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1. Del 

1. Indledning   

Dette er en undersøgelse af hvilke konsekvenser kvalitetsudviklingen giver sygeplejer-

sken i klinisk sygepleje. Lysten til at undersøge sygeplejerskens vilkår nærmere, er ud-

sprunget af, at sygeplejepraksis i dag ser ud til at være et spændingsfelt, hvor sygeple-

jersken skal agere mellem markedsøkonomiske krav om effektivitet og nærværet med 

patienten. På den ene side skal sygeplejersken som led i kvalitetsudvikling, med omhu 

dokumentere og begrebsliggøre sin praksis. På den anden side er omsorgsrelationen 

med patienten afhængig af, om sygeplejersken er til stede, og at hun netop med ud-

gangspunkt i den enkelte patient er nærværende og tilrettelægger sine handlinger sam-

men med patienten. Udviklingen går i retning af større vægtning af data, der kan synlig-

gøre og måle om plejen lever op til samfundets og patienternes krav om effektivitet og 

strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet (Sundhedsstyrelsen 1993, 2002).  

Sygeplejen er et praktisk fag, der har tradition for, at det personlige og menneskelige 

bør være i højsædet. Sygeplejens udvikling går nu også her i retning af registrering og 

målinger. Det er et spørgsmål om det er muligt at registrere personlige og menneskelige 

værdier, og det er tankevækkende hvad der sker med sygeplejen når sygeplejersken i så 

høj grad skal rette sin opmærksomhed mod dokumentation og kvalitetsudviklingens 

krav om effektivitet. Der er tegn på at sygeplejersken har svært ved at bevare nærværet 

med patienten, selve kernen i sygeplejen, og i øvrigt er det interessant om sygeplejer-

sken kan tilgodese begge dele. 

 

2. Problembeskrivelse 

Vi lever i en tid hvor kvalitetsudvikling er på dagsordenen i samfundet som helhed, men 

også i sundhedsvæsenet. Kvalitetsudvikling forstås som: ”et overordnet begreb for de 

aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at fremme kvaliteten 

af sundhedsvæsenets indsats inden for de eksisterende rammer af den etablerede viden” 

(Kjærgaard & Mainz 2001, s. 18). Det handler fra politisk side om effektivitet, og den teknologi-

ske logik er styrende også for sygeplejen. ”Grundlæggende præger rationalitetsopfat-

telser stadig vores samfund. Fornuften ordner og strukturerer efter gennemskuelige reg-

ler hvorfor, hvad og hvordan” (Mads Hermansen 1999, s. 13).  
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I Danmark har sundhedsstyrelsen i 1993 afsluttet et udvalgsarbejde om kvalitetsudvik-

ling i sundhedsvæsenet og har formuleret en fælles opfattelse af indholdet i den nationa-

le strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Den nationale strategi for kvalitets-

udvikling viser den kontinuerlige indsats, der skal ydes på alle niveauer, herunder syge-

plejen. Den nationale strategi skal fungere som redskab for det fortsatte arbejde med 

kvalitetsudvikling. Strategien lægger op til aktiviteter i amt, kommuner og i de enkelte 

institutioner, hvor lokale strategier sikrer udvikling af kvalitet, som en dynamisk proces 

med fortsat udvikling af mål, erfaringer og metoder, og henvender sig således både til 

ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet (Sundhedsstyrelsen 1993, s. 3). Det er en fælles ind-

sats der lægges op til, og som der står: ”Kvalitetsudvikling er et spørgsmål om holdning 

– om konsekvent at lade denne holdning præge arbejdsgange og dagligdag” (ibid., s. 4). 

Og endvidere: ”I lovbemærkninger er det fremhævet, at kommunernes og amternes 

sundhedsplanlægning bør omfatte mål for ydelsernes kvalitet og retningslinier for, 

hvordan det sikres og dokumenteres, at målene nås” (ibid., s. 4). Et godt resultat for pati-

enten er det endelige mål for sundhedsvæsenet, ifølge WHO og den nationale strategi. 

Det er høj professionel standard, effektiv ressourceudnyttelse, minimal patientrisiko, høj 

patienttilfredshed og helhed i patientforløbet. Det er ikke nok, at de enkelte ydelser er af 

høj kvalitet. Der skal være sammenhæng i patientforløbet – også ved afdelings- og sek-

torskift (ibid. s. 6).  

Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet blev oprettet i 1999, for at 

fremme kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og styrke den overordnede koordinering. 

I 2002 udgav rådet en ny revideret udgave af national strategi for kvalitetsudvikling i 

sundhedsvæsenet, med fælles mål og handleplan for år 2002- 2006. Det viser sig at Den 

nationale strategi fra 1993 siden har fungeret som en fælles ramme for indsatsen for 

kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Forventningerne til kvalitet øges fortsat og i dag 

forventes der tilmed: ”at der sker en kontinuerlig og systematisk kvalitetsvurdering, og 

at kvalitetsoplysninger stilles til rådighed for borgerne som grundlag for det frie valg” 

