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Resumé 

 

Accelererede forløb vinder i stigende grad ind i det danske sundhedsvæsen. Dette 

kan ses i sammenhæng med de politiske bestemmelser om effektivisering af det 

offentlige, hvis aktualitet skal ses i lyset af samfundets økonomiske og demografiske 

udvikling. Der er fundet evidens for behandlingseffekt og omkostningseffektivitet 

ved disse forløb, mens der i sygeplejeforskningen kan ses en øget interesse for 

patientperspektivet herved. Man problematiserer om fokusering på evidens og 

effektivisering indfinder sig på bekostning af omsorgen i sygeplejen. Hvorvidt der i 

praksisdokumenter kan iagttages en relevans for denne bekymring, ledte til 

spørgsmålet; Hvordan italesættes sygeplejen ved accelererede forløb i en nutidig 

dansk praksiskontekst? 

Dette er besvaret med udgangspunkt i en Foucault-inspireret diskurs- og 

magtanalytik, hvorigennem der er identificeret 3 diskursive strategier baseret på en 

politisk diskurs, en evidensdiskurs og en omsorgsdiskurs. Den politiske diskurs 

fremtræder dominerende imens omsorgen bliver fortrængt. Eftersom diskurser 

betragtes som konstituerende for virkeligheden, kan iagttagelserne få betydning for 

den sygepleje, der udfolder sig i relation til patienterne. 
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Abstract  

 

Title: The discourse of nursing within fast track programmes – A Foucault-

inspired discourse analysis 

 

Fast track programmes are gaining ground within the Danish health care system. 

While evidence has been found for treatment and cost efficiency, the interest for the 

related patient perspective is increasing within the field of nursing science. This 

reveals the problem as regards the realistic possibility of making the choice of 

focusing on scientific evidence without penalising the caring for the patient. The 

question whether or not evidence for such concerns can be observed in practical 

documentations has led to the empirical examination of the following question:  How 

does the discourse within the field of nursing express their views of fast track 

programmes in a present Danish practical-oriented context? To answer this 

question, this thesis uses a Foucault-inspired discourse analysis and concept of 

power. Three discursive strategies have been determined based on a political 

discourse, an evidence discourse and a caring discourse. The political discourse is 

dominant while the caring discourse recedes into the background. As discourses are 

perceived as constituting the social reality, perception might gain influence for the 

kind of nursing that unfolds in relation to the patients. 
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1. Indledning 

Hvis man har fulgt den fagligt aktuelle debat vedrørende Accelererede forløb, 

har man kunnet iagttage et emne, der i stigende grad bliver italesat såvel i et 

samfundsmæssigt perspektiv som indenfor sundhedsvæsenet. Accelererede forløb 

forstås som et behandlingskoncept, der på baggrund af evidensbaserede principper og 

en veldefineret multimodal samt interdisciplinær indsats, har til hensigt at 

fremskynde operationsforløb med tilsyneladende patientfordele og afkortning af 

indlæggelsesvarighed til følge (1). Sygeplejen indgår som et centralt element heri, 

både hvad angår udarbejdelsen af forløbsbeskrivelser samt udførelsen af konkrete 

interventioner. Det øgede fokus på at optimere og standardisere forløbene stiller dog 

samtidig udfordringer til den hidtidige måde, man har tænkt og forvaltet sygeplejen 

på. Dette må være medvirkende til, at det indenfor faget er blevet et debatteret emne. 

I sygeplejeforskningen ses en tiltagende interesse for omsorgs- og patientperspektivet 

i relation til sygeplejen ved de accelererede forløb (2). Men samtidig viser der sig 

en tendens til, at begrebsnetværk fra politiske diskurser og evidensdiskurser ofte 

indfinder sig i sammenhæng med de sygeplejefaglige undersøgelser og artikler. 

Det kunne være interessant at undersøge, hvorvidt dette ligeledes er at finde ved 

italesættelsen af den sygepleje, som relaterer sig til praksisfeltet for forløbene. Fra en 

diskursanalytisk betragtning vil italesættelsen nemlig unægtelig få betydning for den 

sygepleje, der udfolder sig i relationen til patienterne. Dette fordi diskurser opfattes 

som konstituerende for virkeligheden og således også for menneskets tænkemåder og 

handlemuligheder indenfor den afgrænsede diskursive og sociale kontekst (3). 

Indledningsvist bidrages der med et indblik i de samfundsmæssige strukturer og den 

forskningsbaserede udvikling, der kan antages medvirkende til, at man begynder at 

problematisere de traditionelle behandlingsforløb og således også sygeplejen herved. 

 

1.1 Accelererede forløb i en politisk- og samfundskontekstuel ramme 

Aktualiteten af de accelererede forløb og den samtidige problematisering af de 

konventionelle patientforløb kan anses som et led i den proces at imødekomme de 

krav til effektivisering og kvalitetssikring, som det danske sundhedsvæsen i stigende 

grad bliver stillet overfor. I en bog om hospitalsledelse bidrager organisations-
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konsulent Bendix
1
 med et øjebliksbillede af sundhedsvæsenet (4). Den demografiske 

udvikling i Danmark byder på en stigning i befolkningens gennemsnitsalder, et øget 

antal aldersbetingede sygdomme, samt en forskydning af sygdomsbilledet i retning af 

flere kronikere. Dette bevirker en stigende efterspørgsel af sundhedsydelser, 

samtidig med at antallet af personer i den arbejdsdygtige alder falder (4). De 

samfundsmæssige ændringer medfører et stigende omkostningsniveau, men eftersom 

sundhedsvæsenet er tilkendt begrænsede ressourcer, og det økonomiske råderum 

ikke stiger i takt med mulighederne og behovene, vil dette få konsekvenser for de 

sundhedsydelser, der leveres. Samtidig med nedskæringer i ressourcetildelingen i 

sundhedsvæsenet stilles der stadigt større krav til både produktivitet og effektivitet. 

Dette fordrer derfor nytænkning af den hidtidige måde at forvalte sundhedssystemet 

på. Der må ske prioriteringer af såvel økonomiske som medarbejderressourcer, 

ligesom der må stilles krav til omlægning af arbejdsgange, udnyttelse af ny 

teknologi, samt en effektiv organisering og koordinering (4). 

De stigende krav om effektivisering synes båret frem af den liberalistiske 

reformbølge, der særligt de seneste 10 år er skyllet ind over det danske samfund og 

har medført omstruktureringer af hele den offentlige sektor. I en bog om organisation 

og ledelse i det offentlige fremsiger Professor, lic. merc. Klausen
2
 i et kapitel om 

reformstrategier; ”Det offentlige beskrives som forvokset, hvorfor det skal nedskæres, 

for bureaukratisk og ineffektivt, hvorfor det må omorganiseres (…)” (5 s. 44). 

Ifølge Klausen er regeringens agenda klar; det offentlige skal ligesom det private 

udvikles i retning af mål- og markedsorientering med fokus på at efterleve de stadigt 

stigende krav til kvalitet og konkurrencedygtighed (5). På baggrund af en 

tiltagende debat om den offentlige sektors indretning nedsatte regeringen i 2002 en 

strukturkommission, hvis anbefalinger kom til at danne baggrund for det udspil til en 

reform af den offentlige sektor
3
, som udmundede i den Kommunalreform, der trådte i 

kraft januar 2007. Hensigten med reformen var at skabe en stærk og fremtidssikret 

offentlig sektor tæt på borgerne og med fokus på høj kvalitet i ydelserne (6)(7). 

                                                           
1
 Henrik W. Bendix; Organisationskonsulent i Region Midtjylland. Arbejder med ledelse, strategi og 

organisering på hospitaler. Han er forfatter samt medforfatter til en række bøger vedrørende ledelse. 
2
 Kurt Klaudi Klausen; Professor ved Institut for Statskundskab, lic. merc. Har skrevet flere 

publikationer omkring ledelse i det offentlige, herunder hospitalsledelse. 
3
 Reformudspillet ”Det nye Danmark – en enkel offentlig sektor tæt på borgeren” kom til at danne 

grundlag for forhandlinger mellem regeringen og de øvrige partier i folketinget, hvilket resulterede i 

en strukturaftale om en ny opgavefordeling mellem kommuner, regioner og staten (6). 
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Med begrundelse i den demografiske udvikling og velfærdssamfundets udfordringer 

udformedes ligeledes en kvalitetsreform med det sigte at stille krav til den 

behandling, man tilbyder patienter i det danske sundhedsvæsen. Patienterne 

opfordres til medansvar i behandlingsforløbene og de professionelle til at sikre 

patientinddragelse (8)(9). Som et markant led i kvalitetsreformen træder Den Danske 

Kvalitetsmodel (DDKM) i kraft august 2009 (10). DDKM er et akkrediteringssystem, 

som skal understøtte kontinuerlig kvalitetsudvikling i hele sundhedsvæsenet for at 

fremme sammenhængende patientforløb, sikre kvalitet ud fra høje internationale 

standarder, samt skabe patientoplevede kvalitetsforbedringer (10)
4
. DDKM lægger 

vægt på effektive og koordinerede forløb, hvilket kan imødekommes ved indførelse 

af standarder og nye arbejdsmetoder. Accelererede forløb må være at betragte som 

et koncept, der i høj grad modsvarer disse krav. I notatet Fakta om accelererede 

patientforløb fra Sekretariatet for ministerudvalget vedrørende kvalitet i den 

offentlige sektor (11), fremgår det da også, at sådanne forløb på en lang række 

områder ville kunne frigøre ressourcer samt sengepladser på hospitalerne. Konceptet 

omtales som unikt ved dets kombination af øget kvalitet og lavere omkostninger. 

Modsat heraf ytrer politisk konsulent Helbak
5
 i et kritisk debatindlæg; ”Uanset alle 

de pæne ord, så medfører strukturændringerne markedsanarki, og trods ord som 

kvalitet og faglighed, så vil dette aldrig ses uafhængigt af de herskende prisforskelle 

og den interne konkurrence” (12). 

Interessen for accelererede forløb kan fra et samfundspolitisk perspektiv således 

betragtes at udspringe af de stigende krav til målbar kvalitet, effektivitet samt 

omkostningsbesparelser, som man stiller sundhedsvæsenet overfor. DDKM har gjort 

det muligt at foretage sammenligninger heraf på tværs af afdelinger og hospitaler. 

 

1.2 Accelererede forløb i en national og international forskningssammenhæng 

Litteratursøgninger vidner om accelererede forløb som et koncept, der i stigende grad 

forskes i såvel nationalt som internationalt. Begyndelsen til de accelererede forløb 

introduceres med den amerikanske professor Moss allerede i 1970’erne, imens 

                                                           
4
 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) blev etableret i 2005 af 

Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner) og H:S med det 

formål at udvikle en fælles dansk kvalitetsmodel. IKAS’ bestyrelse har det overordnede ansvar for 

DDKM’s strategi, udvikling og planlægning. IKAS skal forestå akkrediteringen af de omfattede 

institutioner og rådgive institutionerne i akkrediteringsperioden (10). 
5
 Jan Helbak er faglig politisk konsulent i FOA Århus.  
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interessen for at forcere kirurgiske behandlingsforløb først ses tiltagende op igennem 

90’erne. I dansk sammenhæng blev konceptet udviklet af professor Henrik Kehlet i 

slutningen af 90’erne, men særligt fra år 2000 ses en øget interesse herfor (2). Dette 

er således sammenfaldende med den periode, hvori man også politisk retter et 

skærpet fokus mod nytænkning af det traditionelle sundhedsvæsen. 

I reviewet ”Recent advances. Management of patients in fast track surgery” (13) fra 

2001 giver Kehlet og Wilmore en sammenfatning af de nyeste tiltag i relation til at 

accelerere kirurgiske forløb. Dette på baggrund af artikler fra MEDLINE 1980-2000. 

Med baggrund heri nåede man til den konklusion, at flere faktorer formodentlig 

influerer på postoperativ morbiditet, indlæggelsesvarlighed samt rekonvalescens. 

Den traditionelle måde at tænke operationsforløb på blev problematiseret, eftersom 

forskningsresultater antydede, at man ved at modificere indsatsområderne for det 

perioperative forløb kunne afkorte indlæggelsestid og mindske komplikationsrisici. 

Forskningen bød dog ikke på stor evidensstyrke, hvorfor de umiddelbare fordele ved 

konceptet blev pointeret at skulle underbygges af randomiserede undersøgelser, samt 

analyser af patienttilfredshed og omkostningseffektivitet. 

Samme år i Ugeskrift for læger fremhæver Kehlet (14), at man i dansk sammenhæng 

ligeledes burde overveje et opgør med den konventionelle tankegang. Patienterne er 

indlagte, fordi der i forlængelse af kirurgiske indgreb opstår smerte, kvalme, træthed 

og stressinduceret organdysfunktion med heraf følgende risiko for komplikationer og 

forlænget rekonvalescens. Kehlet forventede, at tværfaglige forløbsprogrammer samt 

nye arbejdsgange ville medføre behandlingsmæssige fordele og afkortet indlæggelse, 

for herigennem at være samfundsøkonomisk besparende og ressourcefrigivende. 

Ved litteratursøgninger kan man i de følgende år iagttage en udbredelse i forskning 

af konceptet også i dansk sammenhæng. Den medicinske og sygeplejevidenskabelige 

forskning italesætter vigtigheden af disse multimodale og evidensbaserede indsatser, 

der skal udformes i tæt samarbejde mellem kirurger, anæstesiologer, sygeplejersker 

og fysioterapeuter for hele det perioperative forløb (15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22). 

I et review fra 2008 ”Evidence-Based Surgical Care and the Evolution of Fast-Track 

Surgery” (1) byder Kehlet og Wilmore på en ny sammenfatning af den eksisterende 

forskning på baggrund af søgninger i Medline MBASE samt Cochrane library.  

Der henvises til 187 forskningsartikler heriblandt sammenfatninger, metaanalyser, 

kohortestudier, samt randomiserede undersøgelser, der er udført på tværs af lande og 



Italesættelsen af sygeplejen ved accelererede forløb – En Foucault-inspireret diskursanalyse 

 
5 

hospitalsenheder. I modsætning til det tidligere review er der i mellemliggende 

periode således lavet forskning, som i evidenssammenhæng byder på stærke designs. 

Der er påvist gode kirurgiske resultater gennem en samtidig målrettet præoperativ 

information, stressreducerende kirurgi, sufficient smertebehandling og en sygepleje, 

der intensivt er rettet mod tidlig mobilisering og ernæringsindtag (1). 

Den sundhedsvidenskabelige forskning peger således på behandlingsmæssige fordele 

samt omkostningseffektivitet ved forløbene, hvilket bl.a. underbygges af en MTV-

rapport for kolonkirurgiske forløb (23). Altså argumentationer for udbredelsen af de 

accelererede forløb. Med DDKM er det blevet et krav, at udviklingen skal ske på 

baggrund af nationalt udarbejdede forløbsbeskrivelser samt kliniske vejledninger, 

der er rettet mod planlægning, koordinering, standardisering samt effektivitet (10). 

 

1.3 Sygeplejeforskningen ved accelererede forløb 

I 2004 etableres Enhed for Perioperativ sygepleje
6
 (EPS) (24) med netop det formål 

at udarbejde, kvalitetssikre og implementere nationalt gældende kliniske vejledninger 

i relation til udviklingen af de accelererede forløbsprogrammer. Aktuelt findes der 

programmer for en række operationer, hvortil de kliniske vejledninger indeholder 

standardiserede daglige regimer for sygeplejen med det sigte at muliggøre hurtige og 

velplanlagte operationsforløb. Sygeplejen spiller en central rolle i de accelererede 

forløb og har sammen med de øvrige fag i organisationen et ansvar for, at leve op til 

de politisk stillede krav til kvalitet og effektivisering af behandlingsforløb. 

I udarbejdelsen af anbefalingerne arbejder EPS tæt sammen med den biomedicinske 

forskning, der understøtter de politisk stillede krav om øget patientinddragelse, som 

en nødvendighed for at kunne muliggøre de accelererede forløb (24). Forventningen 

om medinddragelse og medansvarlighed hos patienterne kan med en sygeplejefaglig 

forståelsesramme lede tankerne til egenomsorgsfilosofien, som et bærende element 

ved de accelererede forløb. Ifølge sygeplejeforskeren Charlotte Delmar
7
 (25) kan 

sygeplejen ikke komme udenom at være spundet ind i et komplekst system af 

samfundsskabte vilkår. Men hun problematiserer, at hvis man i sygeplejen til enhver 

                                                           
6
 Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i 2004, som et landsdækkende udviklings- og 

innovationsprojekt med det formål at fremme processen med implementering af accelererede 

operationsforløb. Enhed for Perioperativ Sygepleje har i samarbejde med Enhed for Kirurgisk 

Patofysiologi ved Professor Henrik Kehlet, Rigshospitalet iværksat et landsdækkende udviklings- og 

innovations samarbejde på tværs af regioner, hospitaler, afdelinger og fag (24). 
7
 Charlotte Delmar; Ph.d., Cand. cur., Leder af Forskningsenhed for Klinisk sygepleje i Aalborg. 
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tid blot accepterer det samfundsskabte, besværliggøres mulighederne for udøvelse af 

omsorg som moralsk praksis (25). Ifølge Delmar kan det betyde svigt af patienterne, 

hvis egenomsorgen bliver et styrende grundsyn for sygeplejen; ”(…) hvis det 

uafhængige og selvforvaltende menneskesyn fortrænger det relationelle menneskesyn 

som er indlejret i omsorgsfilosofien og i den moralske praksis, kan sygeplejersken 

overse behovene i den konkrete situation” (25 s. 97) 

Patienterne bliver fremhævet som medansvarlige aktører i det accelererede forløb, 

men i relation hertil er det først i de seneste år, at der i sygeplejeforskningen kan 

iagttages en stigende interesse for omsorgs- og patientperspektivet ved forløbene. 

Sygeplejeforskeren Annelise Norlyk
8
 problematiserer den hidtidig manglende indsigt 

i patienternes perspektiv og bidrager med sin ph.d. afhandling fra 2009 (2) med en 

fænomenologisk indsigt i patienters oplevelse af accelererede forløb ved 

kolonkirurgi. Trods dokumentation for effekt af forløbene indenfor mange kirurgiske 

specialer, henviser Norlyk til, at 34 % af patienterne havde foretrukket længere 

indlæggelsesforløb. Flere patienter oplever utryghed efter udskrivelsen, og der viser 

sig et spændingsfelt mellem de evidensbaserede anbefalinger og hensynet til den 

enkelte patient. Andre danske artikler omhandler ligeledes dette spændingsfelt, hvor 

man stiller sig spørgende overfor den standardisering, som danner grund for de 

accelererede forløb. Et entydigt fokus på effektivisering og evidensbasering frygtes 

medvirkende til, at man glemmer omsorgen for patienten. Patienterne vil generelt 

gerne udvise medansvar og efterleve anvisningerne for de daglige regimer, men 

postoperativt sårbarhed kan underminere styrken, modet og viljen til at nå målene. 

Ansvaret kan føles for stort og resultatorienteringen kan opleves at modgå autonomi. 

Derfor kan patienterne efter den hurtige udskrivelse have oplevelsen af at sidde 

tilbage med angst, frustrationer og uløste problemer (26)(27)(28)(29)(30). 

Samtidig med en veldokumenteret behandlingsevidens og omkostningseffektivitet 

ved at accelerere de kirurgiske forløb, kan man således indvende om det mon bliver 

på bekostning af noget andet – måske omsorgen i sygeplejen? 

 

 

                                                           
8
 Annelise Norlyk; Ph.d., Cand. cur., Ansat ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. 



Italesættelsen af sygeplejen ved accelererede forløb – En Foucault-inspireret diskursanalyse 

 
7 

1.4 Afgrænsning og undersøgelsesspørgsmål – Italesættelsen af sygeplejen  

Problematiseringer fra samfundspolitisk og sundhedsvidenskabelig side kan 

således have betydning for aktualiteten af de accelererede forløb. Der er sket en 

bevægelse i retning af nye tænkemåder, krav og strukturer af både sundhedsvæsen 

og behandlingsforløb, herunder også af sygeplejen. I sygeplejeforskningen ses et 

tiltagende fokus på omsorgs- og patientperspektivet ved forløbene, som noget man i 

sygeplejens praksis bør huske at medtænke i relationen til patienterne. Men det at 

flere undersøgelser og artikler problematiserer en mulig fortrængning af omsorgen 

ved de accelererede forløb, må vidne om nogle erkendte forandringer i den måde, 

hvorpå man traditionelt har tænkt og talt sygepleje. Risikoen for at omsorgen viger 

til fordel for efterlevelse af krav i systemet er måske til stede – måske ikke. 

Bemærkelsesværdigt er det dog, når det af et højaktuelt spareforslag fra Region Midt 

fremgår, at ”behandlingen skal foregå på det lavest effektive omsorgs- og 

omkostningsniveau” (31). Sygeplejen udfolder sig indenfor samfundsgivne rammer 

og bestemmelser, og ifølge De Sygeplejeetiske Retningslinjer (32) er man i faget 

forpligtet til at debattere de mulige konsekvenser, som politiske bestemmelser kan få 

for sygeplejen og patienterne. Hvis italesættelsen af forløbene i organisationen er 

indlemmet i krav om standardisering, evidensbasering, omkostningsbesparelser og 

nedjustering af omsorgen, findes det derfor relevant at undersøge om dette ligeledes 

afspejler sig i dokumenter, som vedrører sygeplejens praksisfelt ved de accelererede 

forløb. For den måde man bringer sygeplejen i tale på, vil med en diskursanalytisk 

forståelse være konstituerende for den sygepleje, som udfolder sig hos patienterne. 

Ved at anlægge et diskursanalytisk blik bliver det muligt at søge en afdækning af de 

indlejrede selvfølgeligheder ved praksis, som ikke umiddelbart øjnes. Hensigten er 

ikke at afsløre bagvedliggende motiver eller stille nogen til ansvar, men derimod 

at bidrage med en forståelse af sygeplejens italesættelse, som et resultat af nogle 

anonyme strategier og sameksisterende forhold, der får betydning for, hvordan der 

kan tales og handles i sygeplejen. Dette har ledt til følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 

Hvordan italesættes sygeplejen ved accelererede forløb i en nutidig 

dansk praksiskontekst? 
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I undersøgelsen er der afgrænset til tekstmateriale, der vedrører sygeplejens praksis 

indenfor hospitalsorganisationen. Afgrænsningen til en nutidig kontekst forekommer 

naturlig, eftersom forløbene først i stigende grad indfinder sig i Danmark fra år 2000. 

 

2. Specialets opbygning og fundament 

Følgende redegøres der for specialets opbygning frem mod en besvarelse af, hvordan 

sygeplejen ved accelererede forløb italesættes. Den teoretiske og metodiske ramme 

er udledt med inspiration i den franske idéhistoriker og filosof Michel Foucault, hvis 

diskursanalytik og magtforståelse har udgjort fundamentet for analyse og diskussion. 

Først præsenteres den litteratursøgningsproces, som har dannet baggrund for den 

indledningsvise kontekstualisering af accelererede forløb, samt de søgninger og 

korrespondancer, der har dannet grund for indhentning af empiri. Så præsenteres det 

inkluderede empiriske materiale, hvis udsagn har været udgangspunktet for analysen. 

Dernæst fremlægges den diskurs- og magtteoretiske forståelsesramme. Herunder tre 

afsnit, hvor der gives en introduktion til Foucault og den diskursanalytiske tænkning, 

hvordan analysens arkiv er etableret med støtte i de såkaldte formationsregler, samt 

de elementer fra Foucaults magtforståelse, som inddrages for analyse og diskussion. 

Analysen præsenteres under konstruerede kategorier og følges af en diskussion af 

fund og metode. I konklusionen sammenfattes kort de væsentligste iagttagelser ved 

analysen og afslutningsvis en perspektivering af undersøgelsens videre implikationer. 

 

2.1 Litteratursøgningsproces og korrespondancer 

Primære søgninger blev foretaget med henblik på en bred tilnærmelse af emnefeltet 

accelererede forløb og har dannet grund for den indledningsvise kontekstualisering. 

Systematiske søgninger blev foretaget i databaserne Cochrane Library, Cinahl og 

PubMed, eftersom disse indeholder et bredt udsnit af nationale samt internationale 

forskningsartikler omkring medicin, sundhed og sygepleje (33). Disse bidrog med 

både biomedicinske og sygeplejevidenskabelige artikler, hvoraf de fleste inter- og 

tværnationale projekters sigte er påvisning af pleje- og behandlingsmæssig evidens. 

Følgende termer blev kombineret i AND og OR søgninger (33): Fast-track, 

Enhanced recovery, Postoperative care, Early discharge, Hospitalization, Nurs*. 
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I bibliotek.dk blev der søgt på: Accelererede forløb, Accelererede plejeforløb, 

Accelererede patientforløb og Accelererede operationsforløb, hvorved der bl.a. 

fremkom artikler fra Ugeskrift for læger, lærebøger, samt politiske udgivelser. 

Tidsskrifterne Klinisk Sygepleje, og Sygeplejersken gav et indblik i de aktuelle 

sygeplejefaglige debatter omkring accelererede forløb. Sst.dk, retsinformation.dk 

samt google.dk har kunnet bidrage med relevante lovgivninger og samfundslitteratur. 

Efter afgrænsning af undersøgelsesspørgsmål blev sekundære søgninger foretaget i 

PubMed, Cinahl og CSA på discourse, discourse analysis, fast track, enhanced 

recovery, perioperative care. I bibliotek.dk kombineredes diskurs, diskursanalyse, 

accelererede forløb, sygeplej* i OG søgninger. Ved disse søgninger kunne der ikke 

identificeres andre diskursanalyser over accelererede forløb eller sygeplejen herved. 

For indhentning af empiri blev der foretaget søgninger i E-dok
9
, som er Region 

Midtjyllands fælles elektroniske dokumentstyringssystem, der skal medvirke til at 

sikre patientsikkerhed, effektivitet, vidensdeling og kvalitetsstyring tværregionalt. 

Her blev søgt på: optimerede / optimeret forløb, Accelererede /accelereret forløb og 

fast-track, samt foretaget specifikke søgninger for hver enkelt kirurgisk afdeling og 

hospitalsorganisatoriske niveauer. Pr. mail og telefon etableredes kontakt til en 

række kirurgiske afdelinger på landets sygehuse, hvor der er korresponderet med 

afdelings- og oversygeplejersker, projektsygeplejersker, specialeansvarlige samt 

kliniske sygeplejespecialister. Der har været telefonkontakt til Enhed for perioperativ 

Sygepleje samt foretaget søgninger på enhedens hjemmeside (jf. Bilag 1). 

 

2.2 Undersøgelsens empiriske grundlag 

Det er i den diskursive praksis, at diskursernes indlejrede forståelser opretholdes og 

forandres, hvorfor analyser heraf skal ske i de kontekster, hvor sproget sættes i spil 

(34). Accelererede forløb er igennem det seneste årti udviklet og implementeret i 

praksis indenfor mange kirurgiske afdelinger og specialer på landets hospitaler. Det 

findes derfor relevant at lade dokumenter fra sygeplejens praksisfelt i hospitalsregi 

udgøre kildematerialet. Det anerkendes, at forløbene ligeledes begynder at indfinde 

sig i de medicinske specialer, samt at de korte indlæggelser vil få betydning for 

sygeplejen i sundhedsvæsenets primærsektor. Dette inddrages dog ikke i opgaven. 

                                                           
9 Adgang til E-dok kan findes via https://e-dok.rm.dk/. 
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Når man taler om diskursanalyse er forfattersubjekter, litterære eller videnskabelige 

vurderinger ikke interessante. Kildematerialet kan derimod være alt fra bøger 

dagbogsnotater, instrukser m.v.
10

 (35 s. 47), hvortil også praksisdokumenter kan 

forsvares som grundlag for en analyse. Eftersom jeg ikke på forhånd har vidst, hvad 

der reelt findes af materiale, blev der i korrespondancer og søgninger efter empiri 

vægtlagt en interesse for alt, hvori begrebet accelererede forløb indgår. Det har vist 

sig, at der findes begrænset tværfagligt samt sygeplejespecifikt materiale – og i det 

skriftlige materiale, der findes, vægtlægges ofte konceptets tværfaglige udformning. 

Derfor bliver sygeplejen ofte italesat som en del af generelle forløbsbeskrivelser. 

Foruden sygeplejespecifikke instrukser og vejledninger blev sådanne tværfaglige 

beskrivelser derfor inddraget som empiri. Ligeledes blev patientinformationer fundet 

relevante som led i sygeplejens formidling af forløbene. Også plejeplaner inddrages. 

Materialet er indhentet fra kirurgiske afdelinger på forskellige hospitaler i Danmark, 

for at søge regulariteten i sygeplejens italesættelse på tværs af specialer, afdelinger 

og sygehuse. Følgende materialet er inkluderet og findes præsenteret detaljeret i 

Bilag 2A og 2B; 7 procedurespecifikke vejledninger, 2 samlede vejledninger for 

sygeplejen, 2 Nøgleanbefalinger for udvalgte forløb, 9 Instrukser (tværfaglige og 

sygeplejespecifikke), 12 Forløbsbeskrivelser (tværfaglige dokumenter), 8 Skriftlige 

patientinformationer, samt 4 Plejeplaner for sygeplejen. Disse 44 kilder udgør 

således undersøgelsens empiriske fundament. Når der i analysen refereres hertil er 

det på baggrund af de nummereringer (f.eks. E1), der fremgår af Bilag 2A og 2B. 

 

3. Metodebeskrivelse; En diskurs- og magtteoretisk ramme 

Følgende beskrives specialets metodiske afsæt. Indledningsvist gives en introduktion 

til Foucault, diskursanalysen og det socialkonstruktivistiske fundament. Dernæst 

hvordan analysens såkaldte arkiv er etableret med støtte i de diskursive formationer, 

samt elementer fra den magtforståelse, som inddrages i både analyse og diskussion. 

