nurses act in practice in the clinic, and 

whether there is a difference between being a biological woman and man in this connec-

tion. 

 

The examination is an empiric study, theoretically inspired by Bourdieu’s relational 

thinking, which is the reason why the concepts: capital, habitus and field became an 

overall way of thinking during the process. The empirical method takes its starting point 

in four nurses, two women and two men, whom I observed and interviewed in their 

clinical practice. The study took place in an emergency cardiologic clinic during two 

weeks in June 2008. 

 

The study is descriptive and seeks to understand and explain the practices of four 

nurses. Four cases are constructed, which constitute the basis for analyses of the prac-

tices of the four nurses. Next, it is proven, how hierarchical structures and the doxa: 

“The patient is an ictus” seems to be the general logics in this clinic. A logic, where the 

nurses service the doctor in the treatment of the ictus of the patient. The servicing of the 

doctor seems to be general in the analyses of the construction of a typical day, whether 

the doctor is physically present or not. The construction of a typical day consists of 

“The doctor’s rounds”, “The medicine Mecca of the nurses”, “The patient’s time” and 

“Legitimate disturbances in the planned workday”. The study proves how the doxa of-

ten regulates the practices of the nurses in the clinic. There are slight differences in the 

way the nurses act, which can primarily be explained homologously to the parentage 
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and course of life of the nurses. Consequently the study shows that the differencs in the 

practices of the nurses do not seem to be linked to their biological sex, but rather to so-

cial parentage and general ways of living. 
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Bilag 8 

 
 
 
 
 
 
           
          

 
Carsten Juul Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til personalet på afdelingen E Frederiks-
berg Hospital 

 
I forbindelse med mit kandidatspeciale i sygeplejevidenskab har jeg iflg. aftale 
med klinisk afdelingssygeplejerske, Vibeke Taagholt, fået tilladelse til at fore-
tage observationsstudier på hjerteafdelingen på Frederiksberg Hospital fra d. 
9. til d. 20. juni.   
 
Mit formål er at observere kvindelige og mandlige sygeplejerskers samspil 
med hinanden og patienterne. Mit fokus er betingelserne for kønnenes forskel-
lige praksishandlinger.  
 
Min tese er at vilkårene i hver enkelt situation afgør kvinders og mænds stra-
tegier og handlinger. Derfor anser jeg ikke kvinder for kun at være født bløde, 
indfølende og private ligeledes er mænd ikke kun født resultatorienterede, 
hårde, aktive og offentlige.  
 
Jeg har ikke specielt fokus på at observere dig eller patienterne, men har ud-
valgt fire af dine kollegaer og deres samspil med patienterne og samarbejds-
partnere. Når jeg direkte anvender observationer, hvor du indgår, anmoder jeg 
om skriftlig tilladelse.  
 
Hvis du ikke ønsker at deltage, henvender du dig til Vibeke Taagholt eller mig. 
Jeg tilrettelægger i så fald studiet, således at du ikke kommer til at indgå i un-
dersøgelsen. Endvidere kan du når som helst og uden begrundelse trække dit 
tilsagn om deltagelse tilbage.  
 
Observationerne bliver behandlet anonymt, hvilket betyder, at de observatio-
ner, hvor netop du indgår i samspillet med de udvalgte kvindelige eller mandli-
ge sygeplejerske, ikke kan genkendes senere i undersøgelsen.   
 
Med venlig hilsen  
Carsten Juul Jensen 
Sygeplejerske, Stud. Cur. på Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet. 
Mobil: 6135 4107  
Telefon: 5943 0160 
E-mail: cjuul@sol.dk
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Bilag 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Carsten Juul Jensen 

 
 

Jeg opholder mig på afdeling (navn slettet)følgende dage med henblik på  
observationsstudier: 
 
5.6:  7:00 - 15:00 sammen med Ahnan 
9.6: 8-16:00 sammen med Ahnan 
  
11.6:  8:00 - 16:00 Orienterende observationer 
13.6: 15:00 - 23:30 sammen med Tina  
 
16.6: 15:30 - 23:30 sammen med Nick 
17.6: 15:30 - 23:30 sammen med Nick  
18.6:  7:00 - 15:00 sammen med Signe  
19.6:  7:00 - 15:00 sammen med Tina 
20.6:  7:00 - 15:00 sammen med Signe  

 
Tak for denne gang!  
 