(Sundhedsstyrelsen 2002, s.3).  Med den nye strategi er der lagt op til et højt ambitionsniveau 

med overordnede mål, der tilstræber en høj kvalitet både i forhold til enkelte sundheds-

ydelser, men også med hensyn til kontinuitet. Vurdering er ikke længere egenkontrol, 

men ydre kontrol der stilles til rådighed for borgerne og for tværgående og nationale 

målinger. 
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Betydningen af den menneskelige faktor er både et centralt og gennemgående tema i al-

le sundhedsvæsenets modeller. Både den enkelte medarbejders forståelse, accept og ad-

færd i forhold til det valgte kvalitetskoncept (Sundhedsstyrelsen 2002, s. 8). Sundhedsstyrelsen 

skriver at: ”udvikling af en kvalitetskultur i en afdeling / enhed stiller derfor særlige 

krav til ledelsen, der rækker ud over anvendelse af hensigtsmæssige metoder, redskaber 

og procedurer” (ibid. s. 8). Et af kendetegnene på en kvalitetskultur er: ”en behandlings- 

pleje- og omsorgsideologi, hvor patient og pårørende er i fokus for enhedens aktivite-

ter” og hvor arbejdstilrettelæggelse tager udgangspunkt i patientforløb, så patientsik-

kerhed er i højsædet (ibid. s. 9). Det ser ud til at de normative mål for udviklingen af en 

kvalitetskultur tilgodeser den enkelte patient og patientsikkerheden. Ansvaret for udvik-

lingen placeres på alle niveauer og ligeledes skal kvalitet i patientforløbene efterspørges 

og tilstræbes på alle niveauer.  

Et patientforløb er defineret som: ”summen af alle de aktiviteter, kontakter og hændel-

ser, som patienten oplever i mødet med sundhedsvæsenet i forbindelse med håndterin-

gen af et givent sundhedsproblem” (ibid. s. 10). Patientforløb1 ses fra tre forskellige per-

spektiver. Forholdet til patienten og de pårørende, det sundhedsfaglige og det organisa-

toriske.  

Dokumentation indgår både som en integreret del af sundhedsvæsenets arbejdsgange, 

og på alle niveauer er dokumentation også en betingelse for kvalitetsudvikling. Der sat-

ses på at informationsteknologi (IT) kan inddrages ved dokumentation af sundhedsvæ-

senets ydelser. Allerede i 1993 anbefalede Sundhedsstyrelsen udbredelse og anvendelse 

af landsdækkende databaser. På sigt vil den elektroniske patientjournal (EPJ) tillige 

indgå som grundstamme i dokumentationen i sundhedsvæsenet. Det forventes at EPJ 

åbner op for en ny løbende kvalitetsovervågning af de sundhedsfaglige ydelser, og at 

der tillige opnås større sikkerhed og effektivitet i informationsudvekslingen af patient-

data både internt i sygehusene men også på tværs af sektorer (Sundhedsstyrelsen 2002 s. 16-17). 

Det ser ud til at hele denne dokumentation af patientdata og registrering vil forstærke 

fokus på den teknisk instrumentelle del af sundhedsvæsenet, og de data der lader sig re-

gistrere.  

Kvalitetsudviklingens elementer siger noget om de hårde facts, der iagttages, og lægges 

til grund for at nå de satte mål. Det har hidtil været problematisk at der ikke indgår no-

gen vurdering af, hvordan patienten har oplevet det, hvilke bløde data og mål, der er be-

tydningsfulde for dem. Fokus på de bløde værdier er et tema i en pjece, Finansministe-
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riet har udarbejdet med titlen ”Kvalitet i fokus” (Regeringen 2001). Pjecen skal ses som et af 

de kvalitetsinitiativer, der skal fremme en bred debat af hvad der forstås ved kvalitet, og 

hvordan der arbejdes med kvalitetsudvikling i den offentlige sektor i 2001. Hvad der 

skal til for at forbedre kvaliteten af de offentlige ydelser, hvem der har ansvaret for at 

definere kvaliteten, er det politikerne, de ansatte eller borgerne2?  

Også ved brugerundersøgelser (www.sja.dk, www.fynsamt.dk, Thisted dagblad 25/10 2001) påpeges 

det, at der er områder i den offentlige sektor herunder sygehuse, der kan blive bedre. 

Det er især sygeplejens kerneområde der er udpeget. Det er således de bløde værdier der 

ønskes forbedret, som elementer i dialog og omsorg, hvor der især opleves svigt i kvali-

teten og at de er meget væsentlige i oplevelsen af kvalitet i det offentliges opgaveløs-

ning. Men generelt gives gode vurderinger, når befolkningen skal bedømme deres erfa-

ringer med den offentlige sektors løsning af opgaverne. Der opleves ikke svigt i res-

sourcefordeling/anvendelse eller faglighed forstået i traditionel forstand, viste konklusi-

onen på 4 store nationale folkehøringer i år 2000. Disse undersøgelser peger tilsynela-

dende på det faktum, at sygeplejen opfylder forventningerne med hensyn til fagligheden 

og ressourcestyring; men det er interessant at der peges på, at der opleves svigt på syge-

plejens kerneområde, at kvaliteten i dialogen og omsorgen er mangelfuld, altså selve 

omsorgsrelationen (Regeringen 2001, s.1-3). Det er ligeledes interessant hvordan sygeplejen 

skærper opmærksomheden på dialog og omsorgsværdier. 

Kvalitetsudviklingen er et gode for sygeplejen, hører jeg sygeplejerskerne tilkendegiver 

i klinisk praksis (Larsen & Rasmussen 40/2001, s. 31). Sygeplejen styrkes af de udviklingstiltag, 

der successivt vinder frem, så sygeplejen udvikles og forbedres til gavn for patienterne. 

Kvalitetsudvikling ses som en fremadskridende proces i praksis blandt dem der har sko-

ene på.  