Foucaults forfatterskab opdeles ofte i to faser
11

; En tidlig arkæologisk fase hvis 

analyser sigter mod synliggørelse af de formationsregler, som styrer diskursernes 

                                                           
10 Kirsten Frederiksen, Ph.d. Cand. pæd. pæd. har lavet en ph.d. afhandling over sygeplejens udvikling 

”Uddannelse til ordentlighed. At lære sygepleje gennem 200 år”. Heri benytter hun sig af 

kildemateriale, som indbefatter lovgrundlag, undervisningsnoter, erindringer mv. (43 s. 51). 
11

 Den arkæologiske fase; 1954-1969. Den genealogiske fase; 1971-1984 (44 s. 39). 
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fremtræden, samt en genealogisk fase hvis fokus er de mulighedsbetingelser og 

magtrelationer, som indenfor en given kontekst styrer diskursernes opkomst og 

ordning af virkeligheden (34)(36). Foucault bidrager ikke med én metode, men siges 

at betragte sit forfatterskab som en værktøjskasse med redskaber, han ikke kan 

bestemme brugen af, men som muliggør andre at hente inspiration for konkrete 

analyser (35 s. 13). I min konstruktion af værktøjer er der taget udgangspunkt i 

følgende værker af Foucault samt forfattere, som enten har analyseret hans værker 

eller benyttet hans tænkning for analyse; Vidensarkæologien (37), hvori Foucault 

metateoretisk opsamler sine arkæologiske analyser og bidrager med elementer til 

afsøgning af diskursive regelmæssigheder. Værkerne Viljen til viden – seksualitetens 

historie (38) og Overvågning og straf (39) som sammen med de centrale essays The 

Subjekt and power (40) og Truth and power (41) giver en forståelse af Foucaults 

magttænkning samt de elementer, der kan benyttes til at forstå, hvordan diskurser 

fremtræder som de gør. Der er hentet støtte i Nexø og Kochs artikel Diskursanalyse 

(3), Jørgensens og Phillips bog Diskursanalyse som teori og metode (34), Niels 

Åkerstrøm Andersens bog Diskursive analysestrategier (42), samt Dag Heedes bog 

Det tomme menneske (35). Endvidere er der hentet inspiration hos Frederiksen
12

(43) 

og Beedholm
13

(44) hvis ph.d. afhandlinger inddrager Foucaults tænkning og kommer 

med mulige forståelser heraf i konstruktionen af egne analyseredskaber. Beedholms 

artikel Diskursanalyse – at stille spørgsmål til pædagogikken med inspiration fra 

Michel Foucault (36) inddrages for et indblik i mulige måder at tilgå diskursanalyse. 

David Howarth
14

 (45) og Nils Bredsdorff
15

 (46) inddrages for diskussion af metoden. 

Bredsdorff stiller sig kritisk overfor diskursanalysen og dens socialkonstruktivistiske 

fundament, imens Howarth bidrager med en forståelse af diskursfeltets teoretiske 

positioner og kommer med modsvar til den kritik, diskursanalysen stilles overfor. 

 

                                                           
12

 Kirsten Frederiksen, Cand. pæd. pæd., Ph.d. Har lavet ph.d. afhandlingen ”Uddannelse til 

ordentlighed. At lære sygepleje gennem 200 år”(43). I konstruktionen af analyseredskaber benytter 

hun Foucaults tænkning omkring problematiseringsformer, og elementer fra den genealogiske fase. 
13

 Kirsten Beedholm, Cand. Phil., Ph.d. Har lavet ph.d. afhandlingen “Forandring og træghed i den 

sygeplejefaglige diskurs”(44).  Heri benytter hun sig af Foucaults diskontinuitetstænkning fra den 

arkæologiske fase, og bidrager med en relevant indføring til Foucaults tænkning og forfatterskab. 
14

 David Howarth; lektor i politisk teori ved Department of Government på University of Essex. Har 

skrevet bogen ”Discourse” fra 2000. På dansk i 2005 under titlen ”Diskurs – en introduktion”(45). 
15

 Nils Bredsdorff; Ph.d. i forvaltningsvidenskab. Arbejder bl.a. med økonomisk og politisk teori. Har 

skrevet bogen ”Diskurs og konstruktion – En samfundsvidenskabelig kritik af diskursanalyser og 

socialkonstruktivismer” (46). 
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3.1 Introduktion til Foucault og den diskursanalytiske tænkning 

Diskurs kan oversættes til samtale eller sammenhængende kæde af udsagn, hvortil 

diskursanalyser retter sig mod menneskers udsagn samt de regulariteter, som styrer 

deres dannelse. Diskurser forstås som sociale praksisser, der får betydning for vores 

virkelighedsopfattelse og handlemuligheder. En grundlæggende antagelse er, at man 

ikke kan opnå nogen erkendelse af virkeligheden uden om dens diskursive formning, 

hvortil diskursanalysen muliggør at forstå den verden, som vi umiddelbart opfatter 

selvfølgelig (3). Foucault har dannet vejen for den diskursanalytiske tænkning ved en 

bevægelse væk fra den traditionelle historietænknings fokus på kontinuitet og 

centralisering af mennesket som subjekt. Med sine genealogier over de historiske 

overgange frem mod den moderne tænkning, har han søgt et opgør med de kulturelt 

og historisk betingede forestillingsmønstre, hvorpå vi bygger vores tilværelse og 

selvforståelse (35). Hans hensigt med en decentrering af subjektet er, ifølge 

Beedholm, at fratage mennesket dets rolle som ophavsmand for viden og i stedet 

analysere subjektet som en omskiftelig og kompleks diskursfunktion (44 s. 46). 

Dette leder endvidere til synet på tekster som monumenter fremfor dokumenter, 

hvorved jeg forstår, at teksterne og deres udsagn skal betragtes som selvstændige 

begivenheder og ikke som udtryk for dybereliggende meninger eller intentioner fra et 

forfattersubjekt (3)(37). Viden bliver betragtet som historisk og kulturelt indlejret – 

og det er diskursen, som sætter rammerne for, hvad der indenfor et givent felt samt 

tidsperiode kan betragtes som sand eller objektiv viden
16

. Mennesket er således ikke 

frit, men underlagt eksisterende regler for, hvordan der kan tales, tænkes og handles 

indenfor den aktuelle kontekst (36)(3)(34). 

Foucault fraviger at binde sig til nogen videnskabsteoretisk retning. Han mener ikke, 

at der findes noget universelt, men betragter alting som resultatet af kulturelt og 

historisk betingede vilkår (36)(35). Alligevel tilskrives hans tænkning som oftest at 

hvile på generelle socialkonstruktivistiske præmisser og en poststrukturalistisk 

sprogforståelse. Et videnskabsteoretisk afsæt, som ifølge Jørgensen og Phillips skal  

                                                           
16 Objektiv viden skal i diskursanalytisk henseende ikke forstås som sandhed i betydningen evidens. 

Derimod kan diskurser, der er så fast etablerede at man glemmer deres kontingens, betegnes som 

objektive. Altså diskurser, som indenfor afgrænsede historiske og kulturelle kontekster, fremstår 

selvfølgelige og uimodsagte – som den sande måde at italesætte den sociale verden på (34). 
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ses uadskilleligt fra diskursanalysen som metode (34). Menneskets virkelighed 

forstås som noget, der skabes gennem diskursive sociale praksisser. Sprogligt skabes 

der repræsentationer af virkeligheden, som ikke blot udgør en afspejling heraf, men 

som virker konstituerende for den. Diskurser er derfor at betragte som aktive 

handlinger, der konstruerer vores sociale verden og forståelse heraf (37)(3)(34). 

Ifølge Beedholm handler det ikke om at vurdere, hvorvidt bestemte tidsperioder eller 

vidensområders måde at tænke og skrive om verden på er sand eller rigtig, men 

derimod hvordan viden konstituerer sig (36). Hensigten med diskursanalysen er 

derfor at kortlægge den mængde betingelser, som indenfor et afgrænset felt styrer 

udsagnenes optræden, og hvordan de former verden og menneskers 

handlemuligheder på bestemte måder. Ved at analysere udsagnene, som de 

fremtræder i sig selv på tværs af empirien, bliver det muligt at synliggøre sådanne 

betingelser eller kendetegn ved diskursen (3). I modsætning til de hermeneutiske 

analyser er diskursanalysen således en strukturel analyse, hvis fokus er teksternes 

sameksisterende betydninger. 

 

3.2 Etablering af arkivet og formationsreglerne som analyseværktøjer 

Elementer fra den arkæologiske fase gør det muligt at bevæge sig under lagene af 

tekstmaterialet og søge efter regulariteten blandt mangfoldigheden af udsagn (3). 

Foucault skelner grundlæggende mellem udsagn, diskurs og diskursformation som 

fundamentet for en sådan analyse. Udsagnet skal forstås som diskursens mindste 

enhed og diskursen som den faktisk afgrænsede mængde udsagn, der er formuleret – 

og som til sammen udgør analysens såkaldte arkiv. Diskursformationen er det 

spredningssystem for udsagnene, som forskeren konstruerer regulariteten af gennem 

sin analyse af arkivet (42 s. 40-41)(3)(37). Diskursanalysen retter sig således mod en 

kortlægning af de regler, som binder udsagnene sammen i et mønster. Min første 

tilnærmelse af det empiriske materiale handler på den måde om at bryde teksterne op 

i deres udsagn, for at kunne identificere de mønstre, der tegner sig på tværs heraf. 

Som et led i analyseprocessen er udsagnene for hver tekst derfor ført skematisk ind  

i Bilag 2B, hvor de samtidig sættes i sammenhæng med talepositioner, begreber og 

diskursobjekter. Disse elementer indgår alle i Foucaults definition af en diskursiv 

formation som relevante værktøjer til at opsplitte og søge regulariteten i udsagn; 
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”(…) en ”diskursiv formation”, skanderer de sagte tings generelle plan på 

ytringernes særlige niveau. De fire retninger, hvori man analyserer den 

(dannelsen af objekterne, dannelsen af de subjektive positioner, dannelsen af 

begreberne, dannelsen af de strategiske valg) svarer til de fire domæner, hvori 

den ytringsmæssige funktion virker” (37 s. 174)  

 

Objekter forstås som de genstande, personer eller fænomener, som sprogligt bliver 

konstrueret i teksterne. Talerpositioner kan også betegnes subjektpositioner og 

omhandler, hvem der taler i materialet, fra hvilken position og med hvilken autoritet. 

Til talepositioner og diskursobjekters italesættelse knytter sig også Begreber, hvor 

analysen retter sig mod den måde, hvorpå virkeligheden konstrueres i kraft af 

sammenhængene imellem begreberne (42)(3). Strategierne refererer jeg til som 

diskursive strategier, der skal forstås som de komplekse sammenhænge, som 

objekter, talepositioner og begreber indgår i (3). Disse kan derfor først sammenfattes 

efter analysen er foretaget og medtages ikke i den indledningsvise indskrivning og 

analyse af empirien. Arkivet forstår jeg som den samling af udsagn, hvis regularitet 

man kan identificere ved hjælp af talepositioner, objekter og begreber (42). Analysen 

præsenteres under kategorier, der er konstrueret på baggrund af de fremtrædende 

mønstre på tværs af arkivet. Disse skal derfor ikke opfattes skarpt adskilte, men som 

en måde at overskueliggøre analysens iagttagelser. Det viser sig, at de identificerede 

mønstre eller diskursive strategier aftegner sig på tværs af disse analysekategorier. 

 

3.3 Foucaults magtforståelse og konstruktionen af magtanalytiske værktøjer 

Synliggørelsen af, hvordan sygeplejen ved accelererede forløb italesættes gennem 

kortlægning af de mønstre diskursen reguleres efter, gør det interessant samtidigt at 

undersøge, hvordan dette kan ses som produktet af aktuelle magtrelationer og kampe. 

Centralt for Foucaults magtforståelse er forholdet mellem subjekt, viden og magt, 

hvilket træder frem gennem hans genealogier over det moderne samfunds opkomst. 

Modsat en traditionel magtforståelse, viser han, hvordan magtanalyser skal tage 

udgangspunkt i praksisfeltet for dets udfoldelse. Foucault opfatter ikke magten som 

påhæftet bestemte personer eller afgrænset til økonomiske, politiske eller sociale 

strukturer. Magten skal derimod forstås som noget produktivt, der gennemløber hele 
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samfundslegemet og som virker nedefra (41). Foucault betegner magten som ”det 

navn man giver en kompliceret strategisk situation i et givet samfund” (38 s. 99). 

I denne strategiske situation skal magten forstås som et komplekst samspil mellem en 

mangfoldighed af vekslende styrkeforhold, som virker igennem utallige strategier og 

aftegner sig i statsapparater, love og sociale ordninger (38). Magten er på den måde 

ikke ydre i forhold til andre sociale og politiske praksisser, men er dem immanente. 

Den er forankret i de sociale diskursive og ikke-diskursive praksisser i samfundets 

dybe lag, som resultatet af lokale kampe om sandheden indenfor et diskursivt 

vidensfelt (3)(38). Selvom magten ikke analyseres som en højborg, skal den alligevel 

betragtes som på én gang intentionel og ikke-subjektiv. Hermed menes, at trods det at 

magten ikke er bundet til subjektets vilje, vil den altid være udstyret med hensigter 

og mål (38 s. 98-101). Foucault mener, at der eksisterer visse sociale anonyme 

strategier, som skal sikre at magten bliver ved med at sætte sig effektivt igennem i 

samfundets forskellige lag. Dette er afhængig af en række lokale taktikker, der 

udspiller sig i samfundets institutioner, såsom skolerne og hospitalerne, og som  

med et intentionelt sigte alle virker ind i strategierne og giver magten virkning (38). 

Magten er på den måde decentraliseret ved at sætte sig igennem nedefra som en 

allestedsnærværende mikromagt, der former, tilpasser og normaliserer subjektet. 

Magtrelationerne kan ikke etableres udenom diskurserne, der foreskriver individet 

den objektive viden om verden og dets handlemuligheder heri (38)(40). Det må 

derfor være relevant at analysere italesættelsen af sygeplejen ud fra de taktikker, 

den producerer, samt de strategier, den med baggrund i diskursfeltets kampe om 

objektivitet, er med til at opretholde. 

Foruden dette inddrages elementer fra Foucaults teori om det disciplinerende 

samfund. I følge Foucault betyder humanismens opkomst, at mennesket gør sig selv 

til både subjekt og objekt for viden, i hvad han betegner subjektets objektivering (39). 

Ved dette forstår jeg, at mennesket opnår viden om sig selv gennem selvudforskning 

i en proces, hvor det på én gang bliver til subjekt for vidensproduktion og objekt for 

undersøgelse. Ifølge Foucault kommer den viden, som mennesket opnår om sig selv, 

til at sætte sig igennem som ubevidste magtstrategier. I relation hertil udvikler han i 

værket Overvågning og straf begrebet disciplinering, som et udtryk for det moderne 

velfærdssamfunds magtteknologier til selvstyring af dets subjekter (39). 
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Den hierarkiske overvågning er en teknik, som Foucault i sin fængselsgenealogi 

betragter som en moderne form for afstraffelse. Han illustrerer dette ved Benthams 

”Panoptikon tårn”, hvis placering i fængslets midte bevirker en konstant mulig og 

anonym overvågning, hvorigennem fangerne styres til at være deres egen vogter. 

Den anonyme overvågning resulterer i selvdisciplinering og indfinder sig, ifølge 

Foucault, også i samfundets øvrige institutioner, såsom hospitaler og skoler. Så snart 

en central instans tilkendegiver at den kan finde på indsamle oplysninger, vil der 

blive igangsat et panoptisk apparat, som medfører en produktiv disciplinering (39).  

Den normaliserende sanktion sigter mod disciplinering på baggrund af love, regler 

samt kategoriseringer, hvor individet vurderes i forhold til normalitetsforbedringer. 

Afvigelser fra normalen reguleres ved en registrering af ethvert regelbrud på den 

foreskrevne gode opførsel igennem et system, hvor mennesket på én gang bliver 

individualiseret, sammenlignet og homogeniseret. Resultatet af denne disciplinering 

er adfærdskorrektion, hvor mennesket styres til den forskrevne normale adfærd (39). 

For en afdækning af de magtrelationer og styringsmekanismer, der viser sig ved 

italesættelsen af sygeplejen ved accelererede forløb, inddrages således følgende 

elementer for analyse og diskussion; taktikker, strategier og diskursive magtkampe, 

samt de beskrevne disciplinerende teknikker for overvågning og normalisering. 

 

4. Analyse; Italesættelsen af sygeplejen ved accelererede forløb 

Følgende præsenteres en analyse af, hvordan sygeplejen ved accelererede forløb 

italesættes. På baggrund af gentagne gennemlæsninger og opsplitninger af det 

empiriske materiale er hver tekst er brudt ned til dens enkeltdele i form af udsagn, 

hvorudfra diskursens talepositioner, objekter og begreber er blevet identificeret. 

Dette fremgår af Bilag 2B, hvor hver tekst er indskrevet efter Titel og type af tekst, 

Teksten omhandler, Taleposition, Objekter og Begreber/begrebssammenhænge. 

Skemaet skal forstås som et led i min analyseproces og fremstår derfor ikke ordnet. 

Processen har gjort det muligt at iagttage udsagnene, som de fremstår i sig selv, for 

således at kunne søge mønstrene i deres dannelse på tværs af det empiriske materiale. 

Denne indledningsvise etablering af arkivet har anskueliggjort et komplekst net af 

sammenfiltrede udsagn og formationsregler, som kan være svære at adskille. Trods 

dette er der, på baggrund af de mest fremtrædende mønstre, etableret kategorier, som 
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analysen opdeles og præsenteres under. Analysekategorierne skal ikke forstås som 

skarpt adskilte, men derimod som overlappende og gribende ind i flere af de samme 

begrebsnetværk. Igennem analysen bliver det således også tydeligt, hvordan flere 

mønstre på gentagende vis indfinder sig på tværs af disse konstruerede kategorier. 

For en illustration af, hvordan magten træder frem af arkivets udsagn og de mønstre 

der dannes, refereres der i analysen til præsentationen af Foucaults magtforståelse. 

Begreberne kan forekomme at være kastet sporadisk ind, men bliver i efterfølgende 

diskussionsafsnit draget frem i relation til de væsentligste iagttagelser ved analysen. 

Sygeplejersken og patienten fremtræder på tværs af arkivet som væsentlige objekter 

og drages frem som fokus for analysen. Lægen, fysioterapeuten, ergoterapeuten, 

andet plejepersonale samt pårørende konstitueres ligeledes som diskursobjekter, men 

viser sig ikke i samme omfang gennemgående. Med begrundelse i undersøgelsens 

sygeplejemæssige fokus vælges disse udeladt. I udsagn fra tværfaglige dokumenter 

bliver der lagt vægt på de begreber og beskrivelser, der knytter an til sygeplejerskens 

rolle ved de accelererede forløb. 

Først præsenteres de talepositioner, hvorfra objekter og begrebsnetværk konstitueres. 

Herefter følger de tre analysekategorier; ”Standardiseret sygepleje; Efterlevelse af 

krav versus individuel sygepleje”, ”Kommunikativ sygepleje; Information og krav 

versus dialog og støtte” og ”Praktisk sygepleje; Handlingsanvisninger versus 

psykosocial omsorg”. Slutteligt sammenfattes de fremtrædende mønstre, der har 

dannet sig på tværs af kategorierne, aktuelt præsenteret som tre diskursive strategier.  

 

4.1 Talepositioner 

Af arkivets udsagn er der identificeret, hvad jeg sammenfattet betragter som tre 

talepositioner; ”Enhed for perioperativ sygepleje” (EPS), ”Sygehusafdelingerne” 

samt ”Hospitalsorganisationen”. EPS er en enhed, som er finansieret af Indenrigs- 

og sundhedsministeriet og, i tråd med regeringens krav om udvikling af nationalt 

gældende kliniske vejledninger for behandlingsforløb, har til opgave at udarbejde 

anbefalinger for de accelererede forløb (24). Udarbejdelsen heraf sker i samarbejde 

med den biomedicinske forskning, hvis fokus er at sammenfatte tilgængelig evidens 

for udvikling og implementering af forløbene (jf. afsnit 1.2). Endvidere ved at 

indkalde fagpersoner fra specialeafdelinger over hele landet til erfaringsudveksling 

og konsensusvedtagelser. Med baggrund heri udfærdiges anbefalingerne centralt fra 
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enheden og kan efterfølgende benyttes samt justeres lokalt (24). Dokumenter fra 

denne position omfatter procedurespecifikke vejledninger, nøgleanbefalinger, samt 

samlede kliniske vejledninger for sygeplejen ved specifikke operationsforløb. 

Sygehusafdelingerne betragter jeg som de lokale afdelingsniveauer på landets 

sygehuse, hvorunder både sygeplejespecifikke samt tværfaglige dokumenter findes 

udarbejdet og implementeret. Disse dokumenter omfatter lokale kliniske vejledninger 

og retningslinjer, patientinformationer, instrukser samt forløbsprogrammer – og i 

udarbejdelsen heraf indgår både sygeplejersker, læger og brede tværfaglige grupper. 

Det bevirker, at det kan være svært at skelne imellem, hvornår talepositionerne er 

eksempelvis lægefaglige eller sygeplejefaglige, hvorfor de her vælges sammenfattet 

til én position, trods det at forskellige betegnelser for subjekterne findes herunder. 

Hospitalsorganisationen betragtes som en samlet betegnelse for de positioner, der 

ligger over afdelingerne. Dokumenterne indbefatter de nationale og tværregionale 

forløbsprogrammer, som organisationen har ansvaret for bliver implementeret lokalt. 

Dokumenterne afspejler ofte de politiske krav om optimering af specifikke sygdoms- 

forløb som eksempelvis pakkeforløb ved cancerdiagnoser eller lumbale ryglidelser. 

Det interessante ved identifikationen af disse tre talepositioner er, at konstitueringen 

af diskursobjekter og begrebsnetværk ikke findes bemærkelsesværdigt forskellig 

positionerne imellem, trods det at flere faggrupper og organisatoriske niveauer 

figurer herunder. EPS fremtræder som en enhed for sygeplejen, men er samtidig 

under indflydelse af politiske bestemmelser samt den biomedicinske forskning, hvis 

fokus på udvikling af nye behandlingsmetoder er overensstemmende med kravene i 

DDKM. Sygehusafdelingernes lokale retningslinjer er i forskellig grad baseret på de 

nationalt gældende anbefalinger fra EPS, hvorved enhedens påvirkning fra politisk 

samt biomedicinsk side også kan forventes at afspejle sig ved denne lokale position. 

Hospitalsorganisationens tværregionale og nationale dokumenter er ligeledes baseret 

på den evidente biomedicinske forskning og i høj grad på efterlevelse af de politiske 

bestemmelser. Talepositionerne synes på den måde ikke at differentiere sig, men kan 

antages i sidste ende at fæstne sig på de samme biomedicinske og politiske diskurser. 
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4.2 Standardiseret sygepleje; Efterlevelse af krav versus individuel sygepleje 

Et gennemgående mønster, der træder frem af udsagnene i arkivet, er sygeplejens 

bestræbelse på efterlevelse af standarder, hvor målorientering og resultattænkning 

træder frem i konstitueringen af objekter og begrebsnetværk. Der stiles mod den 

bedste evidens og højeste kvalitet af både operation, behandling, pleje og træning, 

hvortil standarderne tjener som styringsredskaber for sygeplejen (E29). Hensigten er 

at mindske komplikationer til det operative indgreb gennem et intensivt perioperativt 

fokus på smertebehandling, ernæringsindtag og mobilisering. I den biomedicinske 

forskning har man fundet evidens for, at særligt disse faktorer bør være i fokus for 

sygeplejen, uanset type af operation og sygdomskategori, for at muliggøre et hurtigt 

forløb (jf. afsnit 1.2). Traditionelt indgår disse indsatsområder allerede som en del af 

den grundlæggende sygepleje, der retter sig mod både instrumentelle, psykosociale, 

og æstetiske handlingsaspekter. Men i standarderne viser der sig en vægtning af de 

praktiske handlinger med fokus på at vurdere, agere og observere (E16,E22,E28). 

Dette kan antages at udspringe af en biomedicinsk forskningsdiskurs, hvor evidens-

baserede handlingsanvisninger for praksis tilkendes den væsentligste betydning ved 

pleje- og behandlingsforløb. 

Standarderne byder på et Fastlagt dagsprogram (E36,E37), som findes skematiseret 

allerede før patientens indlæggelse. Et væsentligt element i dagsprogrammet handler 

om at gøre patienten aktiv og medansvarlig i eget forløb i relation til de ovennævnte 

faktorer. I forbindelse hermed træder sygeplejersken frem som den, der repræsenterer 

systemets forventninger til patienten ved de accelererede forløb; ”Det forventes at du 

er oppe…”, det er ”meget vigtigt at du selv er opmærksom på at indtage den 

anbefalede kost…”, og du skal kunne ”overholde restriktioner” (E28,E37,E40). 

Særligt sidstnævntes betoning kan opfattes som bestemmende og regelanvisende. Af 

udsagnet ”vigtigt at du alligevel bliver ved”(E34) fremgår det endvidere, at patienten, 

trods kvalme og utilpashed, forventes at fortsætte de planlagte regimer for ernæring 

og mobilisering, hvilket kan opfattes at modstride med en traditionel omsorgsfilosofi. 

Det er endvidere interessant, når det fremgår, at man gennem tidlig mobilisering kan 

undgå sygeliggørelse af patienten (E31). For skal det tillægges den betydning, at man 

i sygeplejen ikke tilkender patienten retten til at være syg, men entydigt har fokus på 

eksempelvis at passe denne ind efter standarderne for det tiltænkte normalforløb?  
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Sygeplejerskens forventninger synes på én gang at konstituere patienten som subjekt 

og genstand for det accelererede forløb. Patienten er genstand for sygeplejerskens 

handlinger, men søges samtidig individualiseret til at være en aktiv handlende part 

gennem udsagn som at ”motivere til medansvarlighed” og ”motivere til egenhændig 

mobilisering” (E31,E32). Forventningerne til patienten om at være aktiv og udvise 

medansvarlighed træder endvidere frem i relation til begrebet ”skal”. Dette indfinder 

sig på gentagende vis i udsagnene i forbindelse med at efterleve evidensanbefalinger; 

”Du skal kende…”, ”du skal kunne agere..”, ”du skal være oppe”, ”du skal selv føre 

væskeskema” og ”du skal følge dagligt program” (E10,E22,E24,E28). Kravene til 

patienten viser sig sideløbende med en sygepleje, der fremstår resultatorienteret med 

fokus på at indgå fælles aftaler og leve op til daglige mål (E1,E8,E25,E27). Målene 

fremstår som retningsanvisende for sygeplejen, hvor sygeplejerskens rolle er at styre 

patienten til at følge anbefalingerne, så denne aktivt medvirker til at nå målkravene. 

Sygeplejersken kommer på den måde til at fremtræde som det styrende objekt ved de 

accelererede forløb med det sigte at regulere patienternes adfærd og handlinger. 

Det er endvidere tankevækkende, når det i begrundelserne for at følge standarderne 

fremgår, at det vigtigste ved forløbene er at alle faggrupper arbejder efter samme 

mål, eftersom høj faglighed kan kendetegnes ved enighed blandt personalet (E32). 

Høj faglighed sættes altså lig med enighed om målene for forløbene, men behæftes 

ikke eksempelvis relationelle aspekter, omsorgen for patienten eller den psykosociale 

støtte. Standardiseringens mål- og resultattænkning viser sig således fremtrædende i 

sygeplejen, hvilket kan hænge sammen med de politiske krav til behandlingsforløb i 

sundhedsvæsenet. Kvalitetsreformen og DDKM sigter mod konkurrencedygtighed 

netop gennem synligt målbare ydelser (10). Ved denne resultattænkning kan man 

dog flere steder iagttage en dobbelthed i udsagnene. Det fremgår eksempelvis, at 

målene skal være håndterbare og ikke overskride patientens ressourcer, hvilket man 

kan betragte som en individuelt orienteret tænkning (E8). Men i modsætning hertil 

fremgår det af udsagn fra et forløbsprogram, at patienterne skal tilstræbes at være 

selvhjulpne med kun den nødvendige eller et minimum af hjælp (E29). Det er dog 

målorienteringen og det planlagte program, der gennemgående sætter sig igennem på 

tværs af arkivet, hvilket bl.a. kan iagttages ved følgende udsagn; ”standardskemaer 

fungerer som dokumentation, og er grundlaget for at man tydeligt kan se at patienten 

følger planen” (E15). Med en Foucault optik kan dette samtidig ses som et billede på 
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den normaliserende sanktion. Disciplinen handler om at sætte det enkelte individs 

adfærd op overfor regelsæt for den gode opførsel (39). De daglige regimer kan man 

betragte som regelsæt for det normale forløb, hvortil sygeplejens dokumentation 

tager form af en normaliseringsbestræbelse. Med standarderne søger man at rette 

patienterne ind efter et tiltænkt forløb, hvortil man kontinuerligt dokumenterer om 

regimerne for den rigtige adfærd efterleves, eller om patienten afviger herfra. 

Gennem akkrediteringsstandarderne i DDKM må der endvidere igangsættes, hvad 

Foucault ville betegne et panoptikonapparat (39). Sygeplejen og organisationen 

bliver igennem akkrediteringen vurderet på, hvorvidt man lever op til de fastsatte 

standarder og målbare indikatorer for behandlingsforløb i sundhedsvæsenet. På den 

måde kan sygeplejersken ligesom patienten på én gang betragtes som subjekt og 

genstand for det accelererede forløb. Subjekt, eftersom sygeplejersken har den 

funktion at styre og dokumentere patienternes adfærd for herigennem at muliggøre 

forløbene. Genstand, eftersom sygeplejerskens egne handlinger samtidig undergår 

kontinuerlig overvågning, hvortil standarderne derfor får en disciplinerende virkning. 

 

Den individuelle sygepleje kan betragtes som en moddiskurs til standardiseringen og 

den gennemgående normaliseringsbestræbelse. Når sygeplejen bringes i tale sammen 

med et fokus på patientens individuelle perspektiv, forsøger det at sætte sig igennem 

som noget betydningsfuldt, der skal medtænkes i patientforløb trods standardisering. 