Hvis I har tid og lyst, fortæller jeg gerne om resultaterne! 
 
Med venlig hilsen 
 
Carsten 
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Bilag 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til Patienter indlagt på afdeling E 1 på 
Frederiksberg Hospital i perioden den 9. 
til den 20. juni. 
 
Jeg henvender mig til dig for at orientere om, at jeg opholder mig på afdeling E 
1 på Frederiksberg Hospital fra d. 9. til d. 20. juni, hvor jeg skal observere 
kvindelige og mandlige sygeplejerskers praktiske sygeplejehandlinger. Jeg har 
ikke fokus på dig som patient, men ønsker at observere sygeplejerskernes 
praksis i samspil med patienterne. Jeg ønsker derfor hermed tilladelse til at 
opholde mig på din stue én eller flere gange i løbet af ugerne.  
 
Observationsstudierne er en del af mit kandidatspeciale i sygeplejevidenskab.  
 
Mit formål er at observere kvindelige og mandlige sygeplejerskers samspil 
med hinanden og patienterne for at kaste et andet lys over betingelserne for 
forskellen på kønnene.   
 
Det er frivilligt, og du kan blot orientere personalet, hvis du ikke ønsker, at jeg 
foretager observationerne på din stue. Når jeg direkte anvender observationer, 
hvor du indgår, anmoder jeg om skriftlig tilladelse. 
 
Fortryder du, kan du når som helst og uden begrundelse trække dit tilsagn til-
bage til personalet eller til mig, uden at dette vil påvirke din nuværende eller 
fremtidige behandling. 
 
Observationerne bliver behandlet anonymt, hvilket betyder, at de observatio-
ner, hvor netop du indgår i samspillet med de udvalgte kvindelige eller mandli-
ge sygeplejerske, ikke kan genkendes senere i undersøgelsen.   
 
Med venlig hilsen 

Carsten Juul Jensen 
Sygeplejerske, Stud. Cur. på Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet 
 
Telefon: 5943 0160 
Mobil: 6135 4107 
E-mail: cjuul@sol.dk

 
 Carsten Juul Jensen 
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Bilag 11 

  
 

Samtykkeerklæring for deltagelse i observati-
onsstudiet om kvindelige og mandlige syge-
plejerskers praksishandlinger  
 
I forbindelse med mit kandidatspeciale i sygeplejevidenskab har jeg iflg. aftale med kli-
nisk afdelingssygeplejerske, Vibeke Taagholt, fået tilladelse til at foretage observations-
studier på hjerteafdelingen på Frederiksberg Hospital fra d. 9. til d. 20. juni.  
 
Mit formål er at observere kvindelige og mandlige sygeplejerskers samspil med hinan-
den og patienterne. Mit fokus er betingelserne for kønnenes praksishandlinger.  
 
Min tese er at vilkårene i hver enkelt situation afgør kvinders og mænds strategier og 
handlinger. Derfor anser jeg ikke kvinder for kun at være født bløde, indfølende og priva-
te, ligeledes er mænd ikke kun født resultatorienterede, hårde, aktive og offentlige. 
 
I den forbindelse ønsker jeg tilladelse til at observere dine praktiske sygeplejehandlinger 
og dit samspil med patienter og kollegaer. Desuden ønsker jeg tilladelse til at interviewe 
dig både med henblik på uddybende spørgsmål og for at få indblik i din livshistorie.   
 
Jeg er forpligtet til at orientere dig om, at det er frivilligt, om du vil deltage og endvidere, 
at du når som helst og uden begrundelse kan trække dit tilsagn om deltagelse tilbage. 
Det betyder også, at du kan bestemme om enkelte udtalelser eller delobservationer ikke 
må indgå i resten af undersøgelsen. 
 
Observationerne bliver behandlet anonymt, hvilket betyder, at observationer og interview 
ikke kan genkendes senere i undersøgelsen.   
 
Med venlig hilsen  
Carsten Juul Jensen 
Sygeplejerske, Stud. Cur. på Sygeplejevidenskab ved Århus Universitet 
 
Telefon: 59430160 
Mobil: 61354107 
E-mail: cjuul@sol.dk 

 
Jeg bekræfter hermed, at jeg har modtaget ovenstående information såvel mundtligt 
som skriftligt. 
 