Når vi hører ordet kvalitetsudvikling, er et af vore største problemer, at der er et virvar 

af betydninger, der forplumrer tingene. I kvalitetsudvikling er der to forskellige grøfte, 

som jeg allerede her vil præsentere, da kvalitetsudvikling er et begreb der forstås og for-

tolkes så forskelligt. De to grøfte udgør et spændingsfelt for sygeplejersker, som de skal 

agere i og spørgsmålet er også om vi kan bruge dette begreb på så forskellige måder. 

Den ene grøft afspejler kvalitetsudvikling som en dynamisk og fremadrettet proces, 

hvor udvikling af plejen, nytten for patienten er målet. Der lægges vægt på at de bløde 

værdier indgår, og gennem dokumentation synliggøres sygeplejen, og gøres derved også 

til genstand for vurdering, forstået som selvvurdering eller egenkontrol (Sundhedsstyrelsen 
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1993). En metode til at organisere kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, herunder syge-

plejen kan være dannelse af, kvalitetscirkler3, der er grupper af personer fra samme af-

deling. Den grundlæggende ide er, at den person som udfører arbejdet er eksperten. 

Den anden grøft af kvalitetsudvikling har fokus på hårde data, og at det er vigtigt at do-

kumentere resultater. Sagt anderledes ønsker man at styre pleje og behandling, og do-

kumentation er nødvendig for at måle i hvilken udstrækning, de opstillede mål er nået 

(Fjelland & Gjengedal 1996, s.79- 90). Standard4 for god kvalitet og kliniske retningslinier ud-

færdiges centralt, oppefra i hierarkiet, evt. af myndigheder udenfor institutionen og hvor 

målet for vurdering er kontrol udefra og effektivitet. 

 

Motivationsfaktoren for sygeplejerskers lyst til kvalitetsudvikling ligger i, at det anses 

for godt, og at det nytter. Således siger sygeplejerske Rikke Kragh Iversen ”En væsent-

lig drivkraft har for mange været oplevelsen af at deres indsats har gjort en positiv for-

skel for den enkelte patient” (Iversen 6/2000, s. 31). Sygeplejen kan derved vedligeholde et 

kvalificeret fagligt niveau, som betyder en konstant udvikling, så der ikke bliver stil-

stand. Kvalitetsudvikling ligefrem kalder på kundskab (Mundt & Kann 2/2000, s. 40). En anden 

vigtig motivationsfaktor er, at ”medarbejderne føler et ”ejerskab” for de standarder de 

udvikler” (Andersen & Pedersen 1995, s. 37). Endvidere kan sygeplejen synliggøres gennem 

dokumentation, og således betone sygeplejerskens bidrag til befolkningens sundhed. Jeg 

hører sygeplejersker sige: ”at de igangsætter plejetiltag til gavn for patienterne, men 

også for at vise at sygeplejen lever op til de mål der er sat af sygeplejen selv, organisa-

tionen og samfundet”5. Derfor anvender sygeplejerskerne blandt andet kostregistrerin-

ger, for at afdække og opfylde ernæringsbehov for den enkelte patient, da det viser sig 

at det nytter. Endvidere opleves standarder og tjeklister, som en hjælp ved løsning af 

hyppige, konkrete sygeplejefaglige problemstillinger. Det ser ud til at være gode hjæl-

pemiddler især til nye sygeplejersker, hvor det kniber med at favne alle nuancer og af-

vigelser, da overblikket først erhverves gennem erfaring (Benner 1995, s. 29-49). Jeg hører 

samtidigt at sygeplejerkerne bliver overraskede over den omhu og opmærksomhed f. 

eks. kostregistreringen kræver. Kostregistreringen og opfølgningen foregår sammen 

med patienten, og i en travl hverdag kan det være, at det er denne registrering der må 

nedprioriteres, på trods af den gavnlige effekt det utvivlsomt har. Sygeplejersken ople-

ver et tidspres med administrative opgaver på kontoret (Roelsgaard 32/1995, s. 27 ), der frarø-

ver hende muligheden for at nå begge dele. Det er et spørgsmål hvordan det kan være at 
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sygeplejersken så ikke vender sig imod det, når det giver hende et vældigt dilemma, der 

kræver at hun tager et valg. 

Omsorgsfilosof Kari Martinsen har i mange år talt om de bløde værdier, og hun tager 

tydeligt afstand fra denne teknisk-rationelle anskuelse af den anden, idet opmærksom-

heden da er rettet mod standarder, hvorved den andens anderledeshed forsvinder (Martin-

sen 2000/1994 s. 101). Interessant nok taler Professor Mogens Hansen også om opmærksom-

hed (Hansen 1992, s. 117-21). Han siger om opmærksomhed, at det er en rettethed eller foku-

sering mod noget bestemt, og at man derved kan udelukke forstyrrelser, og lægge mær-

ke til det vigtigste. Han mener at opmærksomhed både kan være bevidst og impulsiv.  