I en instruks problematiseres det, hvordan forløbsstandardernes ofte instrumentelle 

fokus bevirker, at de etiske og æstetiske områder af sygeplejen ikke bliver tilkendt 

betydning (E16). Det er interessant, når der ved en sygeplejefaglig instruks, som selv 

udgør én af de forskrevne standarder, således viser sig en moddiskurs, der søger at 

synliggøre de aspekter af sygeplejen, som ikke umiddelbart viser sig ved forløbene. 

Når det individuelle perspektiv italesættes, konstitueres sygeplejersken som den, der 

skal få patienten til at åbne op for sine tanker og bekymringer og tage hensyn til 

dennes vaner og ønsker. Sygeplejersken skal støtte og styrke patienten, samt udvise 

opmærksomhed, anerkendelse, forståelse og medmenneskelig omsorg (E1,E4,E8,E9). 

Bemærkelsesværdigt er det dog, at hvor den praktisk instrumentelle sygepleje byder 

på handlingsanvisninger, så kommer begreber relateret til det individuelle perspektiv 

til at fremstå som vævende og uhåndgribelige i standarderne. Det kan deraf opfattes 

som noget, der blot skal eller bør siges, men uden egentligt at få tilkendt betydning. 
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Dette tydeliggøres endvidere i en forløbsbeskrivelse, hvor det accelererede forløb 

betegnes som et ”ensartet pleje- og behandlingstilbud, hvori det individuelle ligger 

implicit” (E22), men det fremgår ikke, hvori det individuelle består. I en instruks 

beskrives det ligeledes, at sygeplejersken skal ”tilrettelægge individuel sygepleje 

indenfor rammerne af et accelereret patientforløb” (E20), men uden en uddybning 

af, hvad denne individuelle sygepleje indebærer. Begrebsdannelsen trækker således 

på forskellige diskurser, der på den ene side lægger vægt på standardiseringen, men 

samtidig forsøger at fastholde en individuelt orienteret sygepleje. 

Sammenfattende kan man sige, at når sygeplejen italesættes i relation til forløbenes 

standardisering, sker det ved begrebsnetværk relateret til instrumentelle handlinger, 

et forskningsmæssigt fokus på evidens, samt målbare ydelser relateret til effektivitet. 

Sygeplejersken skal sikre at forløbenes daglige regimer efterleves, bl.a. ved at styre 

patienterne til at indtage en aktiv rolle i at nå de forskrevne mål. Herigennem bliver 

det gjort muligt at indfri forventningerne om effektive og velkoordinerede forløb. 

Når det individuelle perspektiv dukker op i udsagnene, sker det ved konstituering af 

objekterne patient og sygeplejerske som mere ligestillede parter, hvor sygeplejersken 

skal sikre, at patientens individualitet inddrages i planlægningen af forløbet. Men det 

individuelle perspektiv tilkendes beskeden plads i udsagnene – og trods begreber fra 

en omsorgsdiskurs såsom værdier, ønsker og behov, bliver disse aktuelt bragt i tale 

sideløbende med begreber som mål, evidens, medinddragelse og forventninger. 

 

4.3 Kommunikativ sygepleje; Information og krav versus dialog og støtte 

Et mønster, der ligeledes viser sig gennemgående på tværs af udsagnene i arkivet, 

er dannelsen af diskursobjektet sygeplejersken som havende en kommunikativ og 

informativ rolle i relation til patienten. Kommunikationen kommer til at fremstå 

som bindeleddet mellem standarderne og det individuelle perspektiv – og som et 

essentielt aspekt af sygeplejen ved de accelererede forløb. Kommunikationen bliver 

italesat som det, der muliggør at forløbene kan gennemføres, hvortil der bliver lagt 

vægt på vigtigheden af samtaler om de daglige regimer både før, under og efter det 

operative indgreb (E1,E5,E19,E20). Det fremgår at sygeplejeindsatsen ved de 

accelererede forløb er blevet mere koncentreret med et større fokus på information 

og motivation, og mindre på den somatiske pleje (E27). Objektet sygeplejersken 

bliver bragt i tale som den, der skal sikre, at patienten opnår viden og forståelse for 
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de standardiserede daglige regimer for herigennem at lade det blive et ”fælles 

ansvar” at nå målene og således sikre at det tiltænkte forløb gennemføres (E8,E25). 

I forbindelse med objekternes dannelse fremtræder de samme begrebsnetværk, som 

indfinder sig ved standardiseringen og det individuelle perspektiv; begreber som på 

samme tid lægger op til sygeplejersken som havende en nærværende støttefunktion 

og en kravstillende funktion i relation til patienten – altså umiddelbare moddiskurser. 

Sygeplejersken bliver konstitueret som en fagprofessionel autoritet, der stiller krav 

og har forventninger til patienten; ”Patienten skal…”, ”det forventes at du…” og 

”patienten bør…” (E3,E10,E12,E22,E40). Betoningen kan opfattes forskellig, men 

uanset om begrebet skal eller bør benyttes, så er sygeplejerskens fokus rettet mod, 

at patienten allerede før indlæggelsen opnår forståelse for at skulle handle efter de 

standardisererede regimer. I nogle udsagn står der blot ”mobiliseres” eller ”være 

oppe”, altså med en udeladelse af skal’et, hvilket får sygeplejerskens krav til at 

fremstå blødere eller med en tilnærmelsesvis skjult agenda (E33,E38).  Andetsteds 

kommer regimerne til at fremstå på en måde, så der i højere grad bliver lagt op til et 

individuelt perspektiv; ”Mobilisering og træning afpasses den enkelte patient. Hvor 

det er muligt oppe i 4-5 timer” (E24). Heri ligger implicit en forståelse af, at det ikke 

altid er hensigtsmæssigt at følge fastlagte standarder, men at andre faktorer ligeledes 

kan spille ind. Igen iagttages dog det mønster, at det individuelle ikke uddybes. For 

hvad er det sygeplejersken skal medtænke ved denne afpasning af regimerne? 

Bemærkelsesværdigt er det endvidere, at især forståelse for den tidlige udskrivelse 

gennemgående træder frem, som noget der skal vægtes i kommunikationen med 

patienten. Udskrivelsen er et hovedtema allerede inden patienten indlægges til det 

accelererede forløb og træder frem som et klart mål for sygeplejen. I udsagn fra et 

forløbsprogram fremgår det eksempelvis, at ”patienterne og personalet har som mål, 

at patienten udskrives når udskrivelseskriterierne er opfyldte. Derfor er det 

essentielt, at alle daglige aktiviteter med og vedrørende patienterne har fokus på 

udskrivelsen” (E29). At der allerede præoperativt fokuseres på udskrivelsen bevirker, 

at informationen synes at tage form af en kontraktindgåelse, hvis sigte er, at patienten 

indvilger i de standardiserede vilkår for indlæggelsen. Dette er igen et billede på de 

normaliseringsbestræbelser, som sygeplejen kan betragtes at være udøver af. Ved på 

forhånd at sikre sig at patienterne er indforståede med mål og aftaler for forløbet, 
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styres patienterne til at lade sig genstandsgøre og ”normalisere” efter et idealforløb. 

Samtidig kan man sige, at sygeplejersken bliver tilkendt retten til at regulere adfærd. 

Det skriftlige informationsmateriale til patienterne synes ligeledes at bestræbe sig på 

at formidle dette mål om tidlig udskrivelse med fokus på de forventninger, der stilles 

til patienten; ”du skal så vidt muligt…”, ”du må indtage drikke/kost, hvad du har lyst 

til, men mindst…” (E39). Umiddelbart fremtræder kommunikationen neutral og 

direkte henvendende sig til patienten i form af ”du”, men dette sker med en samtidig 

betoning, der lægger op til sygeplejersken og systemet som kravstillende autoriteter. 

 

Sideløbende med den kravstillende sygepleje fremtræder der en konstituering af 

sygeplejersken i sammenhæng med begrebsnetværk såsom dialog, vejlede, rådgive 

og undervise patienten, hvilket i nogle udsagn bliver betegnet som bærende 

omsorgshandlinger ved forløbene (E1,E4,E6,E9,E11,E17). Når psykosociale og 

relationelle aspekter ved sygeplejen dukker op af arkivets udsagn, træder begrebet 

skal ofte i baggrunden, imens begreber som at hjælpe, lytte, styrke og støtte derimod 

bliver aktualiseret (E7,E8,E9). Den kravstillende sygepleje kan herved opfattes at 

blive afløst af en sygepleje, der fremtræder som støttefunktion for patienten. 

Endvidere er det interessant, at selvom dialog flere steder fremhæves som essentiel i 

relation til både at medinddrage og samarbejde med patienten, er det alligevel ofte 

information, der italesættes ved konkrete handlingsanvisninger (E22,E24,E30,E31). 

Dette tager form af et mere ulige kommunikativt forhold, hvor sygeplejersken bliver 

konstitueret som det aktivt handlede objekt, imens patienten gøres til den passive 

modtager af information. Igen fremtræder patienten således som genstandsgjort for 

sygeplejerskens handlinger, men denne gang uden en samtidig subjektivering. Dette 

kan umiddelbart opfattes at modstride med de udsagn, der gennemgående søger at 

konstituere patienten som en medansvarlig og samarbejdende part i det accelererede 

forløb. Flere steder bliver informationen dog beskrevet ved en samtidig henvisning 

til den enkelte patient; ”information og medinddragelse skal ske med udgangspunkt i 

den enkelte” og ”med udgangspunkt i patientens ressourcer”(E8,E9). På trods af, at 

informationen i sit primære omhandler efterlevelse af regimer og tidlig udskrivelse, 

synes den således her at vise sig som stedfortrædende for dialogen i relation til en 

individuelt orienteret sygepleje. Igen viser der sig dog det mønster, at benævnelsen af 

det individuelle perspektiv sker uden yderligere uddybning. 
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I relation til forventningen om en aktiv og medansvarlig rolle i forløbene, bliver 

patienterne beskrevet som ”ansvarlige samarbejdspartnere”, der skal være ”aktivt 

deltagende”, ”motiveres til selvansvarlighed” samt ”medinddrages i egen pleje og 

behandling” (E8,E9,E10,E29,E32). Sygeplejersken viser sig som den, der stiller krav 

til patienten om at efterleve de daglige regimer og udskrivelseskriterier, hvilket i 

sammenhæng med begreberne egenansvarlighed og selvstændighed kan henlede 

tankerne til egenomsorgsideologien som et styrende grundsyn for sygeplejen ved de 

accelererede forløb. Det findes endvidere interessant, når begrebet medinddragelse 

træder frem som et væsentligt aspekt ved italesættelsen af sygeplejen. For begrebet 

kan på den ene side sættes i sammenhæng med en relationel fokuseret sygepleje, men 

kan samtidig også udspringe af de politiske krav om patientinddragelse, som fremgår 

af kvalitetsreformen og DDKM (10). Medinddragelse eller patientinddragelse 

genfindes ligeledes i nogle overordnede strategier for flere hospitalsorganisationer 

(47)(48), hvor det i sammenhæng med effektivitet og høj kvalitet, fremtræder som 

visioner for sygeplejen. På den måde viser begrebet sig fremtrædende både i de 

fagspecifikke praksisdokumenter samt organisatoriske- og politiske dokumenter. 

Sammenfattende kan man sige, at når sygeplejen italesættelses i forbindelse med en 

kommunikativ rolle, sker det med fokus på efterlevelse af målene i anbefalingerne. 

Gennem information skal sygeplejersken sikre, at patienten opnår forståelse for de 

daglige regimer, som betragtes essentielle for at muliggøre de accelererede forløb. 

I forbindelse hermed ses en indvirkning fra evidensdiskurser og politiske diskurser, 

hvis sigte er at konstituere patienterne som medansvarlige og samarbejdende parter. 

Selvom medinddragelsen træder frem sammen med patientcentrede begreber såsom 

dialog og forståelse, så viger disse ofte til fordel for information, ansvarlighed og 

selvstændighed. Dette kan henvise til både de politisk stillede krav til behandling i 

sundhedsvæsenet og til egenomsorgen som en grundlæggende værdi i sygeplejen. 

Standardiseringen sætter sig således også igennem ved sygeplejens kommunikative 

rolle, hvorimod omsorgsrelaterede begreber dukker op som underordnede elementer.  

Endvidere er der gjort den iagttagelse, at der på tværs af udsagnene og i den skriftlige 

patientinformation, gennemgående findes to måder at beskrive forløbene på; enten 

”optimerede forløb” eller ”accelererede forløb”. Begrebet accelereret synes at have 

betoningen af noget, der skal forhastes, hvorimod optimeret lyder som noget, der 

søges gjort bedre. Umiddelbart iagttages dog ikke et tydeligt mønster i brugen heraf. 
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4.4 Praktisk sygepleje; Handlingsanvisninger versus psykosocial omsorg  

I sammenhæng med den standardiserede og kommunikative sygepleje, viser der sig 

ligeledes et mønster, hvor sygeplejersken bringes i tale sammen med begreber, der 

knytter an til instrumentelle handlinger samt en koordinatorfunktion. Sygeplejersken 

træder frem som det aktivt handlende diskursobjekt, hvis funktion eksempelvis er at  

”veje patienten”, ”udøve kvalmeterapi”, ”mobilisere”, ”sikre at patienten er optimalt 

smertedækket”, ”observere cicatrise”, ”vurdere ernæringstilstand” og ”kontinuerligt 

dokumentere” (E1,E22,E23,E24,E26,E30,E31). Hensigten med disse instrumentelle 

handlinger er at leve op til de daglige regimer for sygeplejen, hvilket, som beskrevet, 

sker med særlig fokus på ernæringsindtag, mobilisering og smertebehandling. 

At de praktiske handlingsanvisninger forefindes hyppigt i udsagnene er interessant, 

eftersom det af forløbsbeskrivelser fremgår, at sådanne handlinger generelt viger til 

fordel for den kommunikative sygepleje ved forløbene; ”Ændret praksis ved 

optimeret operationsforløb har resulteret i væsentlige forbedringer for den enkelte 

patient. Sygeplejeindsatsen er dog samtidig blevet mere koncentreret (…) med større 

fokus på information og motivation, og mindre på den somatiske pleje” (E27). 

At de praktiske handlinger alligevel viser sig fremtrædende, kan måske tilskrives den 

koncentrerede instrumentelle sygepleje, der udfolder sig umiddelbart postoperativt. 

Ligeledes kan det tiltænkes det faktum, at praktiske handlinger er mere håndgribelige 

og sprogligt konkretiserbare, hvorved de fremstår målbare, og således gør det muligt 

at dokumentere den udførte sygeplejen. Netop dokumentation italesættes i udsagnene 

som væsentlig, både hvad angår sygeplejens efterlevelse af de fastsatte retningslinjer, 

samt hvorvidt patienterne følger de indgåede aftaler og krav om den rigtige adfærd 

(E28,E29). Herved kan man genfinde det mønster, at patient og sygeplejerske gøres 

til både subjekt og genstand for det accelererede forløb, idet forløbets gennemførelse 

afhænger af, at begge udfører handlinger og stilles til genstand for dokumentation. 

Når sygeplejen italesættes i relation til disse praktisk instrumentelle handlinger, 

fremtræder evidens som et centralt begreb. Ernæringsindtag, smertebehandling og 

mobilisering er fastsat som væsentlige fokusområder for sygeplejen med henvisning 

til den påviste evidens for, at dette kan forebygge postoperative komplikationsrisici, 

for herigennem at muliggøre hurtigere indlæggelsesforløb (E8,E11,E15,E24,E27). 

Evidensbegrebet har vundet indpas både i sygeplejens praksis- og forskningsfelt (33), 
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men må her betragtes at udspringe af en biomedicinsk forskningsdiskurs, eftersom 

begrebet af arkivets udsagn fremtræder i relation til kirurgisk relaterede gevinster. 

Tidligere i analysen blev det beskrevet, hvordan sygeplejersken træder frem med 

forventninger til patientens adfærd allerede før indlæggelsen. Dette genfindes også 

ved konstitueringen af den instrumentelle sygepleje, hvor det sættes i sammenhæng 

med begreber, som er udledt af en politisk sundhedsdiskurs. Eksempelvis fremgår 

det, at sygeplejersken ved den første samtale sikre, at patienten ”informeres om 

optimering af sundhedstilstand før operationen ud fra KRAM-faktorerne” (E18). 

Anbefalingerne i KRAM er relevante, hvad angår sundhedsfremmende interventioner 

for folkesundheden. Men at begrebet her optræder i specifikke sygeplejeinstrukser 

opleves påfaldende, eftersom der er tale om et politisk konstrueret kampagnebegreb. 

Ligeledes viser der sig det mønster, at sygeplejen ofte italesættes i relation til 

begrebet behandling, hvilket i udsagn fra et forløbsprogram bliver beskrevet som 

kerneydelsen ved de accelererede forløb (E27). Det er interessant, at sygeplejen 

gennemgående træder frem som et bærende element ved de accelererede forløb, når 

behandling samtidig eksplicit benævnes som kerneydelsen. Hvorvidt dette skal ses 

som et billede på, at sygeplejen undergår en bevægelse væk fra pleje og omsorg som 

genstandsfelt til at indtage et behandlingsmæssigt fokus, er ikke entydigt. Men det 

kan synes bemærkelsesværdigt, at dette ligeledes genfindes i virksomhedsgrundlaget 

for en stor afdeling på Århus Sygehus. I mantraet ”Den største viden – den bedste 

behandling” nævner man ikke ordet pleje, trods det at sygeplejen i øvrigt indgår som 

en væsentlig del af virksomhedsbeskrivelsen (47). Endvidere er det interessant, at 

selvom behandling i det førnævnte forløbsprogram beskrives som kerneydelsen, sker 

dette side om side med udsagn såsom; ”sygeplejeindsatsen er dog samtidigt blevet 

mere koncentreret” og ”plejebehovet målt pr. dag er større de få dage patienten er 

indlagt” (E27). Behandlingen ekspliciteres altså som det centrale samtidig med, at 

man erkender behovet for en mere koncentreret sygepleje under det markant kortere 

indlæggelsesforløb. Men hvis behandling sætter sig igennem som kerneydelsen for 

sygeplejen, bliver det samtidig mere forståeligt, hvorfor begreber relateret til pleje og 

omsorg må træde i baggrunden. I sammenhæng hermed fremgår det af udsagn fra et 

forløbsprogram, at man tilstræber den bedste og nyeste evidens både hvad angår 

operation, behandling, pleje og træning (E29) – altså en skelnen imellem pleje og 

behandling. Af de samme udsagn viser der sig dog en samtidig erkendelse af, at 
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sygeplejen er tildelt nye selvstændige funktioner ved de accelererede forløb, såsom at 

foretage udskrivelser uden lægelig indblanding (E29). Måske disse iagttagelser netop 

vidner om en sygepleje, der bevæger sig i retning af et behandlingsorienteret fokus? 

Dette kan endvidere ses ved, at begrebet konsultere indfinder sig ved italesættelsen af 

sygeplejen, hvor sygeplejersken eksempelvis udfører telefonkonsultation (E13,E17). 

Sygeplejersken konstitueres endvidere som koordinator ved det accelererede forløb 

fra det første ambulante besøg til den afsluttende opfølgning (E9,E22,E26). Dette 

sker i relation til begrebsnetværk som at tilrettelægge, strukturere, lave opfølgning, 

planlægge, koordinere med rette parter, sikre at målene nås (E8,E13,E16,E24,E26). 

Med udgangspunkt i ”De sygeplejeetiske retningslinjer”(32) kan sygeplejerskens 

koordinerende rolle betragtes som en grundlæggende funktion indenfor sygeplejens 

virksomhedsfelt. Aktuelt fremtræder den dog nærmere sammenhængende med den 

politiske effektiviseringsdiskurs, hvor man i kvalitetsreformen og DDKM fremsætter 

koordinatorfunktionen, som et krav i relation til at skabe sammenhængende forløb i 

sundhedsvæsenet. Koordinatorfunktionen fremtræder som en målbar indikator, som 

man kan overvåge, hvorvidt opfyldes. Endvidere beskrives kontaktpersonordningen, 

som én af de indikatorer, hospitalerne og de enkelte afdelinger, skal vurderes på(10). 

Dette indfinder sig ligeledes i arkivets udsagn, hvor sygeplejersken træder frem som 

kontaktperson for patienten ved det accelererede forløb. Det er dog interessant, når 

det af kliniske vejledninger fremgår, at patienternes behov for rådgivning og støtte 

skal imødekommes gennem kontaktpersonordningen (E9,E20,E22,E26,E38). Den 

sygeplejefaglige vurdering af patienternes behov for rådgivning og støtte, bliver altså 

sat i sammenhæng med de politiske beslutninger om en kontaktpersonordning. 

 

Udsagnenes regularitet byder endvidere på det mønster, at man sideløbende med de 

praktisk instrumentelle handlinger, den standardiserede sygepleje og den informative 

samt kravstillende kommunikation, kan iagttage en moddiskurs, hvor sygeplejersken 

sættes i relation til begrebsnetværk, der udspringer af en traditionel omsorgsdiskurs. 

Ofte er omsorgen ikke eksplicit bragt i tale, men træder frem igennem begreber, der 

knytter an til et patientperspektiv som eksempelvis tanker, reaktioner, følelser, 

bekymringer, oplevelser, ønsker, vaner og værdisæt (E1,E7,E8). Begreberne bringes 

i spil, når sygeplejersken konstitueres som den, der skal sikre synliggørelse af 

patientens individuelle perspektiv ved de accelererede forløb. Sygeplejersken er det 
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handlende diskursobjekt, imens patienten viser sig som værende i en uvant situation 

med behov for hjælp og støtte. Det interessante er, at der i udsagnene viser sig en 

vægtning af sygeplejerskens personlige attitude som udgangspunktet for at kunne 

udøve omsorg. Det fremgår, at sygeplejersken for at kunne opnå indsigt i patientens 

perspektiv må være åben, imødekommende, udvise nærvær, få patienten til at føle sig 

velkommen, samt udvise medmenneskelig opmærksomhed (E4,E9,E16,E20,E32). 

Endvidere beskrives det, at ”sygeplejerskens evne til nærvær virker angstdæmpende 

og er med til at skabe tryghed og mindske usikkerhed” (E8). Tryghed fremtræder på 

gentagende vis i udsagnene som essentielt for at få indsigt i patientens oplevelse af 

situationen. Sygeplejersken kan skabe tryghed ved at rette opmærksomhed mod 

patientens psykiske reaktioner og formidle viden, der kan reducere bekymringer(E1). 

Af udsagnene fremgår det flere steder, at standardisering og evidensbasering ikke 

skal stå alene uden skønnet og en kritisk reflekterende sygepleje. Sygeplejersken skal 

ved de hurtige forløb udvise nærvær og bruge sin intuition og situationsfornemmelse 

til at tage udgangspunkt i den enkelte patient (E16,E22,E23,E26,E27). Endvidere 

fremgår det af udsagn fra en forløbsbeskrivelse, at sygeplejersken postoperativt skal 

”bestille blodprøver efter ordination og skøn” (E22). Det er bemærkelsesværdigt, når 

det faglige skøn sporadisk dukker op blandt de instrumentelle handlingsanvisninger, 

fordi det virker modstridende med standardiseringens evidens- og resultatorientering. 

Samtidig er det måske et billede på, at man trods effektiviseringskrav forsøger at 

fastholde sygeplejen som mere end blot praktiske og konkretiserbare handlinger? 

I relation til sygeplejerskens omsorgsgivende rolle viser der sig også en interesse for 

patientens psykosociale tilstand. Dette træder særligt frem i udsagn fra de standarder, 

som relaterer sig til cancerdiagnoser eller kirurgiske indgreb, hvor man ændrer på 

kroppens udseende eller funktion. Sygeplejersken konstitueres som den, der med 

faglig indsigt og sygdomsspecifik viden, kan forudse mulige reaktionsmønstre hos 

patienten og derigennem rette opmærksomhed mod den enkeltes psykiske reaktioner, 

kropsopfattelse, selvbillede, bekymringer, tanker og oplevelser (E3,E4,E5,E7). 

Sygeplejersken skal eksempelvis hjælpe patienten til at skabe struktur i forløbet og 

gøre situationen meningsfuld og håndterbar (E4,E6,E7). Det er værd at bemærke, at 

psykosociale aspekter ved sygeplejen til eksempelvis brystkræftpatienter italesættes 

før de instrumentelle handlinger, hvilket står i modsætning til de mest dominerende 

mønstre i udsagnene. Måske det skal ses som et udtryk for at patientens psykosociale 
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tilstand ved cancerdiagnoser, fremtræder som et mere intensivt fokus for sygeplejen? 

Der står f.eks.; ”den gode sygepleje til brystopererede patienter tager udgangspunkt i 

det psykosociale område og der lægges vægt på sygeplejersken attitude” (E4). 

En anden iagttagelse er, at den psykosociale omsorg ofte beskrives i sammenhæng 

med den tidlige udskrivelse. Eksempelvis ved begrebssammenhænge såsom Tanker 

om fremtiden, Livet efter udskrivelse, Bæredygtigt socialt netværk og Hvem henter 

patienten støtte hos? (E1,E2,E4,E6,E5,E23). Dette kan opfattes som en erkendelse 

af, at den komprimerede indlæggelse bevirker, at de psykosociale dimensioner ved 

sygeplejens praksis falder bort. Man søger derfor at foregribe patientens psykiske 

reaktioner og sikre at netværket overtager dér, hvor den kortvarige sygepleje slutter. 

Endvidere træder det frem, at den korte indlæggelse betyder, at psykosocial støtte, 

observation, opfølgning og afrunding ofte må foregå telefonisk eller i ambulant regi 

(E6,E9,E32). Dette kan ses som et billede på, hvordan omsorgen og de psykosociale 

aspekter må vige til fordel for de praktiske handlingsanvisninger for sygeplejen 

under selve indlæggelsen. Det er ligeledes interessant, når man i procedurespecifik 

klinisk vejledning omhandlende psykosocial sygepleje på den ene side fremhæver 

det individuelle patientperspektiv, samtidig med at kriterierne for udskrivelsen er 

somatisk orienterede (E5). Selvom der iagttages begrebsnetværk, der knytter an til 

omsorgen og en individuelt orienteret sygepleje, er det således fortsat standardernes 

konkretiserbare og målbare handlinger, der fremtræder som styrende for forløbet. 

Sammenfattende kan man sige, at sygeplejersken på den ene side italesættes som 

udøver af praktisk instrumentelle handlinger og konstitueres i relation til en rolle som 

koordinator og kontaktperson. Handlingerne retter sig mod at vurdere og observere 

patienten, samt at skabe struktur og sammenhæng i behandlingsforløbet. Trods de 

åbenlyse sygeplejehandlinger bliver behandling beskrevet som kerneydelsen ved de 

accelererede forløb uden en samtidig benævnelse af pleje. I modsætning til disse 

praktiske handlingsanvisninger, viser der sig også et mønster, hvor sygeplejersken 

konstitueres som udøver af omsorg med særlig fokus på nærvær og egen personlige 

attitude. Begreber såsom værdier, ønsker og behov træder frem som noget der skal 

medtænkes i sammenhæng med en individuelt orienteret sygepleje. Det faglige skøn 

dukker op blandt de standardiserede handlingsanvisninger, som noget sygeplejersken 

benytter i sin vurdering af den enkelte patient. Men skønnet fremstår henkastet og 

uden uddybning – og kan opleves som rester af en sygeplejefaglig omsorgsideologi. 
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I modsætning til et individualiseret fokus på de psykosociale- og omsorgsrelaterede 

aspekter af sygeplejen er det således anvisningerne for de praktisk instrumentelle og 

koordinerende handlinger, der sætter sig igennem ved italesættelsen af sygeplejen. 

 

4.5 Sammenfatning af analysen – tre diskursive strategier 

Med udgangspunkt i undersøgelsens arkiv er der således præsenteret en analyse af, 

hvordan sygeplejen ved accelererede forløb italesættes på tværs af anbefalinger og 

standarder for sygeplejens praksis. Identifikationen af talepositioner, objekter og 

begreber har gjort det muligt at søge mønstrene i udsagnenes dannelse på tværs af 

arkivet. Ved en bevægelse ned igennem de konstruerede analysekategorier har der 

aftegnet sig, hvad man sammenfattet kan betragte som 3 diskursive strategier. 

Strategierne er udtryk for de komplekse sammenhænge, som objekter, talepositioner, 

og begreber indgår i (3). Aktuelt viser disse sammenhænge sig som formationer 

baseret på henholdsvis en politisk diskurs, en evidensdiskurs og en omsorgsdiskurs. 

Strategierne kan ikke påhæftes bestemte talepositioner, hvilket må ses i lyset af det 

indledningsvise analyseafsnit, hvori det blev påpeget, hvordan positionerne ”Enhed 

for perioperativ sygepleje”, ”Sygehusafdelingerne” samt ”Hospitalsorganisationen” 

ikke umiddelbart differentierer sig i deres konstituering af objekter og begreber.  

Den diskursive strategi, der er baseret på en politisk diskurs, bringer sygeplejersken i 

tale som et aktivt handlende objekt, der skal sikre at de politiske forventninger om 

hurtige og effektive behandlingsforløb i sundhedsvæsenet efterleves. I relation hertil 

træder sygeplejersken bl.a. frem som koordinator og kontaktperson i det accelererede 

forløb med den funktion at styre patienten hurtigt igennem det perioperative forløb. 

Ved den strategi, som er baseret på en evidensdiskurs, konstitueres sygeplejersken i 

relation til standardisering og målorientering. Fokus retter sig mod evidensbaserede 

instrumentelle handlinger samt en informativ- og vidensformidlende kommunikation, 

hvis sigte er at gøre patienten aktivt handlende og medansvarlig i efterlevelsen af de 

standardiserede regimer. Denne diskursive strategi lægger sig tæt op af den strategi, 

som er baseret på en politisk diskurs, hvilket iagttages ved en ensartet konstituering 

af objekter og begreber. Begge strategier byder på en samtidig genstandsgørelse og 

subjektivering af både patient og sygeplejerske. En proces, hvori begge bringes i tale 

som aktivt handlende subjekter, men samtidig underlægges kontinuerlig overvågning 

gennem dokumentation og akkreditering, for at sikre at standardarderne efterleves. 
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Den sidste diskursive strategi baserer sig på en sygeplejefaglig omsorgsdiskurs, hvor 

sygeplejerske og patient italesættes som mere ligeværdige og samarbejdende parter. 