Jeg er mundtligt og skriftligt informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg når som 
helst og uden begrundelse kan trække mit tilsagn om deltagelse tilbage. 
 
Jeg ønsker at deltage: 
 
Navn:  ____________________________________             Dato:______________ 
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Bilag 12 
 

Fordeling af faggrupper og kvinder og mænd i observationsperioden  

Informanternes praksishandlinger udspillede sig blandt flere faggrupper og med varie-

rende kønsfordeling. Som illustreret i figur 2 ses det, at i alt 22 tværfaglige kolleger var 

på arbejde i løbet af observationsperioderne. Resten af personalegruppen var på ferie 

eller havde fri.  

 

Fig. 2 

Stilling Antal i alt
Antal kvin-

der 

Antal 

mænd 

Læger 7 3 4 

Sygeplejersker 10 7 3 

SSA/sekretærer/rengøringsass. 3 3 0 

Studerende 2 2 0 
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Bilag 13 

En typisk vagt sammen med fokusinformanterne  

Her fokuserede jeg på specielle forhold belyst dels ved observation af informanternes 

varierende fysiske placering i klinikken og strukturering af opgaver i henholdsvis dag- 

og aftenvagt. Dels ved en beskrivelse af antallet af henholdsvis fremmødte sygeplejer-

sker og indlagte og akutte patienter. Det vil sige udefra kommende variationer, som 

eventuelt kunne påvirke strukturen i en dag- eller aftenvagt. 

 

Nedenstående skema, figur 3, viser fokusinformanternes vagtplan og antallet af hen-

holdsvis kvindelige og mandlige sygeplejersker på arbejde i de vagter, hvor jeg fortog 

observationer.  

 

Fig. 3 

Dato og tid  Fokus sygeplejerske 

respondent 

Antal kvinder 

på arbejde 

Antal mænd  

på arbejde 

5/6   07:00 – 15:00 Adnan 3 1 

9/6   07:00 – 15:00 Adnan 4 1 

13/6 15:30 – 23:30 Tina 3 1 

16/6 15:30 – 23:30 Nick 3 1 

17/6 15:30 – 23:30 Nick 3 1 

18/6 08:00 – 16:00 Signe 6 0 

19/6 07:00 – 15:00 Tina 6 0 

20/6 07:00 – 15:00 Signe 6 0 

 

To dagvagter sammen med Signe 

Observationerne af Signe forløb kun i dagvagter med det normerede antal sygeplejer-

sker på arbejde og med patienter på næsten alle sygestuer. Når jeg så på Signes organi-

sering i forhold til morgenens rutine, hvor sygeplejerskerne fordelte sig mellem syge-

stue og medicinrum, varetog Signe begge morgener opgaverne på sygestuen. Jeg obser-

verede kun Signe hente medicin i medicinrummet en gang for at effektuere en stue-
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gangsbeslutning. Ellers så Signe ud til at fordele sig nogenlunde ligeligt mellem alle 

rum i de to dagvagter.  

To dagvagter med Adnan   

Mine observationer af Adnan viser, at han opholdt sig meget på sygestuen og ca. en 

halv time længere i medicinrummet end sine sygeplejerskekolleger. Der var patienter på 

alle sygestuer og henholdsvis fire og fem sygeplejersker på arbejde. Det svarer ikke til 

den typiske dagsnormering, og Adnan benævnte selv sygeplejen denne dag, som ”grup-

pepleje” i modsætning til tildelt patientpleje, som er klinikkens tilstræbte plejeform. 

Anden observationsdag, hvor der var fem sygeplejersker på vagt, forløb efter den til-

stræbte plejeform.   

To aftenvagter med Nick  

Nick var ansat i en fast aftenvagt stilling. I begge aftenvagter, hvor jeg observerede 

ham, var der få indlagte patienter. Den ene aften fik Nick tildelt ansvaret for tre patien-

ter og anden aften fire patienter. Patienterne var ikke akut dårlige og forventedes ud-

skrevet en af de følgende dage. Anden aften deltog Nick i modtagelsen af en akut pati-

ent på sygestuen. I de mellemliggende perioder opholdt Nick sig meget på sygepleje-

kontoret og i personalerummet. 