 

Omsorgsrelationen er i følge Kari Martinsen en sanselig forståelse, og kun når sygeple-

jersken er åben ser hun de bløde værdier, som betyder noget for patienten (Martinsen 2000, 

s. 146-147). Denne egenskab hos sygeplejersken forudsætter at hun har en god faglig viden 

og et godt overblik, så patienten får den opmærksomhed han har brug for. Sygeplejefor-

sker Tine Rask Eriksen siger at omsorg betyder at sygeplejersken kan dele bekymringer 

med en anden, at kan tage hånd om den anden, ved at vise interesse og bekymre sig, 

men at det ikke er det hun ser praktiseret6. Tine Rask Eriksen siger at det ikke er nok at 

sygeplejerskens omsorg hviler på nærvær og empati, men der skal i høj grad også være 

en sygeplejefaglig viden. (Eriksen 5/1995, s. 6-9). Således ser det ud til at der er flere kvalifi-

kationer sygeplejersker skal besidde for at yde omsorg, og at det i sygepleje er afgøren-

de, at være nærværende, herunder være tilstedeværende og vise empati ved at være san-

selig og opmærksom til stede, men sygeplejersken skal også være i besiddelse en syge-

plejefaglig viden. Det er interessant at sygeplejersken derfor skal leve sig ind i og hand-

le ud fra såvel en sanselig som begrebslig forståelse og situationen (Martinsen 2000, s. 95).  

 

Sygeplejefaget er i udgangspunktet et praktisk fag og eksisterer på et klart socialt man-

dat. Det vil sige at samfundet har klare forventninger til hvilke opgaver sygeplejeprofes-

sionen skal varetage (Kirkevold 1996). Sagt anderledes er en fuldmagt til at agere til gavn 

for samfundets velfærd, i samspil med mennesker/borgerne. For sygeplejerskerne har 

relationen og nærværet med patienten altid været kernebegreber. Selve nærværet, tilste-

deværelsen er central for sygeplejens selvforståelse. 

 Og det er interessant at Marit Kirkevold siger at sygepleje er vokset frem som en reak-

tion på at mennesket altid har haft brug for og fremdeles trænger til omsorg og pleje for 
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at varetage eller genvinde sin sundhed, forebygge udvikling af sygdom (Kirkevold 1996). 

Det er et spørgsmål hvordan det hænger sammen med kvalitetsudviklingens krav når 

sygepleje uden omsorg ikke er sygepleje, og sygepleje har tradition for at varetage 

grundlæggende omsorgs- og plejeopgaver i tilknytning til mennesket i alle faser fra fød-

sel til død. Det gælder både den enkelte patient, såvel som grupper af patienter. 

 

Men det ser ud til at kvalitetsudvikling er kommet for at blive. Der er tegn på at det ikke 

er nyt, at sygeplejersker finder kvalitetsudvikling vigtigt. Florence Nightingale i Krem 

krigen i 1854-56 var allerede opmærksom på registreringens betydning, for at udvikle 

kvaliteten hos de sårede soldater (Cook 1917). Det er interessant om det er en dikomisering 

af sygeplejerskens fokus henholdsvis mod dokumentation og kvalitetsudvikling eller 

nærværet med patienten, hvor den ene udelukker den anden, eller om kan de forenes til 

et både/og.  

 

2.1 Problemafgrænsning 

Når vi i dag, som ovenfor nævnt, har et moderne samfund, der er præget af paradokser 

og modsætningsforhold og hverdagen i sygeplejepraksis bærer præg af kvalitetsudvik-

ling indenfor social- og sundhedsvæsenet, har det medført stadig stigende krav til kvali-

tet, effektivitet og ressourcestyring. Det har medvirket til at formulere nye og andre kva-

lifikationskrav til faggrupperne herunder sygeplejerskerne. Hvordan indfanges det hvil-

ke fordringer, der bør stilles til sygeplejersken i det moderne samfund præget af kvali-

tetsudvikling, når selve nærværet, tilstedeværelsen er central for sygeplejens selvforstå-

else? 

 

2.2 Opgavens spørgsmål 

2.1.1 Hvordan kan det være at sygeplejersken er havnet i et dilemma mellem 

nærværet med patienten og kvalitetsudviklingens krav om effektivitet?  

     Delspørgsmål  a. Hvori består dilemmaet? 

b. Hvad er dilemmaets karaktertræk? 

2.1.2 Hvordan er det muligt for sygeplejersken at agere, så hun både retter sin 

opmærksomhed på de bløde værdier hos patienten og de hårde facts i kvali-

tetsudviklingens termer? 
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3. Metodeovervejelser 

Med et humanistisk syn vil jeg fokusere på dilemmaet sygeplejersken er havnet i og 

hvilke konsekvenser kvalitetsudviklingen giver sygeplejersken i klinisk praksis. Specia-

leafhandlingen er inddelt i 3 dele, som nu beskrives mere detaljeret. 

1. Del: Indledning og problembeskrivelsen som leder hen til i opgavens spørgsmål. 

Dernæst metodeovervejelser med afsnit om kildekritik, tekstanalyse, valg af periode for 

hoveddata, samt den videnskabsteoretiske forankring som tager afsæt i fænomenologien 

og hermeneutikken. Her inddrages den tyske filosof Edmund Husserl (Husserl) (1859-

1938), fænomenologiens grundlægger og hans assistent i Freiburg7, den tyske filosof 

Martin Heidegger (1889-1976) og Hans-George Gadamer (1900-2002), tysk filosof, der 

er den tænker fra Heideggerskolen, der har taget Martin Heideggers egen filosofi med 

sig, og draget nytte af den ved nyfortolkningen af den filosofiske tradition. 

 

2. Del: Starter med fremgangsmåden for den systematiske indsamling og sortering af 

hoveddatamateriale, med de overvejelser jeg har gjort i forbindelse hermed og i opde-

ling af materialet. I hoveddataanalysen undersøger jeg, hvad politikerne, lederne og fag-

organisationen samt sygeplejerskerne selv siger, både dem der har en særlig stilling og 

sygeplejerskerne i praksis og deres talerør, siger om sygeplejerskers dilemma.  