Sygeplejersken skal medtænke patientens individuelle perspektiv i planlægning og 

gennemførelse af det accelererede forløb. Sammen med sygeplejerskens personlige 

attitude bliver dialog, støtte, nærvær og patientens psykosociale tilstand fremhævet 

som fokusområder for sygeplejen, der fortsat skal medtænkes trods standardisering. 

Undervejs i analysen er det blevet tydeligt, hvordan disse diskurser henholdsvis over- 

og underordnes hinanden. De strategier, som baserer sig på en politisk diskurs og en 

evidens diskurs fremtræder som dominerende ved italesættelsen af sygeplejen. Der 

viser sig dog samtidig det billede, at politisk relaterede begreber ligeledes indfinder 

sig i relation til evidensdiskursen. Dette ses i den måde, hvorpå de evidensbaserede 

handlinger bliver sat i tale som både ressourcebesparende og omkostningseffektive. 

Begreber fra en traditionel sygeplejefaglig omsorgsdiskurs formår derimod ikke at 

sætte sig igennem, men dukker sporadisk op i udsagnene. Hvordan dette går til, vil 

blive diskuteret i følgende afsnit, hvor de fremtrædende iagttagelser ved analysen 

belyses med udgangspunkt i de tidligere præsenterede magtanalytiske værktøjer. 

 

5. Diskussion af analyse og metode 

Følgende diskuteres de væsentligste iagttagelser ved analysen med udgangspunkt i 

elementer fra Foucaults magtforståelse. Dernæst følger en diskussion af muligheder, 

begrænsninger, samt kritikpunkter ved diskursanalysen som undersøgelsesmetode. 

 

5.1 Diskussion af iagttagelser ved analysen 

Det Foucault refererer til som magtkampe, taktikker og strategier, vil nu blive draget 

frem for en diskussion af, hvordan de omtalte diskursive strategier henholdsvis over- 

og underordnes hinanden. Undervejs i diskussionen vil der blive inddraget begreber 

fra nyere diskursteorier. Endvidere vil analysens tydelige politiske initiering blive 

diskuteret. Herefter inddrages de disciplinerende styringsteknikker for en diskussion 

af sygeplejerskens dobbeltfunktion som både subjekt og objekt for det accelererede 

forløb. Dernæst en indplacering af undersøgelsen i forhold til den problematisering 

af omsorgen, der i indledningen blev fremsat med reference til sygeplejeforskningen. 

 



Italesættelsen af sygeplejen ved accelererede forløb – En Foucault-inspireret diskursanalyse 

 
33 

5.1.1 De diskursive kampe og en politisk initieret styring? 

Igennem analysen af sygeplejens italesættelse ved accelererede forløb er der, som 

bekrevet, identificeret tre diskursive strategier, der baserer sig på en politisk diskurs, 

en evidensdiskurs, samt en sygeplejefaglig omsorgsdiskurs. Hvordan diskurserne for 

disse strategier henholdsvis over- og underordnes hinanden, skal ses i sammenhæng 

med diskursernes forbundenhed med magt. Ifølge Nexø og Koch (3) indfinder 

magten sig, fordi diskursernes konstituering af viden sker gennem sociale relationer, 

og derved ikke er givet på forhånd. Med en Foucaultoptik kan den aktuelle strategis 

dominans ses som resultatet af nogle magtkampe, der er et udtryk for de forskellige 

diskursers indbyrdes forsøg på at bestemme den sande eller objektive viden
17

 (38). 

Hvad den sygeplejefaglige omsorgsdiskurs angår, har jeg en formodning om, at den 

igennem mange år har været essentiel ved italesættelsen af sygeplejen, ligesom man 

har kunnet iagttage det i fagets teoriudvikling. Igennem de seneste årtier er der sket 

en bevægelse i retning af mere filosofiske og normative teorier, hvor netop omsorgen 

er trådt frem som en universel værdi i fagets selvforståelse (49). Man må derfor 

kunne betragte omsorgen og udøvelsen heraf som en central objektiv viden indenfor 

faget, hvortil det kan fremstå selvfølgeligt, når der ved italesættelsen af sygeplejen 

tegner sig en diskursiv strategi, der er funderet i en traditionel omsorgstænkning. 

Samtidig hermed iagttages dog det mønster, at omsorgsdiskursen bliver fortrængt til 

fordel for de diskursive strategier, der er baseret på henholdsvis en evidens diskurs 

og en politisk diskurs. I de diskursive kampe, der udspiller sig indenfor sygeplejens 

praksisfelt i hospitalsregi, formår omsorgen altså ikke at sætte sig igennem som den 

ufortrødent sande måde at italesætte sygeplejen på. Men hvordan går det til? 

Som skitseret i opgavens indledende afsnit, udfolder sygeplejen sig indenfor givne 

institutionelle rammer og er under indflydelse af samfundets vilkår og bestemmelser. 

Aktuelt befinder vi os i en periode, hvor befolkningsdemografien undergår massive 

forandringer, samtidig med at man både nationalt og globalt oplever vidtrækkende 

økonomiske udfordringer. For at rette ind herefter har man fra politisk side besluttet, 

at foretage omstruktureringer af hele den offentlige sektor i Danmark, herunder også 

af sundhedsvæsenet, som søges effektiviseret gennem stigende krav samtidig med, at 

                                                           
17 Ifølge Jørgensen og Phillips, kan diskurser, der er så fast etablerede, at man glemmer deres 

kontingens, betegnes som objektive. Altså diskurser, som indenfor afgrænsede historiske og kulturelle 

kontekster fremstår selvfølgelige og uimodsagte (34). 
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tilkendelsen af økonomiske midler og medarbejderressourcer er begrænset. Fokus er 

derfor rettet mod effektivisering på lavest muligt omkostningsniveau (jf. afsnit 1.1). 

Med dette for øje fremtræder det således forståeligt, når formationer fra en politisk 

diskurs og en evidensdiskurs tilsammen udgør strategier, der sætter sig virkningsfuldt 

igennem overfor en traditionel sygeplejefaglig omsorgstænkning. For hvis svaret på 

samfundsudfordringerne skal findes i effektiviseringsbestræbelser, såsom hurtige 

patientforløb og fokus på behandling, økonomi samt målbare ydelser, må det være 

uomgængeligt at evidensbaserede indsatser, som kan muliggøre dette, sideløbende 

med en politisk diskurs, tilkender sig den væsentligste betydning. Dette bevirker dog 

samtidig, at det bliver svært for sygeplejen at fastholde omsorgen som en produktiv 

strategi. Selvom evidensdiskursen er dominerende i relation til omsorgsdiskursen, 

så opleves den ligeledes at være underordnet den politiske diskurs. Når eksempelvis 

fordelene ved de evidensbaserede handlinger italesættes, sker det hyppigt sammen 

med begrebsnetværk fra en politisk diskurs, der henviser til omkostningseffektivitet 

og samfundsmæssige gevinster. Den diskursive strategi, der er baseret på en politisk 

diskurs, viser sig på den måde at dominere over både evidens- og omsorgsdiskursen. 

Evidensdiskursen vinder ind i det omfang den aktualiserer begreber, der understøtter 

den politiske diskurs, imens omsorgsdiskursen gennemgående bliver fortrængt, og 

udsagn herfra kun får lov at dukke op sporadisk ved italesættelsen af sygeplejen. 

 

Ifølge Foucault omhandler traditionelle magtanalyser på den ene side en lovgivende 

magt og på den anden side et adlydende subjekt. En formel magt, der på ugunstig vis 

vil lægge op til modstand eller med Foucaults ord have ”nej ‘ets kraft” (38 s. 91). 

Foucault underkender ikke statens betydning som magtinstans, men stiller spørgsmål 

ved, hvorfor denne traditionelle opfattelse af magten er så gennemgribende, at man 

overser de magtmekanismer, der findes overalt i samfundet, og som indbefatter både 

målbevidsthed og en produktiv effektivitet. Selv mener han, at magten skal betragtes 

som allestedsnærværende, men at den har brug for at være skjult for at kunne fungere 

(41)(38). Dette må forstås på den måde, at det er sværere at gøre modstand overfor 

den skjulte magt end statsmagten, fordi subjektet ikke umiddelbart vil opfatte den. 

På den måde modsætter Foucault sig en traditionel marxistisk forståelse, idet han ser 

magten som mere end blot knyttet til binære forhold samt det retslige og politiske 

system. I stedet beskriver han ”magtens rationalitet”, som det der får samfundet til at 
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fungere, og som hverken er at finde hos politiske eller økonomiske beslutningstagere. 

Det skal derimod findes i de lokale taktikker, som virker overalt i samfundets lag, og 

ofte er helt åbenlyse indenfor det afgrænsede felt, hvor de sætter sig igennem (38). 

Når de lokale taktikker bliver kædet sammen og gensidigt fremkalder, understøtter 

og udvider hinanden, vil de forme hvad Foucault betegner anonyme strategier (38). 

Ifølge Frederiksen kan de lokale taktikker forstås som de intentionelle handlinger, 

samfundets individer udfører i sociale relationer – og som gennem en indbyrdes 

regulering af hinanden tilsammen vil virke ind i de magtstrategier, der gennemløber 

hele samfundet og således også det lokale felt (43 s. 40). Ud fra denne forståelse kan 

måden, hvorpå sygeplejen bringes i tale ved accelererede forløb, opfattes som udtryk 

for lokale taktiske handlinger, der udfolder sig i relationerne mellem sygeplejersker 

og patienter indenfor den afgrænsede sygeplejefaglige praksiskontekst. 

Ved den diskursive strategi, der er baseret på en politisk diskurs, må sygeplejerskens 

intentionelle taktikker eksempelvis kunne ses som de handlinger, der retter sig mod 

at få patienten til at opnå forståelse for de daglige regimer – samt den kontinuerlige 

dokumentation, der skal bekræfte, at de standardiserede mål og indgåede aftaler er 

overholdt. Altså handlinger, hvis sigte er at muliggøre de accelererede forløb, således 

at sygeplejen og hospitalsorganisationen kan dokumentere, at man lever op til de 

politisk stillede krav om effektivisering, herunder de målbare indikatorer i DDKM. 

Ved den diskursive strategi, som er baseret på en evidensdiskurs, må sygeplejerskens 

intentionelle taktikker være de instrumentelle og informative handlinger, der retter 

sig mod at føre patienten sikkert igennem det kirurgiske forløb, samt at få patienten 

til at tage medansvar for at følge de evidensbaserede anbefalinger. Altså handlinger, 

der sigter mod at forebygge kirurgiske komplikationsrisici, der ville medføre længere 

indlæggelse og derigennem gøre det svært at kunne efterleve de standardiserede mål. 

Ved den diskursive strategi, der baserer sig på en omsorgsdiskurs, kan det taktiske 

sigte være, at patienten trods standardisering ikke må glemmes. Handlingerne retter 

sig derfor mod at bringe det individuelle patientperspektiv frem i lyset for forløbet, 

herunder at udvise opmærksomhed og skabe rum for værdier, nærvær og tryghed. 

Med henvisning til Frederiksen (43) er det således disse intentionelle handlinger, der 

tilsammen virker ind i de anonyme strategier, og derigennem kommer til at udgøre 

den objektivt sande måde at italesætte sygeplejen på.  De taktiske handlinger, som 

viser sig i min analyse, retter sig overvejende mod målopfyldelse og efterlevelse af 
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standarder, hvilket er overensstemmende med det faktum, at den politiske diskurs 

fremtræder dominerende for italesættelsen af sygeplejen ved de accelererede forløb. 

Taktikkerne er således med til at forme en magtstrategisk situation, hvori sygeplejen 

bliver bragt i tale som en funktion, der i samfundets interesse skal medvirke til at 

planlægge, gennemføre og dokumentere de hurtige og effektive behandlingsforløb. 

Dette må kunne ses som et led i bestræbelserne på at effektivisere og økonomisere i 

sundhedsvæsenet. Omsorgen og det individuelle patientperspektiv træder derimod i 

baggrunden som sekundære fokus- og indsatsområder for sygeplejen i hospitalsregi. 

I Viljen til Viden nævner Foucault diskursernes taktiske polyvalens i sin pointering 

af, at magten ikke sætter sig igennem binært, men derimod i form af lokale taktikker, 

der på baggrund af de diskursive kampe, virker ind i større anonyme strategier (38).  

De nyere diskursteoretikere Laclau og Mouffe fremsætter begrebet Hegemoni i 

relation til disse indbyrdes magtkampe – et begreb som udspringer af en marxistisk 

magtforståelse. Ifølge Jørgensen og Phillips udlægning af denne teori (34), kan de 

diskurser, der er så fast etablerede, at man glemmer deres kontingens, betegnes som 

objektive. Altså diskurser som i visse historiske tidsperioder vil fremstå selvfølgelige 

og uimodsagte. Hvordan diskurser bliver objektive, altså hvordan diskursiv dominans 

indfinder sig, og bestemte synspunkter bliver styrende for en italesættelse, hænger 

sammen med magt. Magten er knyttet til objektivitet og det politiske – og imellem 

disse to indfinder hegemonibegrebet sig. Vejen til at de politiske konflikter eller 

antagonismer bliver objektive sandheder, sker ved hegemoniske interventioner (34). 

Antagonisme er diskursteoriens begreb for konflikt, og findes der hvor modstridende 

diskurser kæmper om retten til objektivitet indenfor et socialt felt. Konflikterne kan 

opløses gennem hegemoniske interventioner, som udtryk for diskursernes kampe om 

at fastlåse betydninger. Hegemoni er opnået, når én diskurs alene dominerer det felt, 

hvor der før var konflikt. Opløsning af et hegemoni betegnes som en dekonstruktion 

(34). Jeg formoder, at omsorgsdiskursen traditionelt har udgjort et hegemoni ved 

italesættelsen af sygeplejen. Men analysen viser, hvordan andre diskurser i takt med 

samfundsændringerne indfinder sig i kampen om hegemoni. Den fastlåste opfattelse 

af ”sygeplejen som omsorg” tørner sammen med evidensdiskursen og den politiske 

diskurs, hvis betydningsdannelser bevirker en dekonstruktion af omsorgsdiskursen. 
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En pointe hos Foucault er, at vi med demokrati og oplysning har fået et ideal om at 

være frie individer. Men i sine analyser forsøger han at vise, at den politiske styring 

er ligeså meget tilstede i dag som tidligere, blot den fungerer skjult (38)(40). 

Min analyse viser, hvordan formationer fra en politisk diskurs er fremtrædende ved 

italesættelsen af sygeplejen, hvortil de handlinger, der sigter mod efterlevelse af de 

politisk stillede krav, kan betragtes som lokale taktikker, der medvirker til at 

opretholde den politiske magts virkning. Selvom Foucault lægger vægt på, at den 

politiske initiering er skjult, kan man i analysen iagttage, hvad jeg betragter som en 

synlig politisk styring. Eksempelvis træder regeringens effektiviseringspolitik frem i 

form af begreber såsom koordinatorfunktion og medinddragelse, der udspringer af 

kvalitetsreformen og DDKM. Ligeledes søger man i sygeplejen og organisationen at 

leve op til de fastsatte standarder og indikatorer for akkreditering gennem tiltag og 

dokumentationsredskaber, der skal imødekomme de politiske krav til behandling i 

sundhedsvæsenet. Accelererede forløb kan betragtes som ét af disse initierede tiltag. 

Disse iagttagelser er måske billedet på en politisk styring, som har ændret sig til en 

mere synlig form end i den periode, hvor Foucault udfoldede sit forfatterskab?  

Samfundet har undergået en massiv udvikling siden hans død i 1984 – og man kan 

tænke, om den politiske initiering mon ikke er blevet tydeligere i takt med den øgede 

globalisering? 

Ifølge Heede, så kan Foucault netop kritiseres for, hvorvidt de lokale magtkampe og 

antiautoritære modstandsformer, som han viser i sine genealogier over det moderne 

samfund, overhovedet er aktuelle i dag. For måske kampene i stigende grad har fået 

netop globale perspektiver og mål? (35). Som beskrevet i indledningen er der bred 

interesse for de accelererede forløb såvel nationalt som internationalt. Ved søgninger 

i videnskabelige databaser viser der sig adskillige tværnationale forskningsprojekter, 

hvilket kan ses som billedet på en global vidensdeling af evidensbaserede resultater 

og samtidig også af de økonomiske og samfundsmæssige gevinster ved forløbene. 

Med det for øje at fastholde Foucaults opfattelse, men samtidig anerkende en tydelig 

politisk styring, kunne det måske være en mulighed at acceptere en skelnen mellem, 

på den ene side ”Magten som initiering” i den forstand at magten synligt udspringer 

af bevidste politiske hensigter, og således kan påhæftes et intentionelt subjekt såsom 

regeringen. Samt på den anden side ”Magten som virkning” forstået på den måde, at 

magten sætter sig igennem og influerer på den sociale virkelighed gennem de lokale 
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taktikker og opadgående anonyme strategier, som både bliver et udtryk for magtens 

lokale virkning og opretholdelsen af de politiske magtstrategiers fortsatte funktion. 

En interessant iagttagelse er endvidere, at talepositionerne ikke differentierer sig. 

Måske dette ligeledes skal ses i sammenhæng med en mere synlig politisk styring, 

der resulterer i, at udsagnenes regularitet aftegner sig ensartet? En politisk initiering 

er åbenlyst at finde ved Enhed for perioperativ sygepleje (EPS), eftersom enheden er 

finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og bringer begrebsnetværk i spil, der 

er tydeligt udledt af politiske dokumenter såsom DDKM og kvalitetsreformen (24). 

De øvrige talepositioner Sygehusafdelingerne og Hospitalsorganisationen bygger 

bl.a. på anbefalingerne fra EPS og er ligeledes under indflydelse af de politiske 

bestemmeler og akkrediteringsstandarder. Heede er af den opfattelse, at statsmagten i 

stigende grad udbygges i ly af institutionerne, altså at staten fungerer ved at indlejre 

sig i en række specifikke og lokale styrkeforhold (35). Måske talepositionernes 

ensartede konstituering af objekter og begreber derfor skal ses som et billede på, at 

det politiske system i stigende grad indfinder sig lokalt i sundhedsvæsenet? 

 

5.1.2 De disciplinerende teknikker og normaliseringsbestræbelser 

Når Foucault taler om, at den moderne magt ikke skal forstås udelukkende 

som en statsmagt, viser han os samtidig igennem sine genalogier, hvordan magten 

i stedet får virkning i form af administrative teknikker, der fungerer i det skjulte og 

findes på alle niveauer i samfundet. Magten fungerer som styringsmekanismer, der 

sætter sig igennem ved at fremme en bestemt type adfærd hos mennesker (38)(39). 

I Truth and power (41) beskriver Foucault det som nødvendigt at skabe produktive 

og disciplinerede individer for at samfundet kan fungere – altså for at magten, i form 

af de anonyme strategier, kan fortsætte med at sætte sig virkningsfuldt igennem. 

Teknikkerne Den hierarkiske overvågning og Den normaliserende sanktion blev i 

opgavens metodeafsnit præsenteret i konstruktionen af analyseredskaber. Undervejs i 

analysen er det blevet synligt, hvordan disse disciplineringsteknikker kan genfindes i 

måden, hvorpå sygeplejens funktion ved de accelererede forløb bliver bragt i tale. 

Den hierarkiske overvågning kan iagttages ved den akkreditering, som sygeplejen 

selv undergår. Som beskrevet, viser Foucault i sin genealogi over fængslets historie, 

hvordan den konstant mulige og anonyme overvågning bevirker, at fangen indtager 

rollen som sin egen vogter. En kontrol via blikket, der først udgøres af ydre instanser, 
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men senere fungerer hos individet selv (39). Sygeplejen og hospitalsorganisationen 

er underlagt de politiske krav om kvalitet og effektivisering, som fremgår af DDKM. 

Akkrediteringen foregår åbenlyst med en annonceret dato for ”eftersyn”, altså som 

en ydre kontrolinstans. I sygeplejens daglige virke har man ikke ansigt på dem, der 

skal kontrollere, om der leves op til de politiske bestemmelser. Men igennem daglige 

standardiserede regimer og mål for sygeplejen kan man sige, at sygeplejersken bliver 

tilkendt et specifikt ansvar for, at de effektive indlæggelsesforløb sikres gennemført. 

I forbindelse hermed kommer dokumentationen af de udførte sygeplejehandlinger til 

at fremstå væsentligt for at kunne bevise, at man har fulgt de vedtagede anbefalinger. 

Dokumentationen bliver således til en selvkontrol, hvorigennem sygeplejen styrer sig 

selv til at udføre de handlinger, der kan muliggøre at leve op til målene for forløbet. 

Ifølge Beedholm (36) er det et kendetegn ved Foucaults genealogiske fase, at 

bestemte fornuftsregimer vil medføre nogle adfærdsforskrifter, som gør det muligt at 

skelne imellem god og dårlig opførsel. Forskrifter, som får betydning for den sociale 

virkelighed, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at den rette adfærd altid vil blive 

udøvet i praksis. Ved de accelererede forløb må de standardiserede daglige regimer 

for sygeplejen kunne ses som adfærdsforskrifter for både patient og sygeplejerske. 

En proces, hvori begge konstitueres i en dobbeltrolle som både subjekt og objekt for 

det accelererede forløb. Men dét at bestemte handlinger, såsom information eller 

praktisk instrumentelle tiltag, bliver dominerende for måden at italesætte sygeplejen 

på, er altså ikke ensbetydende med, at sygeplejen altid udfolder sig sådan i praksis. 

Ifølge Frederiksen påpeger Foucault, at det moderne menneske hverken er eller kan 

blive frit, men derimod vil være indlejret i et slags frihedsrum, hvori det må forvalte 

sin adfærd, så det falder indenfor rammerne af en passende opførsel (43 s. 46). 

Sygeplejens frihedsrum ved de accelererede forløb må ligge indenfor rammerne af de 

politiske og organisatoriske krav. Sygeplejersken kan udføre frie handlinger, når blot 

forventningerne til forløbet efterleves og magtstrategiernes virkning fortsat er sikret. 

Måske rummet for omsorg findes der, hvor de standardiserede daglige mål ér opnået? 

 

Den normaliserende sanktion er en teknik, der sigter mod at ensrette mennesker. 

I min analyse kan dette iagttages i den måde, hvorpå sygeplejens fokus er rettet mod 

at disciplinere patienterne til at efterleve regimerne. En disciplinering, der skal 

medvirke til, at sygeplejen kan opfylde de krav til effektivisering og målbare ydelser, 
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som den selv er underlagt. Med baggrund i de standardiserede regimer for, hvordan 

”den rigtige” patientopførsel bør være, fører sygeplejersken dokumentation med, 

hvorvidt patienten lever op til disse fastsatte mål og fælles aftaler. Dokumentationen 

fungerer som et styringsværktøj for sygeplejen og kommer til at fremtræde som en 

normaliseringsbestræbelse, hvis funktion er at regulere patienternes adfærd efter et 

evidensbaseret og tiltænkt ”idealforløb”. Som Foucault beskriver det i Overvågning 

og Straf, så har velfærdssamfundets ansatte til opgave at tage vare på hvert enkelt 

menneske fra fødsel til død ved netop at lave undersøgelser, udfylde skemaer samt 

tilrettelægge handlingsplaner. En overvågningsteknik, som ikke blot sigter mod at 

optimere livskvalitet, men som også indvirker normaliserende på individerne (39). 

De standarder, som udgør specialets empiriske fundament, kan i denne sammenhæng 

ses som udgangspunktet for, at sygeplejen kan disciplinere patienterne gennem 

homogenisering, sammenligning, subjektivering og individualisering. Elementer, 

som ifølge Foucault, er kendetegn ved den moderne magt (39)(40). 

I analysen viser der sig en vægtning af handlinger, der retter sig mod at informere 

patienterne og skabe forståelse for komplikationsrisici, de daglige regimer samt 

forventningen om tidlig udskrivelse. I denne proces søger man at styre patienterne til 

at udvise medansvar og indtage en aktiv rolle i behandlingsforløbet, hvilket kan ses 

som en subjektgørelse af patienterne. Samtidig hermed muliggør standardiseringen 

også en homogenisering af patienterne. Med veldefinerede mål for eksempelvis 

mobilisering, ernæringsindtag, smertebehandling og tidspunkt for udskrivelse kan 

man sammenligne patienterne og rette dem ind efter det ideelle forløb, hvorved der 

samtidig skabes en grænse til det anormale, altså til de patienter, der eksempelvis 

ikke formår at efterleve disse krav. Samtidig med homogeniseringen vil også 

individualisering indfinde sig, for jo mere sygeplejen dokumenterer patienternes 

adfærd gennem afkrydsning og vurderinger, jo tydeligere vil det blive, når nogen 

afviger fra den rigtige adfærd. Den standardiserede sygepleje kan således betragtes 

som en normaliseringsbestræbelse, som lader patienterne undergå samme definerede 

mål for indlæggelse og udskrivelse. Min analyse viser, hvordan det individuelle 

patientperspektiv bliver fortrængt ved italesættelsen af sygeplejen, hvilket måske 

netop skal ses som et billede på de skjulte normaliseringsbestræbelser, der sætter sig 

igennem indenfor sundhedsvæsenets institutioner? Altså et billede på magtens lokale 

virkning og de konsekvenser det får for sygeplejen og relationen til patienterne. 
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Ifølge Heede (35), virker magten konkret ved at påvirke vores kroppe igennem disse 

disciplinerende teknikker og subjektiveringsprocesser. Hvordan dette er muligt, skal 

ifølge Foucault ses i sammenhæng med viden, som han opfatter at være tæt tilknyttet 

magten. Enhver vidensformidling indenfor et felt vil forme, hvad Foucault betegner 

et dispositiv
18

, der får en regulerende virkning for de subjekter, der fungerer indenfor 

den (38). Min analyse viser, at sygeplejersken ofte indtager en kommunikativ rolle i 

det accelererede forløb med fokus på at informere og oplyse den enkelte patient. Når 

der igennem informationen sker en formidling af viden til patienten om vigtigheden 

af eksempelvis at efterleve de standardiserede daglige regimer og opfylde målet om 

tidlig udskrivelse, bevirker det en regulering af det oplyste individ. Patienten har fået 

en viden, som sygeplejersken nu forventer denne vil handle i overensstemmelse med.  

Altså en teknik, hvorigennem patienten på samme tid bliver konstitueret som subjekt 

og objekt for det accelererede forløb. Patienten er objekt for de sygeplejehandlinger, 

der sigter mod at rette patienterne ind efter de evidensbaserede daglige regimer for 

sygeplejen, der skal gøre det muligt at gennemføre de effektive behandlingsforløb. 

Gennem information og kontinuerlig dokumentation af patientens adfærd, tager 

sygeplejen form af en kontrolinstans, der har til hensigt at subjektivere patienten til at 

indtage en aktivt handlende og medansvarlig rolle i eget indlæggelsesforløb. På den 

måde styrer sygeplejersken altså patienten til selvstyring, hvilket måske skal ses i 

sammenhæng med, at egenomsorgstænkningen indfinder sig som en gennemgående 

værdi i sygeplejen ved de accelererede forløb? Hvis det er tilfældet, underbygger det 

den problematisering af omsorgen, der blev fremhævet i opgavens indledning med 

reference til sygeplejeforskningen. For måske egenomsorgens selvforvaltende 

menneskesyn netop er sygeplejefagets ord for denne skjulte subjektstyring? 

 

5.1.3 Indplacering af undersøgelsen i forhold til den fortrængte omsorg 

Diskussionen af analysen har således bidraget med en forståelse af, hvordan magten 

tilkender sig virkning igennem diskursive kampe og lokale taktiske handlinger, som 

virker ind i anonyme strategier, og derigennem er med til at opretholde samfundet og 

de politiske bestemmelser. Ved italesættelsen af sygeplejen kan man iagttage magten 

gennem en tydelig politisk initiering, en fortrængning af omsorgsdiskursen, samt i de 

                                                           
18 Ifølge Frederiksen vil Foucault betegne det felt eller område, som han undersøger, for et 
dispositiv (43 s. 36) 
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disciplinerende styringsteknikker og normaliseringsbestræbelser. Sidstnævnte lader 

sygeplejen indtræde i en dobbeltfunktion, hvor den på én gang gøres til genstand for 

overvågning, og selv har til opgave at afrette patienterne efter et tiltænkt idealforløb. 

Sygeplejen indgår på den måde som et led i en større samfundsmekanisme, hvor dens 

lokale taktiske udfoldelse virker ind i de anonyme opadgående strategier i samfundet. 

Man hvad skal man tænke om, at sygeplejen indtræder i denne dobbeltfunktion? 

Umiddelbart opfatter jeg det som uundgåeligt, eftersom sygeplejen fungerer indenfor 

velfærdssamfundets institutioner med en aktiv rolle i at sikre, at samfundets individer 

fungerer, samt at de politiske beslutninger for sundhedsvæsenet bliver båret igennem. 

Når man både nationalt og globalt ser en samfundsudvikling, som gør det nødvendigt 

at nytænke de hidtidige måder, hvorpå man eksempelvis har kørt behandlingsforløb, 

kan sygeplejen ikke sidde tilbage som en isoleret selvforvaltende omsorgsprofession. 

Sygeplejens dobbeltrolle er med til at muliggøre de hurtige forløb, der betragtes som 

både omkostningseffektive og ressourcefrigivende. På den måde indgår sygeplejen i 

en proces, der sikrer magten den virkning og produktivitet, som ifølge Foucault er en 

nødvendighed, for at kunne opretholde det moderne velfærdssamfund (38). 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke samtidig erkendes problematikker 

ved denne dobbeltfunktion. For når målbare ydelser og efterlevelse af fastsatte krav 

bliver styrende for sygeplejen, må det få konsekvenser for sygeplejen som omsorgs-

profession og således for de patienter, som er omdrejningspunktet for dens udøvelse. 