En aftenvagt og en dagvagt med Tina 

Både i dag- og aftenvagten, hvor jeg observerede Tina, blev den tilstræbte personale-

normering overholdt. Aftenvagten var ydermere karakteriseret ved at der var få indlagte 

patienter, og Tina fik kun tildelt to patienter, hvoraf den ene var på orlov og kun var på 

klinikken til intravenøs behandling omkring kl. 18:00. Ud over at Tina kunne prioritere 

tid hos patienten, var aftenvagten karakteriseret af mange lange pauser på sygeplejekon-

toret og i personalerummet.  

 

Dagvagten var også kendetegnet ved, at der var patienter på alle sygestuer, men Tina 

var vejleder for en studerende, som varetog de praktiske opgaver i medicinrummet og 

på sygestuen hos patienten. I medicinrummet opholdt Tina sig ved siden af den stude-

rende. Når den studerende var på sygestuen, stod Tina til rådighed med vejledning fra 

sygeplejekontoret. Tina var på sygestuen et par gange for at vejlede den studerende. 
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Ellers så jeg Tina assistere en kollega på sygestuen med overflytning af en akut dårlig 

patient til en anden afdeling.   
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Bilag 14  

Præsentation af den akutte kardiologiske klinik  
Herværende præsentation af denne akutte kardiologiske klinik med henblik på at situere 

studiet for læseren er alene funderet på mine observationer og samtaler med sygeplejer-

skerne. Jeg har fokuseret på klinikkens fysiske indretning, patientkategorien og sygeple-

jerskernes mødetider.  

Den fysiske indretning 

Indretning er illustreret i figur 1. Illustration er konstrueret ud fra flugtvejskortet hæn-

gende flere steder på gangarealerne. 

 

Fig. 1 

 

 

Sengeafsnittet havde en lang gang med et centralt placeret sygeplejekontor med syge-

stuer på begge sider. Mit fokus var de rum, hvor jeg observerede mine informanters 

praktiske handlinger. Det vil sige sygestuerne/badeværelse, gangarealerne, medicin-

rummet, sygeplejekontoret og personalerummet. Gennemgående var alle rum indrettet 

med ikke-håndbetjente dispensere til - sæbe, - sprit og håndlotion og handskeholdere 

ved siden af håndvaske, ligesom alle rum på nær badeværelser og toiletter havde vindu-

er.  

 

Sygestuen  
Alle stuer var indrettet med hvide gardiner foran vinduerne, som regel et billede, der 

syntes at forestille fotos af kunstværker, et fjernsyn og sengeborde ved alle sengene. På 

sengeborde lå bøger og blade og der stod ofte blomster fra besøgende. Alle sengeborde 
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var udstyret med en klokkesnor, så patienterne kunne tilkalde sygeplejerskerne, ligesom 

bordene var indrettet med radio med høretelefoner. Og mellem sengene var der på to og 

firesengsstuerne et forhæng, som kunne trækkes for.  

 

Enesengsstuerne havde kun et toilet, hvor der var under en meter mellem toilet og 

håndvask. Og som det fremgår af illustrationen havde to – og firesengsstuernes badevæ-

relser varierende størrelser, men var generelt størst, hvilket betød at det var muligt at 

indrette dem med en bruseniche. På toilet/badeværelse hængte håndklæder, der stod 

shampoo og håndsæbe og der var ligeledes en klokkesnor.  

Gangarealerne 
Disse rum dannede overgang fra rum til rum, men på denne klinik fungerede gangarea-

lerne også som venterum for patienter, der skulle have foretaget ambulante ekkounder-

søgelser36. På figur 1. illustreret ved hjælp af stole. Ved siden af stolene var et rørpost-

system, hvor sygeplejerskerne bl.a. kunne sende prøver til laboratoriet og få svar tilba-

ge. På den modsatte side af de illustrerede elevatorer stod et bord, som havde plastik-

krus stående. Plastikkrus til vand fra en automat med koldt vand til både patienter og 

personale. Eller var den lange gang kun afbrudt af en skranke, hvor sekretæren sad i 

dagvagten og to indrammede plakater, som på sygestuen.  