Jeg har valgt ateoretisk datamateriale, som består af to årgange af tidsskriftet Sygeple-

jersken, hvor det er indholdet på tværs, der har dannet basis for systematisk videnskabe-

ligt arbejde, så der udledes noget principielt og universelt og ikke som sådan tidsskriftet 

Sygeplejersken8. 99% af alle der modtager tidsskriftet, læser det også. 90 % er tilfredse 

med bladet.75% af læseren læser tidsskriftet flere gange, hvilket jeg tager som udtryk 

for at mediet bidrager væsentlig med aktuelt stof (læseranalyse for tidsskiftet Sygeplejersken 2001-

2002). 

Gennem næranalyse af 43 systematisk udvalgte artikler, vil jeg belyse bestemte temaer 

ud fra bestemte mennesker, der udtaler sig i kraft af den position de har i forhold til sy-

geplejen, og sygeplejerskerne selv. Fokus vil være på at samle fællesfund i temaer. Mit 

formål med at vælge tidsskriftet Sygeplejersken er at opleve hvad der rør sig i nyere tid, 

og herved få indblik i, hvad der præsenteres for sygeplejersker, gennem det ugentlige 

blad, fra den virkelige verden, og søge at afklare mine spørgsmål. Valg af perioden be-

grundes senere i  afsnit 3.3.  
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Fra klinisk praksis har jeg prioriteret artikler om ernæring, fordi sygeplejersken og kli-

nisk praksis fremstilles tydeligt i de utallige artikler om ernæring, da ernæring har været 

i fokus for videnskabelige undersøgelser og projekter igennem det sidste årti. Gennem 

disse artikler om ernæring, afspejles sygeplejersker samt aktiviteter og metoder, der har 

til formål systematisk og målrettet at dokumentere kvaliteten. Fokus er på det eksempla-

riske og principielle og er ikke udtømmende, og det totale emnefelt om ernæring af-

dækkes ikke. VIPS- modellen er udvalgt som et eksempel på en model for systematisk 

dokumentation, fordi modellen er velbeskrevet, afprøvet og videnskabeligt dokumente-

ret.  

Gennem en sammenfatning af hoveddataanalysen (kaldes også analysen) har jeg udledt 

følgende hovedtemaer:   

 

 Sygeplejersker er pressede af modsatrettede krav og  

Sygeplejersker svigtes af lederne. 

 

3. Del: Diskussionen, hvor jeg lægger vægt på de to hovedtemaer, som ovenfor nævnt. 

Jeg vil inddrage udvalgte teoretikere til at forklare og skabe forståelse for sammenhæn-

ge. Diskussionen tager udgangspunkt i specialets spørgsmål, problembeskrivelse og 

analysens og sammenfatningens fund. Jeg vil her kort præsentere de teoretiker der ind-

går og litteraturvalg. 

I diskussionens første hovedtema inddrages teolog og filosof K. E. Løgstrup (Løgstrup) 

(1905-1981), der er inspireret af Martin Heidegger (Heidegger), med litteraturen: Den 

etiske fordring (1956) og Metafysik III, Ophav og omgivelser (1984) samt Karstein M. 

Hansens9 afhandling: Skabelse og Kritikk (1996) der giver det betydeligste bidrag. Der-

næst den filosofiske hermeneutiks førstemand Hans-George Gadamer (Gadamer) (1900-

2002). Jeg vil hovedsageligt tage udgangspunkt i H.C. Winds bog: Historie og forståel-

se. Filosofisk hermeneutik (1987), idet han har et grundigt fagligt og personligt kend-

skab til Hans-George Gadamer Men også Gadamers egen bog fra 1983 (2000): Teoriens 

lovprisning har en vis vægt Begge filosoffer har levet i en tid, hvor verden var styret af 

regler og fornuftstænkning, som de tog afstand fra. De er begge aktuelle i nutidens sy-

geplejeteorier og dermed i praksis. De har således dannet fundament for mange af vore 

nutidige sygeplejeteoretikere. Blandt andet den norske omsorgsfilosof Kari Martinsen 

(Martinsen) som jeg også vil inddrage med hendes udlægning af det registrerende og 
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seende øje fra bogen: Øjet og kaldet fra 2001. En anden der forholder sig kritisk til for-

nuft og rationalitet er den finske filosof George Henrik von Wright (Wright) (1916-

2003), som jeg helt indledningsvis i diskussionen, før de to hovedtemaer, blandt andet 

vil diskutere med om målrationalitet, da det nærmest er et vilkår, fra litteraturen: Vi-

tenskapen og fornuften: Forsøk på en orientering10 (1991). 

I diskussionen af det andet hovedtema inddrages professor og organisationsteoretiker 

Edgar H. Schein11, med teorien om ledelse og kultur ifølge litteraturen: Organisations-

kultur og ledelse (1994). Fokus vil være på hvad der sker når værdier og regler ikke er 

tilpasset forandringer og lederens rolle deri. Læring som begreb vil ikke være fokus el-

ler blive nærmere forfulgt. Læringsbegrebet ses som en forudsætning for samspillet 

mellem ledelse og kulturudvikling ved kulturforandringer. Sygeplejerskerne benævnes 

her ofte som gruppe, og sygehuset som organisationen, da det er de termer Schein bru-

ger. Der er ikke umiddelbart nogen fælles betegnelser eller generelle grupperinger i de 

danske sygehusafdelinger der kan erstatte det bedre, da der findes en mangfoldighed af 

strukturer og benævnelser. 