I min analyse tyder det på, at sygeplejen ved de accelererede forløb søger i retning af 

evidensbaserede handlinger samt behandling som kerneydelse. Dette må kunne ses 

som en samtidig bevægelse væk fra omsorgen som grundlæggende værdisyn i faget.  

I indledningen blev det fremhævet, hvordan bl.a. sygeplejeforskeren Annelise Norlyk 

problematiserer den manglende opmærksomhed på patient- og omsorgsperspektivet 

ved de accelererede forløb. Ligeledes hvordan sygeplejeforskeren Charlotte Delmar 

stiller spørgsmål ved, om egenomsorgstænkningen mon er blevet en styrende værdi 

for sygeplejen på bekostning af omsorgen som moralsk praksis (jf. afsnit 1.3 og 1.4). 

Ifølge Foucault vil den allestedsnærværende magt i samfundets lag altid medføre en 

samtidig modstand (38). Måske interessen for omsorgen og patientens perspektiv i 

sygeplejeforskningen skal ses som en modstand til den magt, der sætter sig igennem 

ved de accelererede forløb. Altså at forskningens problematiseringer i virkeligheden 
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er et symptom på den fortrængning af omsorgsdiskursen, som jeg igennem analysen 

har kunnet diagnosticere som et gennemgående træk ved italesættelsen af sygeplejen. 

Undersøgelsen kan ikke bidrage med løsningsforslag på disse problematikker, som 

Norlyk og Delmar rejser, eftersom det hverken er diskursanalysens eller min hensigt. 

Men den kan bl.a. hjælpe til at forstå, hvorfor man indenfor sygeplejen begynder at 

stille spørgsmålstegn ved, om omsorgen mon bliver truet ved de accelererede forløb. 

Relevansen for denne bekymring må være stigende i takt med, at sygeplejen udvikler 

sig sammen med samfundets øgede krav om effektivisering samt målbare ydelser. 

Endvidere kan den stigende problematisering af omsorgen måske være et billede på, 

at sundhedsvæsenets udvikling og de stigende krav udfordrer sygeplejeprofessionen 

på dens selvforståelse – altså forståelsen af at være en omsorgsudøvende profession? 

Analysen viser endvidere, hvordan det individuelle patientperspektiv har svært ved at 

sætte sig igennem ved italesættelsen af sygeplejen. Udsagnene aktualiserer begreber 

såsom behov, ønsker, nærvær, og oplevelser, men i modsætning til de begreber, der 

relaterer sig til instrumentelle og informative handlinger, dukker disse patientrettede 

begreber kun sporadisk op. Det sygeplejefaglige skøn forsøger samtidig at vise sig i 

relation til de vurderinger, sygeplejersken skal foretage i hvert enkelt patienttilfælde.  

Men når skønnet dukker op i udsagnene, kommer det til at fremtræde som resterne af 

en sygeplejefaglig omsorgsideologi, som ikke rigtigt kan finde aktualitet. 

Fortrængningen af omsorgen kan ses i sammenhæng de aktuelle samfundsvilkår 

som et billede på, at der er sket et skifte i de lokale styrkeforhold, der har indflydelse 

på, hvordan man aktuelt kan tænke, tale og handle indenfor sygeplejens praksis. På 

den måde har undersøgelsen bidraget med en forståelse af, hvordan italesættelsen af 

sygeplejen former sig indenfor den afgrænsede kontekst. Eftersom diskurser bliver 

opfattet som konstituerende for virkeligheden, kan iagttagelserne derfor forventes at 

have en indvirkning på den sygepleje, der udfolder sig ved de accelererede forløb. 

 

5.2 Diskussion af diskursanalysen som metode 

Undersøgelsen giver nu anledning til følgende diskussion af den anvendte metode. 

Ved præsentationen af specialets teoretiske forståelsesramme beskrev jeg, hvordan 

Foucault, trods egen modstand, ofte tilskrives en socialkonstruktivistisk tænkning. 

Ifølge Bredsdorff (46) kan diskursanalysen kritiseres for at invitere til relativisme 

netop som følge af denne socialkonstruktivistiske position. Når man her hævder at 
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verden skabes sprogligt, betyder det samtidig, at enhver repræsentation af verden 

principielt kunne tage sig anderledes ud. Altså, det at betragte virkeligheden som en 

sproglig konstruktion vil indebære, at man samtidig negligerer betydningen af den 

objektive og materielle verden. Bredsdorff mener derfor, at analyserne risikerer at 

udmunde i ren relativisme og subjektive opfattelser, hvorved det bliver umuligt at 

frembringe repræsentative konklusioner. Han mener derved, at diskursanalysen ofte 

signalerer en kritisk distance til de etablerede videnskaber (46). Howarth (45) mener 

i modsætning hertil, at kritikere, såsom Bredsdorff, tager fejl, når de postulerer at 

diskursanalytikere ligger under for relativisme og udelukkende tilkender verden 

sproglig betydning. Han mener ikke, at diskursteorier udelukkende reducerer den 

sociale verden til sprog i den snævre betydning af tekst eller tale, men at det derimod 

skaber en nyttig analogi imellem sproglige og sociale systemer, og herigennem bliver 

et effektivt redskab til at foretage analyser af sociale og politiske forhold (45). 

Ifølge Nexø og Koch omhandler diskursanalyse en afsøgning af diskursive mønstre 

og ikke meningsfortolkning (3). Min analyse kan dog ikke helt undse sig fortolkning, 

hvilket måske skal tilskrives min forforståelse i kraft at være sygeplejerske med virke 

indenfor det ortopædkirurgiske speciale, hvor de accelererede forløb er i fremdrift. 

I hermeneutiske analyser er det væsentligt at eksplicitere sin forforståelse. I følge 

Jørgensen og Phillips kan man også i diskursanalyser forsøge at fremmedgøre sig fra 

sit materiale (34), fordi det ellers kan være svært at iagttage de socialt konstruerede 

forståelser af virkeligheden, som man selv er en del af. Samtidig må det betragtes 

som et vilkår ved de socialkonstruktivistiske principper, at viden netop opfattes som 

en relativ og subjektiv konstruktion, der afhænger af konteksten, samt øjnene der ser. 

Jørgensen og Phillips mener, at forskeren altid vil have en position i forhold til det 

undersøgte felt, hvilket derfor uundgåeligt vil influere på udfaldet af analysen (34). 

Så hvad angår faren for subjektivering kan diskursanalysen vel næppe ser sig fri 

heraf. I relation hertil mener Bredsdorff endvidere, at diskursanalysen kan kritiseres 

for at være for empiriafhængig, altså at forskerens valg af empiri er helt afgørende 

for analysens udfald (46). På den måde skal analysens præsenterede iagttagelser af 

sygeplejens italesættelse ved accelererede forløb ses som værende min konstruktion, 

hvilket således også indbefatter udvælgelsen af det empiriske materiale. At diskurs-

analyser er en konstruktionen ses også ved, at der ikke findes én bestemt metode. De 

udvalgte analyseredskaber for undersøgelsen er således også et udtryk for mine valg. 
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De betydninger, jeg tillægger arkivets udsagn, er ligeledes udtryk for min subjektive 

opfattelse og vil, i overensstemmelse med Bredsdorffs kritik, aldrig kunne gøres til 

genstand for objektiv og reproducerbar viden. På den anden side, så har min hensigt, 

som beskrevet, hverken været at vurdere tekstmaterialets sandhedsværdi eller at nå 

frem til løsningsforslag på den indledningsvise problematisering af omsorgen. Fokus 

har ikke været at afsløre bagvedliggende motiver eller stille nogen ansvarlige for den 

aktuelle sygeplejepraksis ved de accelererede forløb. Analysen har derimod bidraget 

til at forstå italesættelsen af sygeplejen som et resultat af nogle anonyme strategier og 

sameksisterende forhold, der sætter sig igennem overalt i samfundet, og herigennem 

også får betydning for, hvordan det er muligt at tale og handle indenfor sygeplejen. 

 

6. Konklusion 

Indledningsvist blev accelererede forløb præsenteret som et koncept, der i stigende 

grad vinder ind i det danske sundhedsvæsen. I overensstemmelse med samfundets 

udvikling og de deraf politisk stillede krav til effektivisering af det offentlige, har 

den biomedicinske forskning påvist omkostningseffektivitet og behandlingsmæssig 

evidens ved at accelerere konventionelle kirurgiske forløb. I sygeplejeforskningen 

kan man iagttage en stigende interesse for patientperspektivet ved de accelererede 

forløb, hvor det problematiseres, om evidens og effektivisering mon indfinder sig på 

bekostning af omsorgen i sygeplejen. Med afsæt i en diskursanalytisk tænkning, der 

opfatter diskurser som konstituerende for virkeligheden, blev det fundet interessant at 

undersøge, hvorvidt der i dokumenter fra sygeplejens praksis kan øjnes en relevans 

for denne bekymring. Det ledte til undersøgelsesspørgsmålet; Hvordan italesættes 

sygeplejen ved accelererede forløb i en nutidig dansk praksiskontekst? 

Med udgangspunkt i et empirisk materiale bestående af dokumenter indhentet fra 

afdelinger og hospitaler i Danmark, blev spørgsmålet besvaret med inspiration og 

analyseredskaber hentet i Foucaults diskurs- og magtanalytiske tænkning. 

Analysen har vist, at sygeplejen ved accelererede forløb bliver italesat gennem tre 

diskursive strategier, der baserer sig på henholdsvis en politisk diskurs, en evidens 

diskurs, samt en sygeplejefaglig omsorgsdiskurs. Begrebsnetværk fra en traditionel 

omsorgstænkning viger til fordel for evidensbasering og målorientering, imens den 

politiske diskurs åbenlyst viser sig dominerende i relation til både evidensdiskursen 
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og omsorgsdiskursen. Denne dominans er et udtryk for de diskursive magtkampe om 

retten til objektivitet, der udfolder sig indenfor det afgrænsede sygeplejefaglige felt.  

I den diskursanalytiske forståelse opfattes magten som noget, der udfolder sig lokalt 

gennem skjulte styringsteknikker. Undersøgelsen viser dog, at der foruden teknikker 

til disciplinering indfinder sig en tydelig politisk initieret styring ved italesættelsen af 

sygeplejen. Sygeplejen indgår som en del af en større samfundsmekanisme, hvor den 

er med til at sikre, at de åbenlyse politiske bestemmelser sætter sig virkningsfuldt 

igennem. I forbindelse hermed bliver sygeplejen samtidig styret til selvstyring. Den 

indtræder i en dobbeltfunktion, hvor den bliver overvåget gennem akkreditering, men 

samtidig har til opgave at normalisere patienterne efter et idealforløb, hvilket gør det 

muligt at gennemføre de effektive forløb og herigennem leve op til de politiske krav. 

I lyset af den aktuelle samfundssituation kan det betragtes uundgåeligt, at sygeplejen, 

som en del af sundhedsvæsenet, har en aktiv rolle i realisere de politiske bestræbelser 

på effektivisering og besparelser. Derfor opfattes det selvfølgeligt, når effektivisering 

sætter sig igennem ved italesættelsen af sygeplejen, imens omsorgen reduceres til en 

uproduktiv strategi, som man i sygeplejen ikke formår at fastholde. Omsorgen bliver 

fortrængt i kampen om indflydelse ved de accelererede forløb, hvilket understøtter 

den bekymring for omsorgs- og patientperspektivet, som man i sygeplejeforskningen 

har givet udtryk for. Problematiseringen heraf kan samtidig ses som en modstand til 

den magt, der lader evidens og effektivisering sætte sig igennem ved italesættelsen af 

sygeplejen. For måske sygeplejens bevægelse i retning af mere målbare ydelser og 

standardiserede krav, i virkeligheden udfordrer sygeplejen på dens grundlæggende 

ideologier og selvforståelse af at være en omsorgsprofession?  

Undersøgelsen har ikke bidraget med løsningsforslag på den relevante bekymring for 

omsorgen og patientens perspektiv. Den har derimod givet en forståelse for, hvad der 

er på spil indenfor sygeplejens diskursive felt ved accelererede forløb i hospitalsregi. 

Italesættelsen af sygeplejen kan ses som resultatet af nogle anonyme strategier og 

sameksisterende forhold, som sætter sig igennem indenfor den afgrænsede kontekst. 

Strategier der aktuelt lader en tydelig politisk styring træde frem i sammenhæng med 

den dominerende effektiviseringsdiskurs, og derigennem medfører en fortrængning 

af en traditionel sygeplejefaglig omsorgstænkning. Eftersom diskurser betragtes som 

konstituerende for virkeligheden, kan disse iagttagelser forventes at have indvirkning 

på den sygepleje, der udfolder sig i relation til patienterne ved de accelererede forløb. 
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Undersøgelsen skal ses i lyset af de socialkonstruktivistiske præmisser, der betyder at 

empiri, metode samt analytiske iagttagelser, skal betragtes som forskerens subjektive 

konstruktioner, der hverken kan eller skal gøres til genstand for reproducerbar viden. 

 

7. Perspektivering 

Italesættelsen af sygeplejen ved accelererede forløb er altså præget af den politiske 

effektiviseringsdiskurs, der sætter sig igennem indenfor hospitalets rammer, og som 

bevirker en samtidig fortrængning af en traditionel sygeplejefaglig omsorgsdiskurs. 

Men accelerationen af kirurgiske forløb udgør kun en del af de tiltag, hvorigennem 

man søger at effektivisere og omkostningsbespare i sundhedsvæsenet. Så gad vide 

om bevægelsen væk fra omsorgen skal ses som en generel tendens i sygeplejen og 

sundhedssektoren?  I relation hertil har en bemærkelsesværdig iagttagelse været, at 

lægerelaterede begreber, såsom behandling og konsultation, indfinder sig sammen 

med konstitueringen af sygeplejerskens rolle i de accelererede forløb. Denne måde 

at italesætte sygeplejen på kan genfindes hos den fagpolitiske organisation Dansk 

Sygeplejeråd (DSR). I det sundhedspolitiske udspil Konsultationssygeplejersker – 

nøglespillere i fremtidens sundhedsvæsen (50), lægger fagorganisationen op til 

opgaveglidning som et relevant led i effektiviseringen. Konsultationssygeplejersker 

er tilknyttet almenpraksis, hvor de selvstændigt udfører konsultationer. Funktionen 

betegnes som væsentlig, fordi de accelererede indlæggelsesforløb bevirker, at flere 

opgaver skal løses i primærsektoren. Man beskriver at ”konsultationssygeplejersker, 

der har tilegnet sig ekspertviden på et felt, med fordel kan træde i stedet for den 

praktiserende læge. Også når det gælder opgaver som f.eks. behandling, visitation 

og diagnostik” (50 s. 7). DSR henviser til, at lande som England, Sverige og USA 

allerede har indført såkaldte Advanced nurse practitioners med ansvaret for bestemte 

patientgrupper i almen praksis og ambulatorier. DSR anbefaler, at det også indføres i 

Danmark, eftersom det kan medvirke til bedre ressourceudnyttelse og er økonomisk 

besparende (50). Det er således interessant, når man i sygeplejens fagorganisation er 

fortalere for en bevægelse i retning af et behandlingsmæssigt fokus for sygeplejen. 

Dansk Sundhedsinstitut (DSI) beskriver i rapporten Fremtidens plejeopgaver i 

sygehusvæsenet (51) at man taler for standardisering af sygeplejen, og erkender at det 

individuelle faglige skøn må vige til fordel for procedurer og produktionstænkning. 
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Man mener, at fremtidens plejeopgaver vil byde på en opgaveglidning fra læger til 

sygeplejersker, hvilket opfattes som nødvendigt i bestræbelserne på effektivisering. 

Selvom der ikke plads til det individuelle skøn, betragter man de nye selvstændige 

kompetenceområder som medvirkende til, at sygeplejens autonomi faktisk øges (51). 

Hos både DSI og DSR har man således øje for, at sygeplejen bevæger sig i retning af 

standardisering og behandling bl.a. som følge af opgaveglidninger fra lægefaget til 

sygeplejen. Som et led i effektiviseringsbestræbelserne italesættes sygeplejersken 

sammen med nye selvstændige funktioner, hvis sigte er behandling som kerneydelse. 

Det kunne således tyde på, at bevægelsen væk fra omsorgen måske indfinder sig som 

et generelt fænomen i takt med omlægningen af arbejdsgange i sundhedsvæsenet? 
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Bilag 1 Indhentning af empiri 

 

For at få fat på dokumenter fra praksis er følgende gjort i februar og marts 2011 

 

Søgt i E-dok (for Århus sygehus og sygehusene i Region Midt – fælles dokumenter) 

Søgeordene accelerere* og optimere* forløb er benyttet. Der er søgt i dokumenter for 

de enkelte afsnit, afdelinger og organisatoriske niveauer.  Materiale for patientforløb, 

instrukser, ledelse mv. fremkom herved. Materialet fra E-dok stammer fra Århus, 

Viborg, Silkeborg, Hospitalsenheden Vest, samt Randers /Grenaa Sygehuse. 

 

Mail og/eller tlf. kontakt til følgende sygeplejersker i de kirurgiske afdelinger: 

Afd. H (Øre/næse/hals) Århus Sygehus. 

Mail og telefonkontakt til udviklingssygeplejerske samt møde med 

forløbskoordinator. Forløbsprogram for cancerpatienter udleveret, der dog er en ren 

lægefaglig instruks. Der findes umiddelbart ikke papirer om sygeplejens rolle herved. 

 

Afd. NK (neurokirurgisk) Århus Sygehus. 

Mail og telefonkontakt til udviklingssygeplejerske og projektsygeplejerske, samt 

møde med sidstnævnte. De kører dog ikke rigtig accelererede forløb, men havde 

nogle organisatoriske dokumenter, der måske kunne have relevans for mig. 

 

Afd. P (mave-tarm kirurgisk) Århus Sygehus. 

Mail til klinisk sygeplejespecialist og oversygeplejerske. De har kørt accelererede 

forløb i mange år. Da materialet er under revision, ønsker de ikke at udlevere det. 

 

Afd. Z (plastikkirurgisk) Århus Sygehus. 

Mail til udviklingssygeplejerske. De er først ved at opstarte accelererede forløb og 

udarbejde praksisdokumenter herfor. Så her findes ikke noget tilgængeligt materiale. 

 

Afd. E (ortopædkirurgisk) Århus Sygehus. 

Både mails og/eller telefonisk kontakt til hhv. en udviklingssygeplejerske, en klinisk 

sygeplejespecialist, en dokumentationsansvarlig of en specialeansvarlig i forskellige 

afsnit. Kun lidt materiale foreligger, man er dog ved mange steder at indføre det 

accelererede forløb og udarbejde beskrivelser. Jeg får materiale for hoftekirurgi. 

 

Ortopædkirurgisk afdeling Amager, Glostrup og Hvidovre 

Mail til ledende oversygeplejerske og afdelingssygeplejerske. Mails og telefonisk 

kontakt til sidstnævnte. Relevant materiale er tilsendt pr. post. 

 

Afd. D (onkologisk) Århus Sygehus. 

Mailudveksling med udviklingssygeplejerske. De har forløbsbeskrivelser for visse 

cancertyper. Det lykkedes ikke at indhente materiale. 
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Ortopædkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus 

Mailkontakt til afdelingssygeplejerske. Stort omfang af materiale tilsendt pr. post – 

patientinformation, forløbsbeskrivelser, plejeplaner mv. 

 

Organkirurgisk afdeling, Næstved Sygehus 

Mailudveksling og telefonkontakt med forløbsansvarlig sygeplejerske. Sendt et stort 

materiale pr. post - forløbsbeskrivelser, patientinformation mv. Samtidig pr. mail en 

grundlig forklaring af, hvor længe de har kørt hvad, hvad patienterne typisk fejler, i 

hvilke tilfælde der ses flest genindlæggelser – afdelingernes koordinering mv.  

 

Enhed for perioperativ sygepleje (EPS) 

Telefonisk kontakt med Dorthe Hjort. En samtale om hjemmesidens materiale, 

enhedens funktion, hvordan der er ”implementeringsagenter” rundt i landet mv. 

Hun henvist videre til flere afdelinger, der kunne være relevante at kontakte 

 

Ortopædkirurgisk Viborg Sygehus 

Kontakt pr. mail med afdelingssygeplejerske. De er hvad angår accelererede forløb. 

Meget materiale tilsendt pr mail. En del af det netop udarbejdet eller under udvikling.  

 

Kirurgisk afdeling, Randers Sygehus 

Mail til udviklingssygeplejerske. Det materiale de har, er det som ligger i E-dok, som 

jeg allerede har fundet. Primært i forhold til brystcancer. 

 

Urologisk kirurgisk afsnit, Aalborg Sygehus Nord 

Kontakt til sygeplejerske pr. mail og telefon. Materiale er blevet tilsendt pr. post.  

 

Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus 

Kontakt til projektsygeplejerske, som arbejder med at udvikle en klinisk database 

over accelererede forløb. Hun henviser til links, hvor der findes materiale for det 

Joint Care princip, som man har arbejdet efter i 10 år på Vejle Sygehus. 

 

Organkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus 

Mail til udviklingssygeplejerske. Hun har sendt et stort omfang af materiale;  

forløbsprogrammer / dag-til-dag programmer, retningslinjer, strategier for 

sygeplejen, implementering, patientinformationer mv. 

 

Der har endvidere været kontakt til en andre afdelinger på eksempelvis Århus 

Sygehus, Aalborg sygehus, Vejle/Give sygehus, Rigshospitalet samt Næstved 

Sygehus, hvorfra der er tilsendt materiale løbende, som ikke har kunnet nå at blive 

inkluderet i det empiriske grundlag for undersøgelsen. 
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Bilag 2A – Empiri i oversigtsform 

 

Følgende materiale er indhentet fra sygeplejens praksisfelt i hospitalsregi og udgør 

undersøgelsens empiriske fundament. Materialet er indhentet fra flere afdelinger 

og sygehuse i Danmark. Det præsenteres opdelt efter materialetype. 

 

Kliniske vejledninger og nøgleanbefalinger 

E1  ”Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget transperitoneal 

nefrektomi – Viden og udvikling”. Enhed for perioperativ sygepleje. 

E2  ”Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget transperitoneal 

nefrektomi – Ernæring, kvalme og væskebehandling”. 

Enhed perioperativ sygepleje. 

E3  ”Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget transperitoneal 

nefrektomi – Aktivitet og rekonvalescens”. Enhed for perioperativ sygepleje. 

E4  ”Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter der opereres for brystkræft – 

psykosocialt”. Enhed for perioperativ sygepleje. 

E5  ”Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter der ben amputeres –  

Psykosocial”. Enhed for perioperativ sygepleje. 

E6  ”Procedurespecifik klinisk vejledning efter radikal prostektomi – psykosocialt”. 

Enhed for perioperativ sygepleje.  

E7  ”Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget cystectomi 

Psykosocialt”. Enhed for perioperativ sygepleje. 

E8  ”Klinisk vejledning, Sygepleje til patienter der opereres for hoftebrud” 

Enhed for perioperativ sygepleje. 

E9  ”Sygepleje til patienter, der opereres for brystkræft”.  

Enhed for perioperativ sygepleje. 

E10  ”Nøgleanbefalinger – Accelererede operationsforløb Laparoskopisk nefrektomi”. 

Afdeling Viborg Sygehus / Region Midt. 

E11  ”Nøgleanbefalinger til patienter, der får foretaget åben transperitoneal 

nefrektomi”. Enhed for perioperativ Sygepleje. 
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Instrukser (Tværfaglige / sygeplejespecifikke) 

E12  ”Udskrivelse accelereret forløb”. Afdeling Hospitalsenhed Vest. 

E13  ”Det optimeret accelererede patientforløb”. Afdelinger Århus Sygehus. 

E14  ”Accelereret postoperativt forløb”. Afdelinger tværregionalt / Region Midt 

E15  ”Accelererede operationsforløb”. Afdeling Viborg Sygehus. 

E16  ”Mål for sygeplejen til den kirurgiske og urologiske patient”. 

Afdeling Randers Sygehus. 

E17  ”Instruks for det optimerede accelererede patientforløb for patienter, som  

Gennemgår elektiv kolonkirurgi – åben og laparoskopisk”. 

Afdeling Århus Sygehus. 

E18  ”FØR-samtale til patienter i optimerede forløb – Kolonresektion”. 

Afdeling Viborg Sygehus. 

E19  ”EFTER-samtale 21-30 dage efter kolon-resektion”. Afdeling Viborg Sygehus. 

E20  ”Indlæggelse accelereret forløb”. Afdeling, Hospitalsenheden Vest. 

 

Forløbsbeskrivelser 

E21  ”Forløbsbeskrivelse laparoskopisk colonoperation”. Afdelinger Randers/Grenå. 

E22  ”Praksisbeskrivelse – Accelererede operationsforløb åben nefrektomi”. 

Afdeling Viborg Sygehus. 

E23  ”Brystoperation i forbindelse med indlæggelse; Forløb 3” 

Afdeling Randers/Grenå Sygehus. 

E24  ”Optimeret forløb for patienter med hoftenær fraktur ORT-HEV”. 

Afdeling Hospitalsenheden Vest 

E25  ”Det aktive patientforløb for Uni-knæpatienter”. Afdeling Hospitalsenhed Vest. 

E26  ”Forløbsoversigt koloncancer”. Afdeling Viborg Sygehus. 

E27  ”Information til læger og plejepersonale på kirurgisk afdeling X – Optimerede 

patientforløb efter laparoskopisk / åben kolonresektion”. Afd.Viborg Sygehus. 

E28  ”Forløbsbeskrivelse Gastric Bypass”. Afdeling Viborg Sygehus. 

E29  ”ANORAK-HH; Accelereret Nyt Optimeret Rationaliseret Alloplastik Koncept”. 

Afdeling Hvidovre Hospital. 

E30  ”Generel forløbsbeskrivelse til patienter der indlægges til hoftealloplastik,  

Fast-track”. Afdeling Århus Sygehus. 
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E31  ”Nationale tværfaglige retningslinjer for patienter med Degenerative lumbale 

lidelser”. Tværregionalt udarbejdet forløbsbeskrivelse. 

E32  ”Accelererede kolonkirurgiske patientforløb – Kliniske vejledninger / 

arbejdsgange for pleje- og behandlerpersonale”. Afdeling Næstved Sygehus. 

 

Patientinformationer 

E33  ”Fjernelse af et stykke tarm (colonresektion)” – Skematisk form / kort oversigt 

A4ark. Afdeling Næstved Sygehus. 

E34  ”Fjernelse af et stykke tarm (colonresektion)” – Hæfte med uddybende 

information. Afdeling Næstved Sygehus. 

E35  ”Prolapspakken – rygkirurgisk sektor”. Afdeling Sygehus Lillebælt. 

E36  ”Pakkeforløb for kunstigt knæled”. Afdeling Sygehus Lillebælt. 

E37  ”Pakkeforløb for kunstigt hofteled”. Afdeling Sygehus Lillebælt. 

E38  ”Billedbog – til dig som skal have fjernet din nyre (nefrectomi) i et accelereret / 

optimeret forløb”. Afdeling Viborgs Sygehus. 

E39  ”Det optimerede accelererede patientforløb for patienter, som opereres i 

tyktarmen”. Afdeling Århus Sygehus. 

E40  ”Kunstigt hofteled – optimeret forløb”. Afd. (Holstebro) Hospitalsenheden Vest.  

 

Plejeplaner 

E41  ”Standardplejeplan Hoftenære frakturer”. Afdeling Hvidovre Hospital. 

E42  ”Standardplejeplan – Accelererede operationsforløb Laparoskopisk nefrektomi. 

Afdeling Viborg Sygehus. 

E43  ”Standardplejeplan kolonresektion”. Afdeling Hvidovre Hospital. 

E44  ”Colonresektion”. Afdeling Næstved Sygehus. 

 

 

 

 

 

 



Italesættelsen af sygeplejen ved accelererede forløb – En Foucault-inspireret diskursanalyse 

 60 
 

Bilag 2B Empiri i skematisk form 
 

TITEL & TYPE AF TEKST TEKSTEN OMHANDLER TALEPOSITION OBJEKTER BEGREBER/BEGREBSSAMMENHÆNGE MINE NOTER 

KLINISKE VEJLEDNINGER OG NØGLEANBEFALINGER 

”Procedurespecifik klinisk 
vejledning til patienter, der 
får foretaget transperitoneal 
nefrektomi – Viden og 
udvikling”, EPS (E1) 
 

- Procedurespecifik 
Klinisk vejledning 

Klinisk vejledning for 
viden og udvikling, som 
en del af det accelererede 
program. 
 
Henvender sig til læger og 
plejepersonale, der plejer 
og behandler den 
nefrektomerede patient i 
den perioperative 
periode. 
 
Indikatorer at måle på; 

- At der er 
dokumenteret 
mundtlig 
information 

- Dokumenteret 
udleveret skriftlig 
information. 

- Dokumenteret 
inddragelse 

- Pt føler sig 
velinformeret og 
medinddraget 

 

Enhed for perioperativ 
sygepleje (EPS) 

Operationsforløb 
Patient 
Plejepersonale / 
Sygeplejerske 
Læger 
 

Medinddragelse, information, 
samtalen skal være en dialog mellem 
sygeplejerske, patient (pårørende). 
 
Aktiv deltagende patient, medansvar. 
Pt. skal være indforstået med 
plejeforløbet og mål for udskrivelse. 
 
Afklare gensidige forventninger til 
plejeforløbet.  
 
Pt. skal opleve Individuelle hensyn 
trods standardisering.  
 
Pt. skal opnå tilstrækkelig viden til at 
kunne deltage aktivt i eget forløb. 
 
Opnå viden = reducerer bekymringer.  
 
Støtte, vejledning, motivation, 
rådgivning som BÆRENDE 
OMSORGSHANDLINGER under hele 
indlæggelsen ift. Diagnose, operation, 
tanker om fremtiden. Obs psykiske 
reaktioner. 
 