Medicinrum 
Når personalet gik ind i medicinrummet fra gangarealerne stod der et langt bord på høj-

re side med hylder ovenover til æsker, bægre og glas til tabletter. På venstre side stod, 

der ved døren er reol med udstyr til administration af intravenøst medicin, derefter en 

sektion med et bord til at administrere antibiotika, hvor der var udsugning og sektion 

ved vinduet indeholdt et bord med hylder ovenover til medicin til intravenøst brug. På 

dette bord og på langbordet stod stationære computere og tre små bærbare computere, 

der fungerede som et online medicinsystem mellem medicinrum og sygestuer. I medi-

cinrummet kunne systemet udskrive stregkodelabels med patientdata til medicinbægeret 

og aflæse stregkoden på medicinæsken. På sygestuen kunne den lille bærbare computers 

                                                 
36 Ekkoundersøgelse er en teknik, som sender lydbølger ind i brystet.  De registrerede bølger viser formen, strukturen 
og bevægelserne i klapperne på et ekkokardiogram. De viser ligeledes, hvor store hjertekamrene er, og hvor godt de 
fungerer.  
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aflæse stregkoden på medicinbægeret, som korresponderede med patientens person-

nummer.  

 

Sygeplejekontoret og personalerummet  
Sygeplejekontoret havde samme størrelse som en firesengsstue, hvor sygeplejerskerne 

fordelte sig i to grupper. Sygeplejerskerne i gruppe 1 sad ved skrivebordet længst væk 

fra personalerummet og gruppe 2 ved skrivebordet nærmest personalerummet. Skrive-

bordet midt for mellem vinduerne og det runde bord deltes begge sygeplejerskegrupper 

og lægerne om. På alle borde var en computer og telefoner. Sygeplejekontoret rummede 

journal/sygeplejekardex, tavle med patientoplysninger samt patientpjecer om rehabilite-

ring, rygestop og motion i forbindelse med hjerte-/karsygdomme.  

 

Personalerummet havde samme størrelse som en enesengsstue. Her var sygeplejersker-

nes tasker med mobiltelefoner, postkort fra kollegaer og billeder af personalets familier 

placeret.  

 

Sygeplejekontoret og personalerummet var kun delvist adskilt ved en åbning uden dør. 

Det betød i praksis at overgangen fra det ene rum til det andet kunne forekomme fly-

dende. Patienten var således sekundært tilstede både på sygeplejekontoret og i persona-

lerummet. Sekundært i form af hjerterytmer vist med elektrokardiografi (EKG)37 på 

scoopskærme, og alarmer som lyder, når puls, blodtryk og andre hjerterrytmeforstyrrel-

ser var udenfor acceptable grænseværdier. Og alarmer, som lød når patienten fra syge-

stuen ville tilkalde en sygeplejerske. Klokken som repræsenterede patientens kald fra 

sygestuen blev endvidere registreret på et display, sådan at sygeplejerskerne kunne se 

fra hvilken stue alarmen lød.   

 

Patientkategorien i afdelingen 

Observationsafsnittet var en akut klinik med kardiologiske, overvågningskrævende pati-

enter til observation og behandling af blodprop i hjertet (AMI) eller i lunge (lungeembo-

li) eller andre hjerterytmeforstyrrelser. Akutfunktionen bestod i at ambulancen kørte 

direkte på afsnittet med patienter primært med smerter i brystet og med smerterne, som 
                                                 
37 EKG (elektrokardiografi) måler hjertets elektriske aktivitet. 
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ofte strålede ud til venstre arm. Patienterne var gennemsnitligt kun indlagt i tre døgn. 

Enten blev de udskrevet til en anden afdeling eller til hjemmet. Der stod ofte tomme 

senge til potentielt nye patienter.  

 
 

Sygeplejerskernes mødetider  

Sygeplejerskernes mødetider fordelte sig således, at de første dagvagter mødte kl. 7:00. 

Kl. 8:00 mødte yderligere to sygeplejersker, som blev til kl. 16:00. De fire aftenvagter 

mødte kl. 15:30 til 23:30 og de tre nattevagter mødte kl. 23:15 til 7:15.  Jeg havde kun 

fokus på dag- og aftenvagt, så strukturen i nattevagten observerede jeg kun i overlappet 

mellem aften- og nattevagten. 
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