Efter diskussionen følger afhandlingens konklusion og perspektivering med nye vinkler. 

Til sidst en kritisk reflekterende analyse af specialets fremgangsmåde og indhold, deref-

ter slutnoter og referenceliste. Som forenkling vil patienten i afhandlingen ofte betegnes 

med han og sygeplejersken med hun.  

 

3.1 Kildekritik 

Traditionelt er kildekritik en række fundamentale spørgsmål, som må stilles til teksten, 

før den analyseres. Ifølge Kjeldstadli må man vurdere følgende spørgsmål udfra pro-

blemstillingen: 

- Hvilke kilder kan belyse de stillede spørgsmål? 

- Hvilken type kilde har man fat i, og hvad er kildens ophav og formål? 

- Hvad står der i kilderne? 

- Er kilderne relevante og troværdige? (Kjeldstadli 1999, s. 169-170). 

 

Jeg afviger fra den traditionelle kildekritik på den måde at min hensigt ikke er at beskri-

ve historien som den virkelig var. Jeg bruger kilderne til at søge forståelse af en nutidig 

udvikling. Naturligvis vurderes der om kilderne kan belyse problemstillingen. Ligeledes 

må kildernes ophav og formål vurderes. Jeg stiller ikke spørgsmål ved kildernes trovær-
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dighed, og jeg opfatter kilderne som udtryk for sygeplejefagets indre anliggender, der 

afspejler agenternes selvforståelse, de subjektive strukturer. De udtrykker noget om den 

samfundsmæssige situation, teksten er skrevet i, de objektive sociale strukturer. 

Udgangspunktet for kildesøgningen har været de danske sygeplejerskers fagtidsskrift. 

Tidsskriftet Sygeplejersken der er blevet publiceret af Dansk Sygeplejeråd siden 1901. I 

tidsskriftet findes således et stort men afgrænset kildemateriale, der kan belyse sygeple-

jefagets udvikling. Gennem disse kilder er det muligt at få indblik i fagets kampe og 

agenterne, som deltog deri. Det interessante er, at analysere fagets italesættelse. Det er 

endvidere vigtigt at være opmærksom på, hvem der taler og hvad der ikke tales om. I 

forhold til kildekritik og tekstanalyse har jeg fundet inspiration hos Leif Becker Jensen12 

(Jensen 1984, s. 14). Han skriver at en kilde både giver tilsigtede og utilsigtede informatio-

ner. Det vil sige, at den giver informationer, om det den ønsker at fortælle om et emne. 

Men samtidigt giver den også informationer, som afslører noget om den selv, og den tid 

den fortæller i (ibid., s. 42). Det er blandt andet disse utilsigtede informationer, der er inte-

ressante at finde frem til via tekstanalysen. 

 

3.2 Tekstanalyse 

Tekstanalyse kan defineres, som de spørgsmål man stiller teksten ud fra problemstillin-

gen (Jensen 1993, s. 16). På det næranalytiske niveau stilles spørgsmålene: Hvad siger tek-

sten? Og hvordan fremsætter den sit budskab? På næste niveau søger man at besvare 

spørgsmålet hvorfor eller hvordan kan det være? (ibid. s. 44).  

Kilderne har jeg valgt at fremstille dels gennem tematiserede citater, dels som tekst, 

som følge af en systematisk gennemgang og læsning af teksterne. Gennem citaterne 

skabes der et indtryk af tidens agenter og tidens virkelighed træder således bedre frem. 

Problemet er så, hvor meget og hvor lidt der skal præsenteres. Her søger jeg at citere 

nok til at læseren kan danne sig et indtryk af tonen i tiden. Jeg har valgt og fravalgt, ud-

fra hvad jeg har fundet kunne illustrere de faglige, organisatoriske og sociale kampe.  

Som sygeplejerske, leder og forsker i eget felt er jeg opmærksom på at lade teksterne ta-

le, og jeg har i arbejdet søgt at læse objektivt og stille mig åben.       

Det kan ses som en social handling, at producere tekster (ibid., s. 14). Det vil sige, at tek-

sten afspejler de normer og holdninger, som er kendetegnende for det samfund, den er 

skrevet i. Teksten er således en helhed, der indgår i andre helheder. Gennem teksten kan 

man på individniveau se agenternes holdninger til aktuelle emner, men teksterne taler 
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ud over sig selv og afspejler samfundets herskende diskurser og forestillinger i tiden. 

Der er således tale om to niveauer eller to slags strukturer, der påvirker hinanden. Det 

centrale er at vise relationen mellem, de subjektive og objektive strukturer. I forhold til 

specialets overordnede teoretiske og metodiske tilgang, bliver tekstanalysen teknik, en 

måde at fremanalysere dominerende holdninger og forestillinger i teksten.  

Jeg søger i næranalysen, at tematisere og finde mønstre, der går igen i teksterne, fælles-

fund, som synes særligt meningsbærende i forhold til at kunne belyse spørgsmålet om 

dilemmaet sygeplejersker er havnet i som følge af kvalitetsudviklingens krav om effek-

tivitet. 