Sygeplejen som 
information og 
vejledning. 
Dette betragtes 
som omsorgs-
handlinger  
 
Beskrives dog 
ikke, hvorfor 
dette er omsorg 
eller hvad denne 
støtte og 
motivation 
indebærer af 
handlinger. 
 
Ikke detaljer om, 
hvad information 
og samtalen skal 
indeholde. 
Udover, at der 
skal optages 
smerteanamnese, 
kvalme, ernæring, 
aktivitet, mave/ 
tarmfunktion. 
Samt pt.s 
familieforhold. 
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”Procedurespecifik klinisk 
vejledning til patienter, der 
får foretaget transperitoneal 
nefrektomi – Ernæring, 
kvalme og væskebehandling” 
EPS (E2) 
 

- Procedurespecifik 
Klinisk vejledning 

Klinisk vejledning for 
ernæring, kvalme og 
væskebehandling som en 
del af det accelererede 
operationsforløb. 
Henvender sig til læger og 
plejepersonale, der plejer 
og behandler den 
nefrektomerede patient i 
den perioperative 
periode. 
 
Indikatorer at måle på; 
Patientrelateret 

- Præoperativ 
ernæring 

- Postoperativ kost 
- Proteintilskud 
- Kvalmeoplevelse 

Behandlerrelateret 
- Postoperativ 

vurdering af 
protein- og 
kalorieindtag 

- Daglig vejning 
- Væskebalance 

 

EPS Patient 
Plejepersonale / 
Sygeplejerske 
læge 
 
 

Proteintilskud potoperativt forebygger 
kirurgiske komplikationer. 
God ernæring, mobilisering og 
smertebehandling reducerer 
indlæggelsestid. 
De accelererede regimer tillader 
almindelig kost fra operationsdagen. 
 
Øget energi og proteinindtag sænker 
katabolisme og mindsker morbiditet. 
 
Kvalme forsinker postoperativ 
restituering, indsats herfor skal derfor 
være del af det accelererede forløb. 
 
God væsketerapi mindsker 
komplikationer - kortere indlæggelse. 
 
Mangler evidens for den bedste 
intravenøse behandling. 
 
Sygeplejen; veje patienten, sikre 
væskebalance (indgift / udgift), sikre 
protein og energiindtag, undgå 
kvalme – derved mindske 
komplikationer.  Screene patienten. 
 

Meget fokus på 
specifikke 
sygeplejehandling
er: Screene, sikre 
indtag, udregne 
væskebalance, 
væsketerapi, 
kvalmeterapi. 
 
Klare 
interventioner, 
der kan måles og 
udregnes. 
 
 
Fokus på at 
mindske 
kirurgiske 
komplikationer 
 
Evidens – viser 
fokus på 
forskningsmæssig
e resultater i 
forløbene 
 
 
 

”Procedurespecifik klinisk 
vejledning til patienter, der 
får foretaget transperitoneal 
nefrektomi – Aktivitet og 
rekonvalescens” EPS (E3) 

Klinisk vejledning for 
aktivitet som en del af 
det accelererede forløb. 
 
Henvender sig til læger og 

EPS Patient 
Plejepersonale / 
Sygeplejerske 
læge 

Den postoperative sygepleje; skal 
minimere risikoen for komplikationer 
i postoperativt.  
 
Aftales før OP hvordan Sygeplejersken 

Fokus på tidlig 
mob og at 
patienten opnår 
viden om 
betydningen 



Italesættelsen af sygeplejen ved accelererede forløb – En Foucault-inspireret diskursanalyse 

 62 
 

 
- Procedurespecifik 

Klinisk vejledning 
 

plejepersonale, der plejer 
og behandler den 
nefrektomerede patient i 
den perioperative 
periode. 
 
Indikatorer at måle på; 
Behandlerrelateret 

- Fulgt mob. 
Programmet 

- Udskrivelses- 
Samtale 

- Udleveret 
skriftligt info. Om 
rekonvalescens. 

Patientrelateret 
- Postoperative 

komplikationer 
- ADL-niveau 
- Kender pt. 

rekonvalescens 
anbefalinger 

- Godt informeret? 
 

støtter patienten til tidlig mobilisering 
Patienten skal opnå viden om 
fordelene ved aktivitet og derved 
forstå tidlig optag af vanlig aktivitet. 
 
Patienten skal opfordres til fysisk 
aktivitet – også efter udskrivelse. 
Træthed normalt – accelererede 
forløb reducerer træthed signifikant – 
derved hurtigere vanlig aktivitet. 
Efter OP; ”Patienten SKAL være ude af 
sengen…”, ”patienten bør…” 
 
Grundig udskrivelsessamtale, 
information skriftligt – dialog om 
fysiske og psykiske funktioner. 
Skriftlig information om livet efter 
udskrivelse inkl. seksualitet og 
psykiske reaktioner. 
  
Telefonopkald kan hjælpe til fokus 
flyttes fra det fysiske til det psykiske 
(modsat amb.besøg). Kontakte 
sygeplejeamb ved tvivlspørgsmål. 
 

heraf og derfor 
hurtigt 
genoptager 
aktivitetsniveau. 
Klar beskrivelse af 
fordelene ved 
tidlig mob.  
 
Meget ”skal” i 
anbefalingerne. 
Forventninger og 
krav til patienten. 
 
Det psykiske 
nævnes flere 
steder, selvom 
det handler om 
aktivitet. Der er 
beskrives dog 
ikke klare 
handlinger herfor. 
 
Information / 
viden går igen… 
 
 

”Procedurespecifik klinisk 
vejledning til patienter der 
opereres for brystkræft – 
Psykosocialt”, EPS (E4) 
 

- Procedurespecifik 
Klinisk vejledning 

Klinisk vejledning for det 
psykosociale som en del 
af det accelererede forløb 
 
Henvender sig til læger og 
plejepersonale, der plejer 
og behandler den 

EPS Sygeplejen ved 
brystkræftoperation 
 
Patienten 
 

”Den gode sygepleje til 

brystopererede patienter tager 

udgangspunkt i det psykosociale 

område og der lægges vægt på 

sygeplejersken attitude”. 
 
Brystkræftpatienten beskrives som 

Kort indlæggelse 
1-2 dage. 
Opfølgning 
essentiel. 
 
Opmærksomhed 
på det 
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 nefrektomerede patient i 
den perioperative 
periode. 
 
 
 

den patientgruppe der har flest 
problemer psykosocialt. 
Bæredygtigt netværk væsentlig støtte. 
De psykosociale områder som 
patienterne med brystkræft peger på; 
information, valg af behandling og 
læge-patient kommunikation. 
Følelsesmæssigt kaos; chok over 
kræftdiagnosen og føle sig alene. 
Ændring af kroppen / body-image, 
seksuelle symptomer, træthed. 
Sygeplejen; hjælpe til at skabe 
struktur i forløbet. Hjælpe til at gøre 
situationen meningsfuld / håndterbar. 
Fokus på følelsesmæssig omsorg, 
praktisk hjælp, samtale med venner og 
pårørende om tanker og følelser. 
Samtalen ved diagnosetidspunktet og 
når behandlingen afsluttes vigtig, da 
det er her, patienten er særlig følsom. 
Selve indgrebet, brystoperationen, 
foregår under en kort indlæggelse, 
hvor pt. har mulighed for at tale med 
Kontakt- og specialsygeplejerske. 
Opfølgende psykosociale omsorg og 
støtte kan tilrettelægges i ambulant – 
eller i form af telefonsamtaler, 
undervisning, netværksgrupper”. 
Udskrivelsen; tryghed, forståelse for 
smertebehandling, mobilisering, 
ernæring for at undgå komplikationer. 
 
 

psykosociale som 
fokus for 
sygeplejen. 
 
Opfølgende 
støtte og omsorg 
skal ske i 
ambulant regi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psykosocial 
omsorg – 
sygeplejen skal 
skabe tryghed, 
mindske 
urtryghed 
 
Der er altså ord 
på omsorgen… 
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Sygeplejersken skal; Inddrage, 
undervise, samtale, kommunikation, 
information, skabe tryghed, mindske 
usikkerhed, fokus på social støtte. 
 

Ikke noget SKAL 
eller bør, som i 
flere andre 
retningslinjer. 
 

”Procedurespecifik klinisk 
vejledning til patienter der 
ben amputeres – 
Psykosocialt”, E PS (E5) 
 

- Procedurespecifik 
Klinisk vejledning 

 

Klinisk vejledning for det 
psykosociale som en del 
af det accelererede forløb 
 
Henvender sig til læger og 
plejepersonale, der plejer 
og behandler den 
nefrektomerede patient i 
den perioperative 
periode. 
 
Indikatorer at måle på; 
Behandlerrelateret 

- Dokumenteret 
samtale med pt. 
og pårørende om 
livet efter amp. 

- Holde tværfaglig 
konference  

- Antal patienter 
protesebrugere 

Patient relaterede 
- Patient oplever 

accept af ændret 
livsvilkår 

 

EPS Patient 
De pårørende 
Ergoterapien 
Sygeplejen  

Det psykosociale område stor 
betydning for patienter der amputeres 
Patienter der skal amputeres er i krise 
og er angst for fremtiden. 
 
Smertefølsomhed; Samtale, dialog og 
forståelse skal hjælpe herpå. 
Kropsopfattelse. Fantomsmerter. 
Patientstøttegrupper – sygeplejerske 
skaber kontakt / involverer netværk. 
Kortere indlæggelse = hurtigt tilbage 
til socialt netværk, undgå isolation. 
 
Samtale medinddragelse information. 
Samtale for at mindske usikkerhed, 
skabe tryghed, motivere patienten til 
uafhængighed / selvstændighed 
 
Patienten bør informeres om 
livsstilsændringer; kost, rygning og 
alkohol. Følges tæt efter udskrivelse, 
af et tværfagligt team, med henblik på 
komplikationer og nye problemer 
 
Det psykosociale udskrivelseskriterium 
er; ”Patienten mentalt klar til 
udskrivelse”. Ellers går kriterierne på 
mobilisering, medicin, sår m.v. 

Patienterne har 
lange indlægg. 
Accelereret 1-3 
uger hos de, der 
skal have protese. 
Samtale er 
gennemgående i 
vejledningen.  
Samtale om tiden 
efter operation, 
kropsopfattelse, 
livsstilsændringer, 
om pårørende. 
  
Sygeplejen går 
meget på at gøre 
patienterne 
mentalt klar til 
nyt liv efter 
udskrivelsen og 
på den ændrede 
kropsopfattelse, 
smerteproblem. 
 
Sygeplejersken 
skal støtte pt. 
men også de 
pårørende kræver 
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 psyk. Sygepleje. 

”Procedurespecifik klinisk 
vejledning efter radikal 
prostatektomi – 
Psykosocialt”, EPS (E6) 
 

- Procedurespecifik 
Klinisk vejledning 

 

Klinisk vejledning for det 
psykosociale som en del 
af det accelererede forløb 
 
1-2 dages indlæggelser 
hos patienter, der 
opereres for 
prostatacancer.  
 
Henvender sig til læger og 
plejepersonale, der plejer 
og behandler den 
nefrektomerede patient i 
den perioperative 
periode. 
 
Indikatorer at måle på; 
Behandlerrelateret 

- Dokumenteret 
udskrivelses-samtale 
Patient relaterede 

- Patienten er tryg 
ved udskrivelsen 

 

EPS Sygeplejen ved 
operation for 
prostatacancer 

”Psykosocialt; mændene kan være 
irritable - hænger ofte sammen med at 
egne forventninger til en hurtig 
bedring ikke indfries. Vigtigt at 
forberede patienterne på, at det tager 
tid at blive rask. Medinddragelse af 
patienten omkring udskrivelsen starter 
før indlæggelsen; patienten 
informeres om operationsforløbet og 
tiden efter udskrivelsen”. 
 
Sikre at pt. kan meste sin situation. 
Kræver støtte, information, viden. 
 
Behov for viden om; sårpleje og 
kateterpleje. Sygeplejersken skal sikre 
sig at patienten har viden herom. 
 
Skriftlig og mundtlig information. 
Telefonintervention fra sygeplejersker 
efter udskrivelsen – behovsområder 
fra udskrivelsessamtalen følges op. 
 
Opfølgning efter udskrivelse, samtaler, 
støttegruppe, kræftens bekæmpelse, 
inddrage pårørende i samtale om 
fremtiden. Sikre patienten tryghed og 
mindsket usikkerhed efter udskrivelse. 
 

Under 
udskrivelses-
kriterierne står 
det IKKE noget 
om det 
psykosociale – 
lidt påfaldende i 
en vejledning som 
omhandler det 
psykosociale… 
 
 
 
Sygeplejen fokus, 
at sikre at 
patienten er tryg 
og velinformeret 
samt følge op 
psykosocialt efter 
udskrivelsen. 
 
Det beskrives dog 
ikke konkret 
hvordan… 

”Procedurespecifik klinisk 
vejledning til patienter, der 
får foretaget cystectomi – 

Anbefalinger for den 
psykosociale sygepleje til 
patienter, der får fjernet 

EPS Patient 
Sygeplejerske / 
sygeplejen ved fjernelse 

”Patienter, der får foretaget 
cystektomi med urinafledning, kan få 
påvirket kropsopfattelsen og 

Meget fokus på 
samtale og 
information om 
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Psykosocialt” (E7) 
- Procedurespecifik 

Klinisk vejledning 
 

blæren pga. kræft. 
Henvender sig til læger og 
plejepersonale, der plejer 
og behandler den 
nefrektomerede patient i 
den perioperative 
periode. 
 
Indikatorer at måle på; 
Behandlerrelateret 

- Emnet seksualitet 
drøftet med 
patienten? 

Patientrelateret 
- Føler pt. sig 

velinformeret om 
evt. påvirkning af 
samlivet? 

 

af blæren pga. cancer. 
 
 

seksuallivet, og derved livskvaliteten, 
da urinkontinens er en af de mest 
fundamentale krops-funktioner. Deres 
største bekymringer drejer sig om 
urin-afledning og seksualitet” 
 
”Samtale om seksuallivet efter en 
operation er ofte tabubelagt. 
Patienter bringer det ikke selv frem, 
hvorfor læger og sygeplejersker bør 
gøre det både præ- og postoperativt”. 
 
Anbefaler at sygeplejen lægger op til 
samtale præ-operativt om; 
Operationens betydning for 
seksuallivet – Lytte til patientens 
tanker og bekymringer. Følges op 
under og efter indlæggelsen. 
Informere om at afhjælpe seksuelle 
problemer /genoptage samliv efter OP 
 

seksualliv. 
Sygeplejens fokus 
det som man har 
vurderet er et 
stort problem for 
patientgruppen. 
 
(der findes også 
en vejledning, der 
går på 
”seksualitet”) 
 
Det er seksualitet, 
bekymringer, 
kropsopfattelse 
der er i fokus for 
sygeplejen.  

”Klinisk vejledning, Sygepleje 
til patienter der opereres for 
hoftebrud”, EPS 2008 (E8) 
 

- Klinisk vejledning 
(samlet vejledning) 

Udarbejdet efter 
skabelonen for kliniske 
vejledninger. 
Først generel 
introduktion til 
accelererede forløb, 
herefter det specifikke 
operationsforløb. 
 
Omhandler hvad 
sygeplejen / 
sygeplejersken skal gøre 

EPS Sygeplejen 
Sygeplejersken 
 
”Pleje og behandling af 
hoftefrakturpatienter er 
en tværfaglig 
specialistopgave” 
 
 

Sygeplejens fokus er at minimere de 
postoperative komplikationer, da 
denne patientgruppe er særlig udsat - 
en høj risiko gruppe ift. udvikling af 
postoperative komplikationer. Risiko 
for Fysiske / mentale komplikationer, 
smerter og udvikling af delir.  
 
”…forebyggelse et vigtigt aspekt at 
have med i tilrettelæggelsen af 
patientforløb og specielt har 
sygeplejen en vigtig funktion”.  

En masse ord på 
sygeplejen. 
”Sygeplejersken” 
italesættes ofte. 
 
Fokus på 
biomedicinske 
faktorer, at det er 
en højrisiko-
gruppe. Men også 
på miljø, psyke, 
oplevelser, 
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af interventioner i 
relation til de forskellige 
komplikationsrisici. 
 

 
”Sygeplejerskens rolle er at støtte, 
sundhedsfremme og reducere 
risikoadfærd” 
 
Medinddragelse af patienten ved 
dialogbaseret undervisning, pt. viser 
vilje og viden til at være Aktivt 
deltagende i egen rehabilitering. 
Udgangspunkt i tidligere oplevelser / 
erfaringer. 
 
Information om formålet med 
smertebehandling, ernæring, 
mobilisering. Indgå fælles aftaler om 
regimerne – evt. tilpasning. 
Minimere stressrespons, hurtig 
operation, høj prioritering i pleje. 
 
Information og medinddragelse skal 
ske med udgangspunkt i den enkelte. 
Patienten kan fortælle om fald, 
tanker, bekymringer – give forståelse 
og anerkendelse.  
Inddrage patientens værdier, tanker. 
Samarbejde ved de daglige regimer. 
 

”sygeplejerskens til nærvær virker 

angstdæmpende og er med til at 

skabe tryghed og mindske 

usikkerhed” 
Sygeplejerskens viden, holdning, 

personlig attitude. At patienten 

værdier.  
 
 
 
”håndterbare 
mål” – 
opmærksom på, 
om mål overstiger 
pt.s ressourcer 
 
 
 
Information og 
konkrete 
handlinger 
italesættes i 
sammenhæng. 
Fokus på at 
patienten er med 
i forløbet – at 
ressourcer ikke 
overskrides.  
 
Fokus på 
forståelse, viden, 
nærvær, attitude, 
anerkendelse; 
psykosociale mål 
for sygeplejen – 
handlinger som er 
svære at beskrive. 
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opnår følelsen af at være unik. 
Sygeplejehandlinger;  
Tilrettelægge miljø, have viden om 
særlige vaner/ønsker. 
Støtte og styrke patienten. 
Skabe lyst / hjælp til ernæring. 
Sygeplejens fokus på væskeregnskab. 
Mobilisering / genoptræning / ADL. 
Sygeplejerskens rammeordination, har 
ansvar for at adm. smertebehandling.  
 

 
Handlingerne er 
beskrevet så 
konkret som det 
er muligt. Patient-
perspektivet 
fremhævet som 
betydningsfuldt i 
sygeplejen. 

”Sygepleje til patienter, der 
opereres for brystkræft”, EPS 
2007 (E9) 
 

- Klinisk vejledning 
(samlet vejledning) 

 

Omhandler mere 
specifikke anbefalinger 
for sygeplejen ved 
brystkræftforløbene. 
 

EPS Sygeplejen 
 

Patienter udtrykker behov for 
Rådgivning og støtte – opfyldes via 
kontaktpersonordning. 
 
Optimal koordination giver 
patienttilfredshed selvom det er så 
kort et indlæggelsesforløb. 
Inddragelse af patienten i pleje og 
behandling er meget vigtig. 
  
Information, samtale, dialog. 
Tage udgangspunkt i pt’s liv, skabe 
tillid og tryghed ved forløbet ved den 
indledende information. 
 
”Den gode sygepleje” til 
brystopererede – udgangspunkt i det 
psykosociale område med vægt på 
sygeplejerskens attitude; åben, 
imødekommende, skabe struktur for 
patienten. 
Vægt på social støtte; netværk, børn, 

Lægger ud med 
lang beskrivelse 
af det 
psykosociale 
område før det 
instrumentelle. 
 
 
Viser vægtning af 
den psykosociale 
sygepleje hos 
disse patienter 
med kræft. 
 
 
 
Meget fokus på 
samtale og 
kommunikation 
og 
sygeplejerskens 
professionalisme. 
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ægtefælle… samtale. 
Mestring, ændret kropsidentitet, 
eksistentielle problemer. 
 
Kort indlæggelse betyder psykosocial 
omsorg og støtte i ambulant regi. 
 
Kommunikation med udgangspunkt i 
patientens ressourcer. 
Alene med kræft, kroppens ændring, 
nyorientering, meningsfulde 
aktiviteter, støtte til etablering af 
sociale relationer. 
 
Kommunikation; hjælpe til refleksion 
sammen med patienten, opnå indsigt i 
patientens tanker og behov vigtigt.  
 
Vurdere patienternes behov for 
psykosocial omsorg – må ikke 
undervurdere behovet.  
Patientens perspektiv udgangspunktet 
Involvere pt. i beslutningerne. 
 
Sygeplejersken skal lytte til patientens 
tidligere kriseerfaringer, vise 
forståelse, udforske patientens 
oplevelser, bekymringer, 
forventninger, følelser. 
 
Samtale; om body-image. 
Samtale; Sygeplejersken skal bryde 
tabuet; det seksuelle emne. 

 
 
 
 
Navn på 
omsorgen 
 
 
 
Der sættes ord 
på, HVAD den 
psykosociale 
støtte skal 
omhandle. 
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Smerte; Sygeplejen vigtig funktion ved 
smertebehandling. 
 
Sårpleje; pt. kan have lavt selvværd, 
selvtillid, forhold til omverdenen. 
Sygeplejersken skal tjekke såret 
dagligt – og hjælpe patienten til at se 
og røre operationssåret. 
 

”Nøgleanbefalinger – 
Accelererede 
operationsforløb 
Laparoskopisk nefrektomi”, 
Afdeling Viborg sygehus / 
Region Midt (E10) 
 

- Forløbsanbefaling for 
sygeplejen 

Anbefalinger med 
henvisning til specifikke 
vejledninger. 

Sygehusafdeling 
(udarbejdet lokalt) 

Sygeplejen / 
Sygeplejerske 
Kontaktlæge 
Patienten 
 

Information skriftlig og mundtlig, 
medinddragelse, indlæggelsestid 
planlagt. Præoperativ information. 
 
”patienten SKAL…” (står mange 
steder) 
 
Selvhjulpen og tryg ved udskrivelse – 
samtale ved sygeplejerske 

Meget konkrete 
interventioner. 
Præcis skema 
over 
smertestillende 
medicin osv. 
Fast plan 
ernæring. 
 
Henvises til EPS 
hjemmeside for 
at se specifikke 
vejledninger.  
 
 

”Nøgleanbefalinger, 
Sygepleje til patienter, der får 
foretaget åben 
transperitoneal nefrektomi”, 
EPS (E11) 
 

- Forløbsanbefaling 
             for sygeplejen 

En pjece, hvor de daglige 
regimer for sygeplejen er 
opridset 

EPS Sygeplejen / 
Sygeplejerske 
Kontaktlæge 
Patienten 
 
 

Sygeplejens fokus / handlinger; 
Information, samtale, dialog. 
Smertebehandling. 
Kvalme og ernæring. 
Seksualitet. 
Udskillelse. 
Træthed, mobilisering, 
rekonvalescens. 

Begreber 
relateret til 
principperne for 
det accelererede 
forløb. 
Meget 
grundlæggende 
sygepleje. 
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INSTRUKSER (TVÆRFAGLIGE / SYGEPLEJESPECIFIKKE) 

”Udskrivelse accelereret 
forløb”, Afdeling 
Hospitalsenhed Vest (E12) 
 

- Sygeplejefaglig 
instruks 

 

Omhandler sygeplejen 
ved udskrivelse af 
patienter indlagt til 
elektiv gynækologisk 
operation i accelereret 
forløb (cancerdiagnose). 
 

Ledelse – over 
afdelingsniveau 

Patienten 
Sygeplejen 
 
 

Patienten klar til udskrivelse er fokus. 
 
”føles sig parat til / tryg ved 
udskrivelse” 
 
”Pt. opfordres til… bør… orienteres 
om… ” 
 
Samtale med sygeplejerske 
 

Specifik guide til 
hvad der skal 
tales om ved 
udskrivelsessamt
alen. Lægger IKKE 
op til psykosocial 
eller 
patientperspektiv
. 
 

”Det optimeret accelererede 
patientforløb”, 2 afdelinger 
Århus Sygehus (E13) 
 

- Fælles lægeinstruks  
 

En instruks for et 
accelereret forløb. 
Interessant at den kaldes 
en ”lægeinstruks”, 
eftersom der er 
beskrivelse af de regimer, 
som sygeplejen skal sikre 
opfyldes. 

Sygehusafdeling Sygeplejen 
Patient 
 

Præoperativ information – 
sygeplejerske informerer om forløbet. 
Observeres i sengeafsnit. 
Mobilisering (0-2 dag). 
Udskrives efter samtale med 
sygeplejerske. 
Ambulant samtale ved læge og 
sygeplejerske. 
Telefonkonsultation ved 
sygeplejerske. 
 

IKKE ord på 
sygeplejen 
selvstændigt. 
Ligger implicit i 
forskrifterne. 
Sygeplejersken 
nævnes som den 
der informerer, 
samtaler, 
kontakter pr. tlf.  
 

”Accelereret postoperativt 
forløb”, kirurgiske afdelinger 
Region Midt (E14) 

- Regional instruks 
 

Principper som generelt 
kan dække udskrivelse 
ved accelererede forløb. 

Regionalt niveau; 
Sygehuse i Region Midt 

Accelereret forløb 
Patient 
 

God information 
Smertefri mobilisering, 
Aktiv patient 
Skemalagt mobiliseringsprogram 
Væskeindtag og Ernæringsindtag.  
 

Ikke uddybning af 
handlinger. Ingen 
fokus på patient-
perspektiv ”efter 
udskrivelsen” 
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”Accelererede 
operationsforløb”, Afsnit 
Regionshospitalet Viborg(E15) 
 

- Instruks 
 

Fokus på elementerne i 
det accelererede program 
ved hysterectomerede 
patienter. 

Sygehusafdeling Accelereret forløb 
”Vi som fagpersonale” – 
skelnes ikke specifikt 
mellem faggrupper 

Intensiv præoperativ information. 
Effektiv smertebehandling. 
Effektiv behandling mod kvalme. 
Reduktion af kirurgisk stress. 
Motivere patienterne til hurtig 
mobilisering og vanlige aktiviteter. 
 
Daglige mål for pleje og behandling.  
Udskrivelse når tryg og ingen 
morfinkrævende smerter.  
 
”standardskemaer fungerer som 
dokumentation, og er grundlaget for 
at man tydeligt kan se at pt. følger 
planen” 
 

Sygeplejen 
implicit, næves 
ikke i regimerne 
 
Principperne for 
forløbet nævnes 
overordnet. Er 
ikke specificeret.  
Ingen konkrete 
handlinger. 
 
Forventning til 
patienten. Sikre 
dokumentation af 
at planen holdes.  
 

”Mål for sygeplejen til den 
kirurgiske og urologiske 
patient”, Afsnit Randers 
Sygehus (E16) 
 

- Instruks 
 

Omhandler mål for 
sygeplejen ved de lokale 
accelererede forløb.  
 
(Ofte cancerdiagnoser) 
 
Beskriver Chinn og 
Kramers 4 kundskabs-
mønstre i sygeplejen; 
empirisk, personlig, 
æstetisk, etisk. 
”De kliniske vejledninger 
er præget af 
instrumentelle tiltag, 
empirisk, hvorimod 
sygeplejekunsten, 
æstetikken, de etiske og 

Organisatorisk niveau,  
 
”Kvalitets- og 
risikostyring”; formel 
instans 
 
Men udarbejdet af 
afdelings- og 
oversygeplejersker i 
afsnittene. 

Sygeplejen 
 
 
 

Mål; at synliggøre de natur- human- 
og samfundsvidenskabelige 
dimensioner i sygeplejen. 
 
Evidensbasering OG sygeplejeteori – 
kundskaber i sygeplejen. 
 
Instrumentel sygepleje. 
 
”Skøn trods standardisering” 
Kritisk reflekterende sygepleje. 
 
Patientens integritet. 
Udvise Medmenneskelig 
opmærksomhed 
 
Mål/indsats i sygeplejen;  

Vigtig erkendelse, 
at de kliniske 
vejledninger KUN 
medtager det 
instrumentelle, 
men at 
sygeplejen er 
mere end det. 
Samtidigt at det 
kan være svært at 
beskrive disse 
andre 
dimensioner!   
 
Det vurderes det i 
instruksen, at 
nogle af disse 
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personlige dimensioner i 
sygeplejen ikke er 
væsentligt beskrevet” 
 

Aktivitet (vurdere ressourcer, støtte, 
medinddrage, informere) 
Ernæring (Informere, undervise, 
hensyn til pt’s ressourcer) 
Psykosociale forhold (afdække det 
betydningsfulde, respektere 
opfattelse af livskvalitet, inddrage 
netværk, behov, ønsker) 
Hud/slimhinder (hjælp til pleje, 
opretholde integritet ). 
Kommunikation (skabe rum for 
samtale, hensyn, nærvær, 
tavshedspligt. Verbal / nonverbal. Vise 
forståelse, tilpasse kommunikation pt)  
Resp/cirk (observere, vurdere 
patienten, informere, agere, 
professionalisme). 
Seksualitet (invitere til samtale, 
informere, hjælpe, støtte, skabe ro). 
Smerter/sanser (smertebehandling ud 
fra vurdering af patienten. Koordinere 
med rette parter). 
Søvn/hvile (ro, samtale, afslappende 
miljø). 
Viden/udvikling (afstemme 
forventninger, afdække betydning, 
udvise etisk forståelse). 
Udskillelse (observere, vejlede). 
 

aspekter (Chinn / 
Kramer) ved 
sygeplejen godt 
kan blive 
”italesat” eksplicit 
Selvom det 
æstetiske og 
personlig fx ikke 
nævnes, så er det 
måske ikke 
ensbetydende 
med at det ikke 
medtænkes? 
 
Her beskrives 
mange 
instrumentelle 
handlinger men 
samtidigt er der 
også sat ord på 
det ”ellers 
usagte” 
(= omsorgen???) 

”Instruks for det optimerede 
accelererede patientforløb for 
patienter, som gennemgår 
elektiv kolonkirurgi – åben og 

En instruks eller 
forløbsbeskrivelse, som 
er opdelt i kategorier 
svarende til det 

Afsnit på sygehus 
 
Udarbejdet lokalt af 1 
klinisk spl. specialist, 1 

Patienten 
Sygeplejersken 
 
 

Accelererede forløb = Hurtigere 
genvindelse af normalfunktioner 
medfører tidligere udskrivelse. 
 

Klar fokus på 
sygeplejens 
informative rolle. 
Ingen 
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laparoskopisk”, Afsnit Århus 
Sygehus (E17) 
 

- Instruks 

accelererede forløb. 
Under hver kategori, står 
der hvem der gør hvad. 
Herunder sygeplejersken. 
 

afdelingssygeplejerske, 
3 overlæger, 2 
anæstesioverlæger. 

Sygeplejersken; information om 
forløbet, vejlede i smertebehandling. 
Telefonkonsultation (afdække 
ernæring, mobilisering, træthed, 
smerter, mavetarmfunktion, 
følelsesmæssige reaktioner) rådgive 
og vejlede pt. på baggrund heraf. 
 
Veje patienten, sørge for 
væske/ernæringsindtag, behandle 
kvalme. Dokumenteres i plejeplaner 
og skemaer i sygeplejejournalen. 
 

specifikation af 
hvordan 
kommunikatione
n bør være. 
Plejekrævende 
patienter og 
patienter med 
sprogvanskelighe
der ekskluderes 
på forhånd fra de 
accelererede 
forløb. Ellers skal 
alle medtages. 
 

”FØR - SAMTALE TIL 
PATIENTER I OPTIMEREDE 
FORLØB – KOLON-
RESEKTION”, afsnit Viborg 
Sygehus februar 2011 (E18) 
 

- Instruks 

Vejledning til 
sygeplejersken om den 
”Før samtale”, der skal 
udføres inden 
indlæggelse til operation. 
 
 

Sygeplejen i afsnit 
 
(Udarbejdet af 
projektleder 
(sygeplejerske) ved 
urologisk afdeling 
Viborg). 

Sygeplejersken 
Patienten 
 
 

Patienten informeres om optimering 
af sundhedstilstand før OP ud fra 
KRAM-faktorerne. 
Information om det accelererede 
forløb; præoperativ information, 
effektiv smertebehandling, hurtig 
mobilisering og genoptagelse af oral 
ernæring postoperativt mindsker 
risiko for komplikationer (hjerte, 
lunge, infektion og træthed). 
Informeres om, at hele pakken af 
smerte og kvalmestillende medicin, 
samt medicin som nedsætter den 
kirurgiske stress-respons, ernæring og 
mobilisering gør, at patienten kommer 
sig langt hurtigere i dag efter 
operationen.  Informeret om: Hvis 
velbefindende udskrivelse 2-3 dage 
postoperativt. Udskrivelsessamtale i 

Fokus på 
sygeplejens 
informative rolle 
– udgangspunkt i 
at undgå fysiske 
komplikationer. 
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afdelingen sammen med pårørende. 

”EFTER-SAMTALE 21-30 DAGE 
EFTER KOLON-RESEKTION” 
afsnit Viborg Sygehus februar 
2011 (E19) 
 

- Instruks 
 

Skema med spørgsmål 
sygeplejersken stiller 
patienten ved opfølgning 

Sygeplejen i afsnit 
 
 
(Udarbejdet af 
projektleder 
(sygeplejerske) ved 
urologisk afdeling 
Viborg). 

”Kolonresektion” 
(operation / forløb) 
Sygeplejersken 

”Hvordan har du det?” Smerter? Nok 
medicin? Er du træt? Mobil? Fået 
gang i maven? Kontakt til egen læge?  
Tilfreds med din indlæggelse? Gode / 
dårlige oplevelser? Forslag til, 
hvordan vi kan forbedre forløbet? 
Mundtlig information fyldestgørende? 
Skriftlig information fyldestgørende? 
Havde du kontakt med hjemmeplejen 
inden operationen? Hvis du nu har 
kontakt, hvordan fungerer det?  
Var det noget vi hjalp med at få 
etableret inden din operation? 
Har du haft hjælp af ægtefælle, børn, 
naboer, venner eller? Hvis – hvad har 
de hjulpet dig med?  
 

Sygeplejersken 
spørger ind til 
patientforløbet. 
Måske mest fokus 
på afd. forbedring 
af forløbet end på 
patientperspektiv 
og patientens 
psyk. soc. tilstand 
efter OP? 
Lægger dog ud 
med ”hvordan 
har du det” –et 
bredt spørgsmål, 
som måske nemt 
lægger op til at 
svare ”fint nok”?? 
 

”Indlæggelse accelereret 
forløb”, Afdeling 
Hospitalsenheden Vest(E20) 
 

- Sygeplejeinstruks 
 

Sygeplejen under 
indlæggelse generelt ved 
accelererede forløb i 
afdelingen. 

Afdeling på sygehus. Accelereret forløb 
 
Patienten 
 
Sygeplejerske (Sosu) 

Pt. skal føle sig velkommen, være 
velinformeret om postoperativt forløb 
inkl. egen deltagelse og samarbejde 
omkring kostindtag, mobilisering, 
smerte, kvalme. 
 
Ved Indlæggelsessamtalen; 
”tilrettelægge individuel sygepleje 
indenfor rammerne af et accelereret 
patientforløb”. Afdække patientens 
aktuelle problem- og behovsområder. 
Vurdere behovet for sygepleje. 
 
Sygeplejersken vejleder og informerer 

information, 
samarbejde, 
forventninger går 
meget igen 
 
 
Det psykosociale 
/ følelsesmæssige 
medtages i 
vurderingen af 
patienten, men 
ikke uddybende 
handlinger herfor  
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om hele forløbet, om samarbejdet 
ml. patient og sygeplejerske i forløbet. 
 
Patienten tildeles en sygeplejefaglig 
kontaktperson. 
Sygeplejersken informerer om 
forventninger til patienten for at 
gennemføre et accelereret forløb – 
forventninger til udskrivelse. 
 
Forebyggende handlinger (af kvalme, 
opkastning, obstipation) 
 
Vurdering af hele patientens tilstand 
(typisk sygeplejejournal) inkl. psykiske 
reaktioner ved indlæggelse/operation, 
følelsesmæssig tilstand, socialt 
netværk, relationer, livsstil, ønsker 
om medansvar/medindflydelse. 
    

 
Instruksen er 
meget generel, 
Ikke-detaljeret. 
 

FORLØBSBESKRIVELSER 

”Forløbsbeskrivelse 
laparoskopisk 
colonoperation”, afdeling 
Randers/Grenå Sygehus (E21) 
 

- forløbsbeskrivelse 

Beskrivelse af 
operationsforløb 2 dages 
indlæggelse. 
Accelererede forløb 
nævnes ikke, men det er 
det. Kan også genkendes i 
regimerne. 
 

Sygehusafdeling  
 

Patienten 
Sygeplejerslen / 
forløbskoordinator 
Læge 
Pårørende 

Sygeplejersken; 
Påbegynder sygeplejejournal. 
Indlæggelsessamtale. 
Informerer om præ- og postoperativt 
forløb. Og planlægning af udskrivelse. 
Klargøring af pt. til operation. 
Giver pt. blodfortyndende medicin. 
 
Udskrives efter 2 dage til hjemmet – 
pt. skal være velbefindende. 
 
Ambulant samtale med sygeplejerske 

Sygeplejersken 
indgår flere 
steder, 
programmet viser 
de regimer som 
sygeplejen følger. 
Det er bare ikke 
eksplicit bekrevet 
som sygeplejens 
regimer/ 
handlinger 
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og læge, følges op på spørgsmål, 
fjerne suturer, mikrobiologisvar gives. 
Tilrådes at have pårørende med. 
 
(forventninger / krav til patienten) 

- KAD seponeres på OP-dagen 
- Mobilisering; ”ude af sengen x 

antal timer og gangdistance” 
- Plan for ernæring og protein. 

 
”patienten opfordres… ” 
”Ude af sengen…” 
”Spise og drikke” 
 
 

 
Det psykosociale 
nævnes IKKE 
trods 
mikrobiologisvar.  
Skal Pårørende 
være støtte? 
 
Trods krav, så står 
der ikke ”SKAL” – 
i stedet; 
”ude af sengen”, 
”Spise og drikke” 

”Praksisbeskrivelse – 
Accelererede 
operationsforløb Åben 
nefektomi”, Afdeling Viborg 
Sygehus (E22) 
 

- Forløbsbeskrivelse 

Forløbsbeskrivelse for 
sygeplejen.  
Beskrivelse af, hvad der 
skal ske hver dag ved den 
postoperative sygepleje. 
 
Ofte er der tale om 
cancer-diagnose. 

Sygehusafdeling 
 

Patienten 
 
Sygeplejersken (eller 
stedfortræder) 
 
Læge / anæstesi 
 

”Ensartet pleje- og behandlingstilbud, 
hvori det individuelle ligger implicit” – 
for at højne og sikre kvalitet. 
 
Samtale præoperativt sammen med 
pårørende om det accelererede forløb 
 
Ved indlæggelse;  
”Føle sig ventet, velkommen og tryg” 
Sygeplejersken tager i mod, viser 
rundt, samtale, kontaktperson tildeles 
Sikrer samtale et uforstyrret sted – 
udgangspunkt i patientpjece. 
Informeres om forløbet, OP-dagen, 
ernæring, mobilisering, smertebeh. 
Journal, narkosetilsyn, blodprøver, 
røntgen, info om forløb og indgreb,  
 

Fokus på 
kvalitetssikring, 
derfor standarder 
 
Specifik 
beskrivelse af, 
hvad der sker 
hvordan; hvad 
indlæggelsessamt
ale indeholder. 
etc. 
 
Sygeplejersken 
fremstår som 
koordinator ved 
hele forløbet og 
indlæggelsen. 
Fokus på samtale 
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Præoperativ sygepleje;  
Opfordre til bad, give medicin, 
kontrollere prøver, klargøre til OP. 
  
Postoperativ sygepleje;  
Kontrollerer, vurderer, observerer 
(går på vitale værdier og funktioner) 
Noterer dette i standardplejeplan. 
Pt. mobiliseres straks ved ankomst. 
Sikre at pt. er optimalt smertedækket. 
 

”bestille blodprøver efter ordination 

og skøn” 
 
”Pt. SKAL sidde… SKAL være oppe” 
”Pt. tilbydes mad og drikke…” 
”Pt. opfordres til…” 
 
Ved udskrivelsen;  
Afdække socialt netværk. 
Har pt. fysisk /psykisk støtte hjemme? 
Information om fx restriktioner og 
forventet træthed.  
 
Sygeplejersken skal; 
Bruge sin intuition, viden, 
situationsfornemmelse og tage 
udgangspunkt i patientens situation, 
skabe tillid og tryghed. Informere og 
vejlede ud fra denne viden. 
 

og information. 
 
Instrumentelle / 
konkrete 
sygepleje-
handlinger. 
 
”Pt. mobiliseres” 
= gør pt. til 
passivt objekt for 
sygeplejens krav? 
 
 
 
…patienten SKAL 
og sygeplejersken 
skal OPFORDRE… 
 
 
 
 
 
 
Altså ord på 
patientperspektiv
et men ingen 
klare handlinger 
herpå. Hvordan 
skal man gøre 
det? 

”Brystoperation i forbindelse 
med indlæggelse; Forløb 3”, 

Omhandler ét ud af 3 
mulige forløb til 

Sygehusafdeling Sygeplejen 
(sygeplejeopgaver) 

Sygeplejeopgaver præoperativt;  
Dokumentation af sygeplejen, 

Meget lidt 
specifikke 
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Afsnit Randers/Grenå 
Sygehus (E23) 
 

- Forløbsbeskrivelse 

mammakirurgiske 
patienter. Accelereret 
forløb af ét døgns 
varighed. Opdelt i 
præsamtale, indlæggelse, 
udskrivelse/opfølgning. 
 
Nogle afsnit omhandler 
eksplicit 
”Sygeplejerelaterede 
opgaver” 
 

 
Lægerelaterede opgaver 

Psykisk støttende samtale 
Følge op på lægesamtale 
Informere om forløb og indgå dialog. 
Informere om smertebehandling, 
tilbyde kontakt til socialrådgiver og 
Kræftens bekæmpelse. 
 
Sygeplejeopgaver postoperativt; 
Observere cicatrise, ansamlinger, 
blodudtrædninger, infektion.  
Vejlede pt. til at kunne gøre dette.  
 
Opfordre patienten til fysiske aktivitet 
og God og nærende kost 
 
Observere psykisk tilstand/ støtte – 
hvem henter pt. støtte hos?  
Afrunding af psykisk forløb, tilbud om 
telefonisk kontakt til klinikken. 
 

handlinger. Virker 
som en 
huskeliste. 
Sygeplejeopgaver
ne fylder det 
meste af 
dokumentet, men 
er ikke klart 
beskrevne 
 
 
Fx hvordan skal 
man observere 
psykiske tilstand? 
Hvad skal man 
handle på? 
 

”Optimeret forløb for 
patienter med hoftenær 
fraktur ORT-HEV”, Afdeling 
Hospitalsenhed Vest (E24) 
 

- Forløbsbeskrivelse 
 

Tværfaglig beskrivelse af 
forløbet dag 0 til 5. 
Herunder er sygeplejens 
opgaver er beskrevet for 
hver enkelt dag. 

Sygehusafdeling Optimeret forløb 
 
Sygeplejen 
 
Patienten 

Høj ensartet kvalitet og effektivitet. 
 
Sygeplejersken;  
Lejre, smertevurdere, 
smertebehandle, måle værdier, 
bestille prøver, risikovurdere, 
dokumentere, opsætte IV væske. 
Koordinere indlæggelsen.  
 
”Informere om det videre forløb, 
operationsforløbet og forventninger ti 
patienten postoperativt”. 
 

 
 
Instrumentelle 
handlinger. 
 
Sygeplejersken 
som koordinator.  
 
Sygeplejens 
informative rolle. 
 
Sygeplejen stiller 
krav / har 
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Postoperativt; 
”Sygeplejersken/plejepersonalet 
informerer om morgenen om plan for 
dagen og om forventninger til 
patientens aktive medvirken”. 
Smerter, ernæring, mobilisering. 
”Patienten SKAL sidde op…”, ”Hvor 
det er muligt op…at sidde, på toilet…” 
”Mobilisering og træning afpasses den 
enkelte patient. Hvor det er muligt 
oppe i 4-5 timer” 
 
Udgangspunkt i patientens habituel.   
 

forventninger til 
patienten 
Både ”SKAL” 
(krav), men også 
hensyn; ”hvor det 
er muligt…” 
 
 
 
Habituel; altså 
fokus ressourcer 
Hvad patienten 
skal kunne… 

”Det aktive patientforløb for 
Uni-knæpatienter”, Afdeling 
Hospitalsenhed Vest (E25) 
 

- Forløbsbeskrivelse 
 

Beskrivelse af 
døgnforløbet og 
sygeplejerskens opgave 
herved. 

Sygehusafdeling Patient 
 
Sygeplejerske 
 
læge 

Sygeplejen før operation/indlæggelse; 
Informere, ”sundhedsscreene” 
patienten – lave forebyggende 
samtale herudfra. 
Lave indlæggelsessamtale, bestille 
prøver, koordinere dagen. 
1 ugentlig informationsdag for 
patienter – foregår i grupper. 
Fælles information ved sygeplejerske 
om indlæggelsesforløb, 
operationsdagen, forventninger til 
aktiv patient, personalet som guide 
på sidelinjen, fælles ansvar at nå 
målene, ernæringens betydning, 
mobiliserings betydning, smertebeh. 
 
Sygeplejen postoperativt; 
Sygeplejersken støtter, vejleder, 
motiverer, rådgiver, informerer, 

 
Sygeplejen som 
forebyggende 
 
Sygeplejersken 
som koordinator 
 
Sygeplejen som 
informativ 
 
Sygeplejen har 
forventninger til 
pt 
 
Fælles mål og 
ansvar 
 
Informativ rolle. 
Er motivation og 
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oplærer patienten, så målene nås. 
 

støtte = fokus på 
Patientperspektiv 

”Forløbsoversigt 
Koloncancer ”, Afdeling 
Viborg Sygehus (E26) 
 

- Forløbsbeskrivelse 
 

Beskrivelse af forløbet 
ved kolorektal cancer fra 
henvisning til udskrivelse 
og ambulant opfølgning. 
 
Beskrivelse af 
forløbskoordinatorens 
rolle – dette varetages af 
en sygeplejerske. 

Sygehusafdeling Forløbskoordinator / 
Sygeplejerske 

Ved ambulant besøg og præ-samtale; 
Forløbskoordinator / sygeplejerske;  
- Gennemgår mundtligt det planlagte 
udredningsprogram med patient og 
pårørende. Skriftlig information og 
kontaktkort udleveres.  
- Vurdere ernæringstilstand ift. 
opstart af pro-tilskud før behandling 
- Motivere og vejlede pt til rygestop, 
drøfte alkoholvaner, motion samt evt. 
overvægt med pt. 
- Sørge for patienten får taget 
blodprøver: væsketal og CEA. 
”Før-samtalen” v. koordinator/spl.; 
- Gennemgang af diverse parametre, 
inden operation. 
- Informeres om resultat af 
undersøgelser, samt om optimering af 
sundhedstilstand før operation. 
- Udlevering af recept /smertestillende 
- Informeres om indlæggelse, 
mobiliseringsprogram, smerte- og 
kvalmestillende medicin, ernæring, 
udskrivelse, herunder kontakt til evt. 
hjemmepleje, aftaler vedr. rekreation. 
Indlæggelsessamtale ved 
kontaktsygeplejerske. 
 
Efter udskrivelsen ”Efter-samtale” v. 
forløbskoordinator/sygeplejerske; 
- 21-30 postoperative dag. Samtale 

Sygeplejersken er 
koordinator af 
forløbet. 
 
Sygeplejen er 
informerende og 
vejledende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimere 
sundhedstilstand 
– forventninger 
til pt. allerede før 
indlæggelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
pfølgende 
samtale; fysisk, 
psykisk og socialt, 
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vedr. tiden efter OP. Problemer / 
udfordringer fysisk, psykisk og socialt. 

nævnes, men det 
uddybes ikke. 

”Information til læger og 
plejepersonale på kirurgisk 
afdeling (…) – Optimerede 
patientforløb efter 
laparoskopisk / åben kolon-
resektion”, Afdeling Viborg 
Sygehus (E27) 
 

- Forløbsbeskrivelse 
generelt om det 
accelererede forløb 

En beskrivelse af 
fordelene ved 
accelererede forløb, og 
hvordan det særligt for 
sygeplejen kræver 
nytænkning og opgør 
med traditionel pleje. 
 
(cancerdiagnoser) 

Projektleder på sygehus 
- over afdelingsniveau  
 
(henvender sig til 
afdelingen / de som 
arbejder i afdelingen) 

Accelereret 
operationsforløb 

Fokus i et optimeret operationsforløb: 
• Intensiv præoperativ information 
”Før-samtale”: Reducerer angsten for 
forløbet og modvirker stress. 
• Effektiv smertebehandling: Sker ved 
at kombinere smertestillende midler. 
• Effektiv beh. af kvalme: så pt. kan 
spise og er motiveret til mobilisering. 
• Reduktion af kirurgisk stress: 
effektiv smertebehandling og minimal 
invasiv kirurgi (laparoskopi). 
• Hurtig mobilisering: Krav om at 
patientens mobilisering gradvis øges, 
efter nøje fastlagt skema, såvel 
omkring spisesituationer, toiletbesøg, 
gå fastlagte distancer mv. 
• Daglige mål for pleje og behandling. 
 
”Optimerede patientforløb kan 
medføre en ændring af visse 
arbejdsgange og procedurer på 
afdelingen. 
Patientforløbet er fokuseret på 
kerneydelsen; behandlingen af 
patienten”. 
 
Især hos plejegruppen behov for 
ændrede rutiner. Standarder udgør 
dokumentation af patientforløbet – 
om pt. følger planen.  
Gener og komplikationer kan medføre 

En beskrivelse TIL 
sygeplejersker (og 
læger) af det 
fokus der skal 
være for plejen 
og behandlingen, 
og hvorfor. 
 
Fokus på de 
positive effekter 
ved forløbene. 
Evidenstænkning. 
Krav til patienten; 
nøje fastlagt 
skema om ALT. 
 
 
 
”Optimeret” ikke 
”accelereret” – 
klinger positivt? 
 
Kerneydelsen = 
behandling. 
Hvad med 
”plejen”? 
 
Standarder og 
fastlagt plan. Men 
tilpasse ”planen” 
ved behov. 
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at man justerer planen”. 
 
”Ændret praksis ved optimeret 
operationsforløb har resulteret i 
væsentlige forbedringer for den 
enkelte patient. Sygeplejeindsatsen er 
dog samtidig blevet mere 
koncentreret. Plejebehovet målt pr. 
dag er større de få dage patienten er 
indlagt, med større fokus på 
information og motivation, og mindre 
på den somatiske pleje” 
 

 
 
Fokus på INFO og 
motivation, ikke 
på den somatiske 
pleje. Men hvad 
med psykosocial 
pleje? Tænkes 
det implicit eller 
tænker man det 
slet ikke? 

”Forløbsbeskrivelse Gastric 
bypass”, Afdeling Viborg 
Sygehus (E28) 

- Forløbsbeskrivelse 
 

Beskrivelse af det 
tværfaglige team og 
forløb til patienter, der 
får foretaget Gastric 
Bypass. 
 
Der er etableret et 
tværfagligt team, der står 
for behandling af svært 
overvægtige. Teamet er 
personale fra endokrin. 
medicinsk afdeling, 
kirurgisk afdeling, anæs. 
afd., fysioterapi og 
diætister. Ved behov 
trækkes andre specialer 
ind, f.eks. gynækologisk 
/obstetrisk afdeling. 
 
Flere afdelinger er 

Sygehusafdeling 
 
 
(Udarbejdet af 
projektleder som er 
sygeplejerske) 

Tværfagligt team; læge, 
diætist, endokrinolog, 
sygeplejerske. 
Patienten 

Pt. skal ved indlæggelsen have 
information fra alle i teamet, herunder 
Indlæggelsessamtale v/ sygeplejerske. 
Informeres om fasteregler, 
væskeindtag, rasering mv. 
 
Postoperativt (sygepleje); 
Patienten observeres minimum én 
gang pr. vagt, ift.; BT, P, TP, RESP., SAT 
 
Patienten SKAL være oppe 4 timer 
samt gå ture /indtage væske ved bord. 
 
Patienten skal selv føre væskeskema  
Skal selv tage brusebad, være oppe 
mindst 8 timer og gå ture 
Patienten skal kende risiko for og 
symptomer på komplikationer, og 
kunne agere ud fra disse 
(feber, tiltagende smerter, eller 

Står ikke hvad 
denne 
sygeplejesamtale 
skal indeholde. 
 
Mange 
henvisninger til 
kravene i DDKM 
 
 
 
Meget få ord på 
”sygeplejen” eller 
”sygeplejersken” 
ligger ofte 
implicit.   
 
 
Mange krav og 
”SKAL” til 
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således involveret, fordi 
behandlingstilbuddet 
indeholder en vifte af 
forskellige muligheder. 
Ud fra individuelle 
forhold sammensættes 
det tilbud, der er bedst 
for den enkelte patient. 
 
Alle patienter får tilbud 
om behandling med fokus 
på livsstilsændringer 
(KRAM); kost, rygning, 
alkohol og motion. 
  

ændring i smerterne efter udskrivelse) 
 
Patienten udskrives i velbefindende 
tilstand, ofte dagen efter operationen. 
 
Udskrivelsessamtale v/sygeplejerske; 
Sikre at patienten har smertestillende, 
proteindrik og vitamintilskud hjemme, 
samt ved hvor han/hun kan henvende 
sig ved problemer, spørgsmål 
 
Efter udskrivelsen; Patientseminar, 
telefoninterview, ved diætist, 
endokrinolog samt ved sygeplejerske. 

patienten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”ANORAK-HH; Accelereret 
Nyt Optimeret Rationaliseret 
Alloplastik Koncept, Hvidovre 
Hospital ” (E29) 
 

- Forløbsbeskrivelse 
 

Programmet er opdelt i; 
Præoperativt forløb. 
 
Indlæggelsesforløbet. 
 
Anæstesi og 
smertebehandling. 
 
Operationsprocedure for 
primær hoftealloplastik.  
 
Operationsprocedure for 
primær knæalloplastik.  
 
Udskrivelse. 
 
Efter udskrivelse. 
 

Hospital (over afdeling) Accelereret forløb 
 
Teamet  
(læger, sygeplejersker, 
Sosu, fys, ergo og 
anæstesiologer) 
 
Meget fokus på 
samarbejdet, alle 
faggrupper er med hele 
vejen i forløbet 
(fx også ved det 
tværfaglig 
patientseminar). 

Forløbet bygger grundprincipperne; 
Højt informationsniveau; deltagelse i 
præoperativt tværfagligt 
patientseminar; patienten som aktiv 
medspiller; specialekyndigt personale 
i alle faggrupper; indlæggelse i et 
selvstændigt afsnit hvor kun hofte- og 
knæalloplastik-patienter indlægges; 
standardisering, optimering og 
rationalisering af procedurer og 
arbejdsgange. 
 
Stiler mod den bedste og nyeste 
evidens baseret viden for højeste 
standardiseret kvalitet af operation, 
behandling, pleje og træning; højeste 
patienttilfredshed. Ingen eller så få 
komplikationer som muligt; Ingen 

Sygeplejen 
nævnes ikke i 
oversigten af 
programmet. Er 
det fordi man 
betragter det 
selvfølgeligt? 
Alle faggrupper 
og personer 
nævnes dog 
næstfølgende. 
 
Fokus optimering 
og rationalisering 
Evidens, kvalitet 
(DDKM?) 
 
Nævner både 
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Fysioterapi/genoptræning  
 
Komplikationer.  
 
Forskning. 

eller så få genindlæggelser som 
muligt, kort indlæggelsesvarighed. 
Men der sigtes også mod 
rationalisering af procedurer og 
økonomisk rentabilitet. 
 
Plejepersonale må selv udskrive 
patienten uden lægeindblanding. 
Afholder patientseminar. 
Foretager sygeplejevurdering af 
patienten forud for indlæggelse. 
 
Standarder som styringsredskaber for 
sygeplejen (og de andre faggrupper). 
 
Patienterne mobiliseres flere gange 
på operationsdagen – helst til gang. 
Under resten af indlæggelsesforløbet 
mobiliseres patienterne ved alle 
daglige gøremål, træning, selvtræning.  
Daglige fremskridt dokumenteres i 
sygepleje-journalen. Alt personale i 
sektionen motiverer patienterne til 
træning -referere til patientseminaret 
og varetagelse af daglige gøremål. 
Patienterne tilstræbes i videst muligt 
omfang at være selvhjulpne med et 
minimum af (og kun nødvendig) hjælp. 
 
Efter operationen; Patienterne og 
personalet har som mål, at patienten 
udskrives når udskrivelseskriterierne 
er opfyldte. Derfor der det helt 

operation, pleje, 
beh., træning.  
Fornuftig brug af 
ressourcer / 
fordel økonomisk  
 
Nye selvstændige 
funktioner for 
plejepersonalet. 
Forløbet = større 
ansvar/autonomi 
for sygeplejen? 
 
Standardisering 
 
Sygepleje med 
krav til 
patienterne.  
Sygeplejersken 
skal motivere 
men ikke hjælpe, 
patienten skal 
kunne klare sig 
selv – skal holdes 
op på ”aftalerne” 
fra seminariet 
 (aftaler = krav?) 
 
 
”Patienten og 
personalets 
mål…” 
Fokus på 
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essentielt at alle daglige aktiviteter 
med og vedrørende patienterne har 
fokus på udskrivelsen.  
 
Udskrivelseskriterier; Selv tage tøj af 
og på, komme ind og ud af seng, 
komme i og op af stol, varetage 
personlig pleje og kunne gå 
selvstændigt med egnet hjælpemiddel 
(stokke), VAS <=5 ved aktivitet. 
Opfylder patienten kriterierne 
planlægges patienten udskrevet 
 
Efter udskrivelse, Alle patienter møder 
3 uger efter operation til a-graf-/sutur-
fjernelse ambulant ved sygeplejerske 
 

udskrivelse fra 
starten af. 
 
 
Patientperspektiv 
eller psyk. soc. 
nævnes ikke. 
Observerbare 
Målbare  
parametre  
 
 
 
Instrumentel /  
praktisk 
sygepleje. 
 

”Generel forløbsbeskrivelse 
til patienter der indlægges til 
hoftealloplastik, Fast track”, 
Århus Sygehus (E30) 
 

- Forløbsbeskrivelse 
 

Tyk beskrivelse, som 
indeholder; Før kontakt, 
Første kontakt, 
Behandling / 
undersøgelse, 
Udskrivelse, Kontrol / 
efterbehandling. 
For hvert område er det i 
en kolonne ud for 
beskrivelserne angivet, 
hvem der skal udføre 
handlingen; 
sygeplejerske, fys, ergo, 
læge. 
 

Sygehusafdeling Sygeplejerske 
Patient 
 
(andre faggrupper) 

Første kontakt; Samtale, 
behandlingsplan, 
blodprøver, information om 
undersøgelser, forløb. 
Præoperativt; Tjekke pt. klar til OP. 
Informere om dagens forløb. Afklare 
spørgsmål. 
Behandling/Undersøgelse; 
Observere, blærescanne, hjælpe til 
lejring, smertebehandle, 
kvalmebehandling. Mobilisere, 
vejlede, observere, kontinuerlig 
dokumentation. 
Udskrivelse; tidspunkt er bestemt, 
inddrage primærsektor og pårørende. 
Planlægge smertebehandling efter 

Jeg har KUN 
medtaget de 
steder, hvor 
sygeplejersken er 
angivet ved 
handlingerne. 
 
Lang beskrivelse – 
der står IKKE 
noget om 
psyk.soc eller 
patientperspektiv 
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udskrivelse. Information. 
  