 

3.3 Valg af periode 

Jeg har valgt at fordybe mig i en to års periode og kildemateriale fra to hele årgange af 

tidsskriftet Sygeplejersken. Når man studerer stabilitet og forandringer over tid, vil peri-

odens mangfoldighed og nuancer træde frem, og perioden vil dog til dels også fremstå 

ensartet. Det vil være forskelligt både fra tiden før og tiden efter, og derfor ser vi på en 

periode, som en ensartet størrelse, og vi behandler den samlet. Fænomener bliver da 

nærmere set i sammenhæng med andre fænomener i perioden, og sammenlignes med 

andre fænomener indenfor perioden end fænomener fra andre perioder, eller som hæn-

delser der hver for sig, foregår uafbrudt i perioden (Kjeldstadli 1999, s. 221).  

Med den næranalytiske tilgang vil jeg forsøge at få periodens bud på svar til mit 

spørgsmål, ved at fokusere på det typiske og principielle og lade periodens mangfoldig-

hed og nuancer træde frem.   

Perioden år 2000-2001 har jeg netop valgt, fordi disse år fremstår som en overgang i 

kvalitetsudviklingen. Fokus på effektivitet og monitorering skærpes, og der sadles om i 

sundhedsvæsenet. Der er fokus på nødvendige ændringer, og sundhedsministrene indar-

bejder nye tanker og holdninger til effektivitet og kvalitet, der skal gavne den enkelte 

patient. Der stilles nye krav til sygeplejen. Samtidig revideres den nationale strategi for 

kvalitetsudvikling fra 1993 netop i disse år, da det viser sig at tiltag fra denne tidligere 

praksis, er utilstrækkelig (Sundhedsstyrelsen 2002). År 2002 betragter jeg som start på den næ-

ste periode, og dermed bliver den nye nationale strategi for kvalitetsudvikling i sund-

hedsvæsenet implementeret, hvor ydre kontrol og registreringer går ind og erstatter 

egenkontrol. Derfor ses tegn på at år 2000-2001 er en periode med mønsterbrud, som 

netop er karakteriseret ved at adskille sig fra perioden før og efter13.  
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4. Videnskabsteoretisk forankring 

I dette afsnit redegør jeg for fænomenologien og hermeneutikken, og markante personer 

i disse filosofiske og videnskabsteoretiske retninger inddrages. I forbindelse med forsk-

ning er det af stor betydning at forskerens position, i form af videnskabsteoretisk stå-

sted, klargøres (Delmar 1999, Malterud 1999). Det gælder både forvaltningen af min egen rolle, 

som sygeplejerske i et sygeplejefagligt undersøgelsesfelt, men også som forudsætningen 

for undersøgelsens fokus, fremgangsmåden og den måde jeg vil prøve at skabe forståel-

se for de stillede spørgsmål i analyse og diskussion. 

 

4.1 Fænomenologi 

Fænomenologien er læren14 om det som viser sig. Edmund Husserl15 opfattede filosofi-

en som en streng videnskab, der måtte danne grundlag for al erkendelse, bl.a. den som 

findes i fagvidenskaberne. Husserl brød med psykologien og materialismen16, som 

grundlag for videnskabelig filosofi og ønskede ”at begynde forfra og gå til sagen selv” 

(Lübcke 2002, s. 35-68) , uden teoretiske fordomme og forudfattede meninger (ibid., 112).  

Ved den fænomenologiske metode ses det at forskeren beskriver menneskets verden og 

erfaringer og menneskets umiddelbare oplevelser, så forskeren kan skabe eller konstitu-

ere sine resultater. Husserl ønskede at den fænomenologiske videnskab skulle opdage 

og beskrive verden, som den leves, opleves og forstås. Husserl havde visioner om en 

livsverden, forstået som det rum i hvilke en sansbar verden af farver, lyde, lugte og for-

mer giver sig til kende. Udgangspunktet er sagen selv, som den viser sig i erfaringen. 

Dvs. at man standser op17 og sætter parentes omkring sin egen forforståelse i mødet med 

fænomenet. Fænomenologiens grundtanke går ud på at være det forudsætningsløse 

grundlag for al vor viden. Husserl tog udgangspunkt i den konkrete sanseerfaring ved at 

vende sig refleksivt mod noget. Alle erfaringer er kendetegnet ved at være en bevidst-

hed om noget, rettet mod noget. Denne rettethed er en pointe i Husserls intentionalitets-

begreb18 (Husserl 1997, Lübcke 2000, s. 216). En anden pointe i Husserls filosofi er, at for-

skeren ikke står udenfor og observerer sit forskningsfelt, men indgår i livsverden med 

hele sin person og væremåde (Husserl 1997, Lübcke 2002, s. 43). 

Martin Heidegger, der var en central efterfølger var optaget af metafysisk tænkning, en 

særlig form for ontologi19, som han betegner som læren om det værendes væren20. Hei-

degger ser på hvordan vi forstår og erkender (Gulddal & Møller 1999 s. 29).  
 

 
                                                                                                                   
                                                                                                                                        Lone Hasle Buck  

 



Specialeafhandling                                                    14 
 
 

4.2 Hermeneutik 

Hermeneutikken er den filosofiske disciplin, der undersøger og forklarer fortolkningen 

og forståelsen. Hans-George Gadamer ser sin egen filosofi som en forlængelse af den 

unge Heideggers ontologisering af den hermeneutiske cirkel21 (Gulddal & Møller, s. 30-33). 