”Nationale tværfaglige 
retningslinjer for patienter 
med Degenerative lumbale 
lidelser”, Tværregionalt 
udarbejdet (flere sygehuse) 
2010 (E31) 
 

- Forløbsbeskrivelse 
(retningslinjer) 

 

Omhandler lumbale (ryg) 
operationer, anbefalede 
forløb herfor. Herunder 2 
afsnit om ”Sygepleje 
under indlæggelsen” 
Det accelererede forløb 
beskrives under dette 
afsnit. Sygeplejen er 
opdelt under 
Stressreduktion, 
smertebehandling, 
mobilisering, ernæring – 
altså komponenterne i 
det accelererede forløb. 
Målgruppen er 
sundhedspersonale i 
primær- og sekundær 
sektor. 
 

Faglige selskaber og 
afdelingsledelser ved de 
5 Neurokirurgiske 
afdelinger i Danmark. 
(altså på sygehusniveau) 
 
Ekspertgruppen: 
3 overlæger, 2 læger, 
5 sygeplejersker. 

I afsnittet om 
sygeplejen er det;  
 
Sygeplejen / 
sygeplejersken 
 
Patienten  

Udgangspunkt for sygeplejen er 
elementerne i det accelererede forløb. 
 
Stressreduktion; 
Kontinuerlig information er afgørende 
for at patienten føler tryghed og tillid. 
Medinddragelse af pt. og pårørende. 
 
Smertebehandling; 
Sygeplejersken inddrager både 
subjektive og objektive data til 
vurdering af patientens smerter. 
Sygeplejersken vurderer og 
dokumenterer smertebehandlingen. 
 
Mobilisering; 
Mobilisering umiddelbart efter 
modtagelse fra opvågningen. 
Fys instruerer patienten i egenhændig 
mobilisering flere gange dagligt. 
Tidlig mobilisering betyder mindre 
sygeliggørelse af patienten, modvirker 
komplikationer samt bedre smerter. 
 
Sygepleje til det rygopererede patient; 
Observation og dokumentation af 
dræn, blærescanning, neurologi, 
forbinding. 
 
Udskrivelse dagen efter operationen; 
(hvis ikke komplikationer eller andre 

Sygeplejehandling
er er ikke 
beskrevet særlig 
uddybende. 
 
Psykosociale 
forhold medtages 
ikke, eksplicit 
 
Informativ 
sygepleje 
 
Praktisk 
grundlæggende 
sygepleje 
 
Pt. instrueres af 
fys. Selvstændigt 
mobilisering. 
Implicit; vi skal 
ikke sygeliggøre 
men ansvar hos 
patienten for at 
mobilisere… 
 
Der ses ikke et 
fokus på pt.s 
oplevelse eller 
psyk.soc.  
Heller ikke hvad 
der skal ske efter 
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tilstødende / betydende sygdomme). 
Mundtlig og skriftlig information om 
sårpleje og smertebehandling. 
Opfølgende samtale /tlf efter 14 dage.  
 

udskrivelsen, 
trods udskrivelse 
allerede 1. dag 
Post.opr.  

”Accelererede kolonkirurgiske 
patientforløb – Kliniske 
vejledninger / arbejdsgange 
for pleje- og 
behandlerpersonale”, 
afdeling Næstved Sygehus 
(E32) 
 

- Forløbsbeskrivelse 
(klinisk vejledning) 

 

Beskrivelse af forløbet 
hos kolonkirurgiske 
patienter. Beskrivelser af 
patientperspektivet samt 
de enkelte 
personalegruppes 
opgaver – herunder 
beskrivelse af sygeplejen 
/ sygeplejersken 
 
3 dages indlæggelse. 

Sygehusafdeling Det accelererede forløb 
 
Patienten 
 
plejepersonalet 

”Holdninger til patienten”; 
Pt. betragtes som værende i en 
krisesituation, hvilket der tages 
hensyn til v. gentagne informationer. 
Velinformeret patient i hele forløbet. 
Dialog og respekt for individualiteter, 
afklaring af gensidige forventninger. 
Pt. betragtes som aktive og 
medansvarlige samarbejdspartnere. 
Pårørende betragtes som vigtig del af 
patientens netværk og inddrages. 
 
”Personalets rolle er”; 
Vejledende, undervisende, 
motiverende og støttende. 
Etablere nærvær og trygt miljø. 
Tid til smil, lydhørhed, tillid. 
  
”Mødet med patienten”;  
Standardisering må ikke forhindre det 
individuelle perspektiv. 
Plejepersonalet skal tilrettelægge 
samtaler, hvor patientens situation, 
fysiske, psykiske og sociale formåen, 
værdisæt og ønsker afdækkes. 
Vigtigt at alle faggrupper arbejder 
efter samme mål – høj faglighed 
kendetegnet ved enighed blandt 

Nævner det 
psykiske og 
sociale allerede i 
introduktionen. 
 
Information og 
tryghed nævnes 
tit som afsættet 
for hele forløbet. 
 
”samarbejds-
partner”. Fælles 
om ansvaret 
 
Sygeplejen som 
information – 
skabe tryghed,  
og nærvær. 
 
Fokus på det hele 
menneske – på 
respekt, værdier, 
individualitet 
 
”Mål” 
(resultattænkning
) Arbejde mod 
det fælles – følge 
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personalet, derfor følge retningslinjer. 
 
Medinddragelse og aktiv deltagen fra 
patienter og pårørende – kræver god 
kommunikation og information. 
 
Sygeplejerske 1. ambulante dag; 
Kende pt’s forløb, så hun er forberedt 
på den ”slags” patient hun møder. 
Informere på patientens niveau. 
Opmærksom på patienten / 
pårørende, give omsorg og støtte. 
Motiveres til selvansvarlighed og 
medinddragelse i plejen. 
 
Præoperativ dag; 
Klargøre til operation fysisk, psykisk 
og socialt. Informeres, gøres tryg. 
”På det aftalte tidspunkt bydes 
patienten/pårørende smilende og 
imødekommende velkommen til 
afdelingen”. 
 
Efter OP; 
Observere (BT, SAT, farver, KAD m.v.), 
informere, handle ud fra plejeplan, 
tage vare på pårørende, udfylde 
plejeplan, smertebehandle, sikre pt. er 
velinformeret om dagens regime. 
Motivere til medansvarlighed. 
Tilbyde fornøden hjælp / badeværelse 
Telefoninterview efter udskrivelse ved 
sygeplejerske. 

retningslinjerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omsorg  
Selvansvarlighed 
 
 
 
Fysisk, psykisk, 
socialt 
 
 
 
 
 
 
Grundlæggende, 
observerende og 
instrumentelle 
spl. 
Men samtidig 
også relationel 
sygepleje; ”tage 
vare på…” 
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Ambulant besøg; vise empati og 
omsorg ved patologisk svar. 

Efter udskrivelse; 
empati / omsorg 

PATIENTINFORMATIONER 

”Fjernelse af et stykke tarm 
(colonresektion)”, Afdeling 
Næstved Sygehus (E33) 
 

- Patientinformation 
 
(SKEMATISK FORM – kort 
oversigt på A4-ark) 
 

Information til patienten 
inden indlæggelse og 
operationsforløb. Fra 
afdelingen / 
sygeplejerskerne til 
patienten 
Der står ikke 
”accelereret” men det er 
det. 
Opdelt i ”Dag”, ”kost”, 
”Mobilisering” og 
”Pleje og behandling” 

Sygehusafdeling ”Colonresektion”  
(accelereret forløb, men 
det står ikke eksplicit) 
 
Sygeplejerske 
”personalet” 
 
”Du” (= patienten) 

Sygeplejerske / personalet; 
Kort samtale før OP ved sygeplejerske.  
Vise til rette, hjælpe, samtale. 
Blodprøve, rasering, vejes, kateter, 
støttestrømper på, udtømning af 
tarm, smertebehandling, forbinding. 
 
”være ude af sengen” (timeantal 
angivet, fx 8 timer 2. dag efter OP), 
”drikke”, ”spise” (ikke ”SKAL” foran) 
 
3. dag (= forventet udskrivelse) 
”Kan du være ude af sengen uden de 
store smerter?” 
”Kan du spise og drikke 
tilfredsstillende?” 
”Føler du dig klar til at komme hjem?”  

- hvis ja, så hjem… 

Informativ og 
praktisk sygepleje 
 
Pædagogisk/ 
venlig, men klare 
bestemte regimer 
 
Står ikke ”SKAL”, 
men bare fx 
”være ude af 
sengen” = blidere 
kommunikation?? 
 
Vurderingen af 
om pt. føler sig 
klar til udskrivelse 
= individuel 
sygepleje 
 
 

”Fjernelse af et stykke tarm 
(colonresektion)”, Afdeling 
Næstved Sygehus (E34) 
 

- Patientinformation 
 
 
(HÆFTE – uddybende 
information til patienten) 
 

Information til patienten. 
Omhandler hvad der skal 
ske før indlæggelsen, 
under indlæggelsen, ved 
operationen, 
postoperativt og i 
efterforløbet. 
Grundig uddybning 
Der indgår en tegning af 
tarmen heri med danske 

Sygehusafdeling 
 

”Colonresektion” 
(accelereret forløb, men 
står ikke eksplicit) 
 
”Du” (= patienten) 

Ved indlæggelsen; 
”Du vil blive vist rundt” 
”Vi taler om programmet for de dage 
du er indlagt” 
”Du vil få at vide hvem kontaktperson 
er… – Du vil få taget blodprøver… – Du 
skal tale med anæstesilæge…” 
(mange forklaringer med ”DU” – 
støttestrømper, rasering, lavement…) 
 

Det er sygeplejen, 
der taler, men der 
står ikke eksplicit 
sygeplejersken. 
Men det er vel 
den skriftlige del 
af sygeplejens 
information. 
 
Sygeplejens 



Italesættelsen af sygeplejen ved accelererede forløb – En Foucault-inspireret diskursanalyse 

 91 
 

ordforklaringer. 
 

På OP-dagen; 
”Du skal tage et bad og vi hjælper dig, 
hvis du har brug for det” 
”Du vil blive vækket, du skal tage 
støttestrømer på, du vil få lavement” 
Efter operationen; 
Du vil vågne med slange i blæren, 
slange i hånden, tynd slange i ryggen… 
Smerter; ved stærke smerter kan du 
kontakte personalet - de kan give dig 
yderligere smertestillende. 
Kost; MEGET VIGTIGT at du selv er 
opmærksom på at indtage det 
anbefalede kost/væske/tilskudsdrikke. 
Mobilisering; Kroppen hurtigere i gang 
– mere frisk, færre komplikationer. 
Kvalme normalt, men vigtigt at du 
alligevel bliver ved med at spise og 
være oppe (følge udleveret skema). 
 
Udskrivelse;  
Du kan forvente at komme hjem efter 
3 dage. Du skal have haft afføring, du 
skal føle dig tryg, kunne spise 
almindelig mad, være rimelig 
smertefri, såret være reaktionsløst 
 
Efter udskrivelsen (i hjemmet); 
Fysisk aktivitet (hurtigt i gang, 
genoptage normale aktiviteter) 
Arbejde (når du føler dig klar) 
Mad/drikke (vigtigt at spise sundt, 
varieret, proteinrigt – trods kvalme) 

informative rolle 
 
Praktisk 
grundlæggende 
kirurgisk 
sygepleje 
 
 
 
Ansvar hos 
patienten; både 
ift. smerter, 
kost… 
 
 
 
 
Forventet at pt. 
trodser ubehag 
og følger 
anbefalinger  
 
 
 
 
Føle sig tryg 
(patientperspekti
v) 
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Smerter (lette smerter, men de må 
ikke hindre i ADL. Fortsætte med 
smertestillende, til nød morfin tbl.) 
Mave/tarm (fortsætte magnesia til 
efter første amb.kontrol om 1 uge) 
Operationsarret (tilse såret dagligt – 
observere tegnene på infektion) 
 
Opfølgning efter udskrivelsen; 
Sygeplejerske kan ringe til dig, hvis du 
ønsker det – høre hvordan det går 
derhjemme. Tid i ambulatoriet til svar, 
videre plan, evt. behandling. 
Tilbud om samtale med sygeplejerske 
efter en måned. Sammen gøre status 
efter OP, gerne sikre du er frisk igen. 
 
Du er velkommen til at kontakte 
afdelingen i den første måned efter 
operationen ved spørgsmål / tvivl. 
Ring endelig hvis der opstår 
komplikationer (smerter, feber…) 
 

Går generelt på 
det fysiske, ikke 
psykiske r 
 
 
 
 
 
Sygeplejen som 
en slags psykisk 
støtte? 
Psyke nævnes 
ellers ikke, heller 
ikke trods mulig 
cancerdiagnose 
 
Lægger op til 
åbenhed – 
endelig ringe / 
kontakte. 
Men støtte med 
”tidbegrænsning” 
 

”Prolapspakken – rygkirurgisk 
sektor”, Afdeling  Sygehus 
lillebælt (E35) 
 

- Patientinformation 
 

Der står ikke specifikt 
accelereret forløb, men 
det er det, der arbejdes 
efter. Her i pjecen 
betegnes det som 
pakkeforløb. 

Sygehusafdeling 
 
”Personalet i 
rygcentret” 
 
Taleposition 
sygeplejen? Virker til at 
pjecen er bekrevet fra 
sygeplejen / afdelingen 

Prolapsoperation 
(pakkeforløb) 
 
Personaleteamet 
(rygkirurg, 
anæstesilæge, 
fysioterapeuter, 
Sygeplejersker) 

Forundersøgelse; 
Samtale med læge, fys, sygeplejerske. 
Informationsmateriale ”forudsættes 
gennemlæst” 
 
Planlagt forløb. 
Ved indlæggelsen; 
•Du møder til indlæggelse dagen før 
operationen eller på operationsdagen. 
•Operation foretages i løbet af dagen. 

”Pakkeforløb” 
begreb som 
måske er hentet i 
det politiske?  
 
Forløbet planlagt, 
”du udskrives der 
og der…”. Ellers 
ingen specifikke 
beskrivelser af 
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• Du udskrives 3-4 dage efter 
operationen. 
 
Efterforløbet;  
Du indkaldes til ambulant ryghold. 

sygeplejen, 
patientperspektiv 
eller hvad der skal 
ske under selve 
indlæggelsen. 
 

”Pakkeforløb for kunstigt 
knæled”, Afdeling Sygehus 
Lillebælt (E36) 
 

- Patientinformation 
 

Der står ikke specifikt 
accelereret forløb, men 
det er det, der arbejdes 
efter. Her i pjecen 
betegnes det som 
pakkeforløb. 
 
Men ”joint care”, som er 
et accelereret forløb 
nævnes i denne pjece. 
 

Sygehusafdeling 
 
Afsender; ”Personalet i 
ortopædkirurgisk 
afdeling” 
 

Operationsforløb 
(Joint care forløb) 
 
Patienten 
 
Læge 
 
Plejepersonale / 
Sygeplejerske 

Ved forundersøgelse; 
”fastlægges hele det videre forløb” 
Information fra plejepersonale 
”Joint care” informationsmøde 
tilbydes; gennemgå forløb og evt. 
spørgsmål og problemstillinger. 
 
Under indlæggelse;  
Dagligt tilsyn fra læge 
Daglig træning ved fys. 
En joint care stue. 
Fastlagt dagsprogram følges (5 dages 
indlæggelse) (sygeplejen IMPLICIT) 
 
Efter udskrivelse;  
Kontrol ved fys efter 4 uger mht. gang. 
Ambulante kontroller, undersøgelse 
og vurdering hos sygeplejerske efter 
1, 6 og 10 år. 
Kun ved problemer vurdering af læge. 

Pakkeforløb 
(politisk?) 
 
Hele forløbet 
planlægges forud 
for OP / indl. 
 
Pjecen nævner 
ikke sygeplejen 
under indl.??  
Sygeplejen ligger 
implicit ift. dags-
programmerne 
(måske fordi 
afsenderen spl.?) 
 
Først efter 
udskrivelse 
nævnes spl. som 
den, der følger op 
 

”Pakkeforløb for kunstigt 
hofteled”, Afdeling Sygehus 
Lillebælt (E37) 
 

- Patientinformation  
 

Der står ikke specifikt 
accelereret forløb, men 
det er det, der arbejdes 
efter. Her i pjecen 
betegnes det som 
pakkeforløb. 

Sygehusafdeling 
 
Afsender; ”Personalet i 
ortopædkirurgisk 
afdeling” 
 

Operationsforløb 
(Joint care forløb) 
 
Patienten 
 
Læger 

Ved forundersøgelse; 
”fastlægges hele det videre forløb” 
Information fra plejepersonale 
”Joint care” informationsmøde 
tilbydes; gennemgå forløb og evt. 
spørgsmål og problemstillinger. 

Pakkeforløb 
(politisk?) 
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Plejepersonale / 
sygeplejerske 

 
Under indlæggelsen; 
Jævnlige tilsyn fra læge. 
Daglig træning med fys. 
Fastlagt træningsprogram patienten 
selv skal følge. 
Fastlagt dagsprogram følges (4 dages 
indlæggelse) (sygeplejen implicit?) 
Efter udskrivelse; 
Kontrol ved fys. Ift. træning / funktion.  
Ambulante kontroller, undersøgelse 
og vurdering hos sygeplejerske efter 1, 
6 og 10 år. 
Kun ved problemer vurdering af læge. 
 

 
 
Ingen beskrivelse 
af sygeplejen 
under 
indlæggelsen – 
først efter 
udskrivelsen 
(fordi sygeplejen 
er afsender og 
derfor tænkt 
implicit??) 

”Billedbog – til dig som skal 
have fjernet din nyre 
(nefrectomi) i et accelereret / 
optimeret forløb”, Afsnit på 
Viborg Sygehus (E38) 
 

- Patientinformation 

Pjece til patienter med 
illustrationer af hele 
forløbet; både anatomi, 
operations, afdelingen 
mv. 
 

Sygehusafdeling 
 
Fra sygeplejen til 
patienterne (første 
skriftlige information) 

Accelereret forløb  Hvordan foregår Operationen? 
Hvad kan jeg gøre for at komme mig? 
 
Hvad skal der ske når jeg bliver 
indlagt? 
Gennemgå indlæggelsesforløbet med 
din kontaktsygeplejerske og 
kontaktlæge. Indlæggelsessamtale, 
blodprøve, samtale med narkoselæge 
 
Hvad sker der den dag, jeg skal 
opereres? Vaskes af, mens du sover, 
instrumenter, under OP, sådan ser din 
mave ud bagefter (billede af hullerne) 
Hvad SKAL jeg den aften, jeg er blevet 
opereret? Ud at stå, spise/drikke 
almindeligt, sidde, være oppe, gå. 
 

Meget 
pædagogisk 
information, 
billederne 
fortæller, så 
derfor kun kort 
tekst. 
 
Spørgende form 
ud for hvert 
billede 
 
 
Klar plan fremgår 
af informationen 
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Hvad sker der dagen efter OP? 
Dræn, drop, kateter fjernes kl. 6-7. 
Morgenmad i dagligstuen. 
Brusebad. Proteindrikke. Ligeligt 
fordelt aktivitet og hvile. 
 
Hvad skal jeg gøre hvis jeg får 
problemer / bliver i tvivl om noget? 
Ringe. Vi ringer også til dig efter aftale. 
 

”Det optimerede 
accelererede patientforløb for 
patienter, som opereres i 
tyktarmen”, Afdeling Århus 
Sygehus (E39) 
 

- patientinformation 

Information til 
patienterne. Nøje 
beskrevet plan for 
patientens forløb. 
Opdelt i regimerne for 
hver enkelt dag fra 
indlæggelse til 
udskrivelse.  
 

Sygehusafdeling  
 
Udarbejdet af kliniske 
sygeplejespecialist og 
sygeplejersker. 

Det accelererede forløb. 
 
”Du” / Patienten 
 
”Vi” / Sygeplejersken  
 

”Den behandling du får efter 
operationen vil betyde, at du hurtigt 
vil kunne gå oppe, spise og drikke – 
vende tilbage til dine normale 
funktioner og din dagligdag” 
 
”Selvom du føler dig træt og måske 
har kvalme de første dage, er det 
vigtig umiddelbart efter operationen 
at begynde at spise og drikke. Det har 
stor berydning at være oppe så meget 
som muligt, da det nedsætter tabet af 
muskler / forebygger komplikationer. 
 
”Vi forventer at du skal være indlagt 2 
dage efter operationen” (mulighed for 
hotel, hvis nødvendigt) 
 
”sygeplejersken vil fortælle… ” 
”Sygeplejersken vil informere…” 
Om indlæggelsen og forløbet efter 
udskrivelsen. Pårørende velkomne. 
 

Efter OP kaldes 
”behandling”, 
hvorfor ikke 
”pleje”? 
 
 
Forklaring følger 
”anbefalingerne” 
 
 
 
 
 
 
 
Nøje plan for 
forløbet og 
udskrivelse 
 
Informativ 
sygepleje 
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”du skal så vidt muligt sidde oppe…” 
”du skal gå afd. rundt 3 gange…” 
”må indtage flydende kost / drikke 
hvad du har lyst til, men mindst 2 glas 
proteindrik” 
”Det er vigtigt at du…” 
 
”Alt efter behov vil vi hjælpe dig med 
at blive vasket” 
 
Efter udskrivelse; skal du være 
opmærksom på feber, åndenød, 
turevise smerter, tiltagende smerter, 
kraftig sivning fra såret, rødme og 
ømhed, nedsat kraft ben, 
vandladningsproblemer. 
 

Pædagogisk, men 
med autoritet. 
”Du må – men…” 
Krav til patienten 
 
Forventninger… 
 
Grundlæggende 
sygepleje 
 
Det patienten 
skal observere på 
efter udskrivelsen 
synes at svare til 
det, spl. plejede 
at gøre. 

”Kunstigt hofteled 
-optimeret forløb”, Afdeling 
Holstebro Sygehus 
(Hospitalsenheden Vest) (E40) 
 

- Patientinformation 
 

Et hæfte med Information 
til patienter om det 
optimerede forløb ved 
indsættelse af ny hofte. 
Forklaring af indlæggelse, 
komplikationsrisici og 
udskrivelse. 

Sygehusafdeling Optimeret forløb 
 
”Du” (= patienten) 
 Sygeplejerske 
Pårørende 
Læge 
Terapeut (nævnes kort) 
 

”Du vil blive indkaldt til en 
informationsdag 1 til 2 uger før 
operationen. Det er en god ide at tage 
en pårørende med. På dagen 
vil du være sammen med andre 
patienter der skal have udført samme 
operation. Du vil modtage information 
om operation og genoptræning 
ved læge, sygeplejerske og terapeut” 
 
Operationen /operationsdagen 
Evt. nødvendigt med blodtransfusion, 
plastikdræn i såret til at opsuge blod, 
kateter i urinblæren for at undgå den 
overfyldes under/efter operationen. 
Sårdræn og blærekateter fjernes 
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senest 1 døgn efter operationen.  
Efter operationen bliver du kørt på 
opvågningsafdelingen, hvor du vil  
blive observeret i nogle timer. 
Herefter tilbage til din sengeafdeling, 
hvor du får information om operation, 
og smertebehandling. 
 
Smerter; Du må forvente smerter i 
operationssåret og hoftemuskulatur i 
de første dage. Smerterne behandles 
med smertestillende medicin. 
 
Genoptræning; Optræning begynder 
straks efter operationen. Alle daglige 
gøremål er en del af træningen. Der 
startes med at lave de udleverede 
øvelser - instruktion v/fysioterapeut. 
Træne dagligt med fys. Herudover 
skal du selv træne. Det forventes, du 
er ude af sengen det meste af dagen. 
 
Ved udskrivelsen (2-3 dage efter 
operationen) skal du kunne: 
Gå normalt v/ passende hjælpemiddel 
Udføre øvelsesprogrammet. 
Gå på trapper efter behov. 
Komme ind og ud af sengen 
Rejse dig fra stol 
Klare af- og påklædning. Tage bad. 
Overholde restriktioner. 
 
Efter udskrivelsen; 
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12-14 dage efter OP skal du gå til din 
egen læge /fjernet metalclips/tråde. 
Hvis du i øvrigt føler/oplever 
problemer med hoften skal du 
kontakte ortopædkirurgisk amb. 
”Velkommen til at ringe til os” 
 
Efter 3 måneder skal du til ambulant 
lægekontrol på sygehuset. 
Herefter må du: 
Foretage lettere havearbejde. 
Svømme, cykle, spille golf, gå ture. 
Have normalt sexliv med forsigtighed. 
Ligge på den opererede side. 
 

PLEJEPLANER 

”Standardplejeplan 
Hoftenære frakturer”, 
Afdeling Hvidovre Hospital 
(E41) 
 

- Plejeplan 
 

Plejeplan med specifikke 
handlinger for sygeplejen, 
afkrydsning. 
 
Der står ikke at det er et 
accelereret program, men 
det er det. 
Planen er opdelt er 
regimer for hver dag. 

Sygehusafdeling / 
sygeplejen 

Sygeplejen Psykisk kommunikativ status 
(omhandler om pt. er i sin habituelle 
tilstand, vågen, klar, orienteret) 
 
Smerter (behov for PN?), Epidural. 
 
Ernæring (pt. følger udleveret 
kostplan? Pt’s kost er registreret? 
Proteindrik? Kvalme/Zofran?),  
 
Mobilisering (Oppe på sengekant? 
Oppe på gulvet og støtte? Gået 10 x 
antal skridt? Mobiliseret fra klokken?) 
 
”6 timers oppetid” skal dokumenteres 
Screening for aktuel funktionsevne 
flere gang pr. døgn. 

Patientperspektiv
et fremhæves i 
reference-
program for 
hoftefrakturer, 
men nævnes ikke 
her i plejeplanen. 
Men det må også 
være svært at 
skrive som en 
”handling” til 
afkrydsning?? 
Grundlæggende 
spl. Fokus på 
ernæring og 
mobilisering. 
Det psykosociale 
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 er med i forhold 
til observation for 
delir og komm.  
 

”Standardplejeplan – 
Accelererede 
operationsforløb 
Laparoskopisk nefrektomi”, 
Afdeling Viborg Sygehus (E42) 
 

- Plejeplan 
 

Specifik plejeplan, 
sygeplejedokumentation. 
Pleje og observation af 
patienten. 
Planen indeholder 
beskrivelser af, hvad der 
skal observeres på hver 
dag postoperativt. 
 
Afdelingssygeplejerske 
(Mette Jakobsen, U8) 

Sygehusafdeling / 
sygeplejen 

Accelereret 
operationsforløb 
 
Sygeplejen 

Sygdomserkendelse? 
Social situation? 
Ernæringsscreening. 
Information. 
Specielle hensyn? 
Ernæring (afkrydsning af kost/væske) 
Udrensning 
Patientens oplevelse af situationen? 
(felt til at beskrive dette ved hver dag) 
 
Grundlæggende postoperativ 
observation; sår, ernæring, IV, alment, 
mobilisering, kost/væske, diurese, 
mavetarm funktion. 
 

Måske der 
kommer flere ord 
på her, som ikke 
fremgår af 
forløbsprogramm
et. Flere sygepleje 
aspekter  – mere 
opmærksomhed 
på hele patienten 
 
Står en masse 
procedurer, men 
samtidig også 
patientens 
oplevelse 
 

”Standardplejeplan 
Kolonresektion”, Afdeling 
Hvidovre Hospital (E43) 
 

- Plejeplan 
 

Plejeplan opdelt i 
operationsdagen, 1. samt 
2. postoperative dag. 
 
Afslutter med en side 
med patientinformation 

Sygehusafdeling / 
sygeplejen 

Accelereret forløb Dagens plejeforløb: 
Information, Ernæring, væskebalance, 
kvalme, bevidsthed, søvn/hvilke, 
smerter, fødder, epidural, venflon, 
cicatrise, KAD, tarmfunktion, 
mobilisation (x antal timer / ved 
måltider / gangtræning mv). 
sygeplejeobservationer / handlinger. 
”Det forventes at du…” 
 ”det er vigtigt at…” 
 

Ingen psyk.soc 
eller inddragelse 
af patienten.  
Information 
nævnes hver dag. 
 
Grundlæggende 
sygepleje / 
observationer 
Ikke noget ”SKAL” 

”Colonresektion”, Afdeling 
Næstved Sygehus (E44) 

Plejeplan opdelt i; 
Præoperativ dag. 

Sygehusafdeling / 
sygeplejen 

Colonresektion 
(Operationsforløb) 

Eksempelvis 1. postoperative dag; 
Følge ordinationer, vægt, 

Meget 
overskuelig og 



Italesættelsen af sygeplejen ved accelererede forløb – En Foucault-inspireret diskursanalyse 

 100 
 

- Plejeplan Indlæggelsesdagen. 
Operationsdagen. 
1 postoperative dag. 
2 postoperative dag. 
3 postoperative dag. 
Udskrivelse 
 
Samt et ark ved forlænget 
indlæggelse – selv notere 
postoperativ dag nr. ? 

sep. forbinding, sep. KAD. 
Patientinformation; operationsfund 
og dagens plejeforløb. 
Afkrydse / kommentarfelt for; 
Info om operation, søvn/hvile, 
smerter, bevidsthed, KAD, resp/cirk. 
Ernæring; fuldkost, proteindrikke, 
indtaget…? 
Mobilisation; ELS ved måltider, 
gangtræning, ELS x 3, badeværelse…? 
Felt til at dokumentere 
sygeplejeobservationer / handlinger. 
 
På 2. og 3. dagen; 
Tilføjet er planlægning af udskrivelse. 
 
På udskrivelsesark;  
Dokumentere udskrivelseskriterierne 
er opfyldte – eller om pt. fortsat er 
indlagt. Er der sket afvigelser fra 
planen og hvilke aftaler er indgået? 
 
Telefoninterview 1-3 dage efter; 
Hvordan har patienten det? 
Er patienten i tvivl om noget? 
Bemærkninger? (dokumenteres) 
 
Ark til postoperativ dag nr.?; 
(ved forlænget indlæggelse) 
Årsag til fortsat indlæggelse? 
Sygeplejeobservationer / handlinger. 
(vanlige parametre at observere på) 

udførlig plejeplan, 
næsten som et 
forløbsprogram.  
 
 
 
MEGET nøje 
fokus på ernæring 
og mobilisation – 
nøje 
dokumentation! 
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