Mødet med Heidegger blev et vendepunkt for Gadamer. Her fandt han en filosofi, der 

konstant var spørgende – en spørgen til væren, eksistensen, men også den filosofiske 

tradition, så den kunne finde nye svar22. Inspireret af Platon og med græsk kultur og fi-

losofi i kulturarven, i færd med at tilegne sig den europæiske kulturarv skabte Gadamer 

den filosofiske hermeneutik der er en af vor tids mest indflydelsesrige filosofiske ret-

ninger (Gadamer 2000, s. 5). Gadamer forsøgte med Wahrheit und Methode23, at forbinde 

hermeneutikken med George Hegels24 (1770-1831) dialektiske filosofi25.  

Den filosofiske hermeneutik er en forståelsesproces, som lægger vægt på at forståelse 

og tydning altid må være forståelse og tydning af sammenhænge. Kernen er at fremstille 

hvad der sker når vi forstår. I filosofisk hermeneutik er Gadamers ærinde at angive mu-

lighedsbetingelser for forståelse og beskrive hvad der foregår i forståelsesprocessen. 

Udgangspunktet er at vi som mennesker er historiske væsener og altid er indfældet i en 

historie og er en del af en tradition26 hvor forståelse ikke kun består i at forstå den an-

den, men også selvforståelse (Wind 1987, s.16). Begreberne horisont og situation er betyd-

ningsfulde i denne sammenhæng, da de begge siger noget om fortolkerens historiske 

begrænsninger. 

Horisont forstås som en synskreds, der er i konstant opbygning, igennem en proces hvor 

vi hele tiden afprøver vore fordomme. I horisonten er der en række uundgåelige og un-

derforståede begreber, teorier og erfaringer, som farver vor opfattelse af tilværelsen og 

den verden vi befinder os i (Wind 1987, s. 69-70). 

Horisontsammensmeltning ses som en fælles forståelsesramme, da det ikke fører til for-

ståelse at forlade sin egen horisont for at gå ind i den andens horisont og fortolke der 

udelukkende på den andens præmisser og uafhængigt af sin egen, og det ikke er muligt 

(Wind 1987, s. 70). Horisontsammensmeltning er mødet mellem flere horisonter, som når en 

overleveret tekst27 sætter læserens forståelse og fordomme i spil overfor teksten, så flyt-

ter begge horisonter sig og forener sig i skabelsen af en tredje betydning. Fortolkeren 

skaber derved en mening, der ikke fandtes før, og horisontsammensmeltning ses derfor 

som en mulighedsbetingelse for forståelse at tekster og samtaler (Gulddal & Møller 1999, s. 36, 

Lübcke 2002, s. 172-173).  
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Ifølge Gadamer kan vi fortolke os selv, vor omverden og de overleverede tekster ved at 

bevæge os indenfor en fortolknings-horisont, der bestemmer hvilke spørgsmål vi kan 

stille (Lübcke 2000). Netop ved at stille spørgsmål viser at man er åben.  

Gadamer tager afstand fra metodiske videnskaber, humanistisk metodelære og han ser 

vejen til en bedre opfattelse af humanvidenskabernes væsen som udarbejdelsen af for-

ståelsens fænomenologi, som en beskrivelse af hvad forståelse er og ikke hvad den bur-

de være i forhold til et bestemt erkendelsesideal (Gulddal & Møller 1999, s. 33).  

Fordomme indgår både i dagligdagen og i videnskaben, og fordomme kan både være 

falske og frugtbare (ibid., s. 35-37). Når Gadamer siger at man må sætte sine fordomme på 

spil, for at få dem i spil, mener han, at for at forstå må man stille sig åben. Derfor vil vo-

re fordomme altid være vort udgangspunkt for at vi forstår, vor forudforståelse. For Ga-

damer spiller fordomme en hel fundamental rolle i vor tilværelse og betragter dem som 

for-domme28. Begrebet fordom betyder for Gadamer for-ventning og for-mening. For-

dom er formidling mellem mennesket og dens verden og fremstiller indholdets art mel-

lem historie og bevidsthed, og Gadamer opfatter fordomme positivt, og mener de er 

uundværlige, fordi gensidig forståelse hviler på fordomme. Det er den historiske situati-

on vi er anbragt i og de fordomme, vi har overtaget samt de forventninger vi har, der gør 

os i stand til at være åbne, og hvad vi er åbne overfor29. Fordomme er i høj grad betinget 

af følelser og viljebestemte indstillinger (Wind 1987, s.55-60).  

Sammenfattende kan siges at med fænomenologien og den filosofiske hermeneutik åb-

nes der mulighed for at opdage og beskrive sygeplejerskers dilemma, som det leves, op-

leves og forstås. På et forudsætningsløst grundlag tager jeg som forsker udgangspunkt i 

sagen selv, og sætter parentes om min egen forforståelse i mødet med sygeplejerskers 

dilemma. Dernæst sættes denne forståelse i spil gennem en horisontsammensmeltning, 

som åbner nye muligheder for forståelse og tydning af sammenhænge. Derved åbnes op 

for en anden erkendelse af dilemmaet. 
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2. Del 
 

5  En undersøgelse af to årgange af tidsskriftet Sygeplejersken 

Tidsskriftet Sygeplejersken udsendes 51 gange årligt til 144.000 læsere, efter dets egen 

tilkendegivelse, hvoraf 55.000 er aktive sygeplejersker (index Danmark/Gallup 1. halvår 2000). 

Dansk Sygeplejeråd har en bestemmelse om, at udgive et tidsskrift, der skal orientere 

medlemmerne om sygeplejen, dens udvikling, om aktuelle problemer samt om organisa-

tionens aktiviteter. Tidsskriftet skal samtidigt formidle information og debat mellem or-

ganisationens medlemmer. Bladets journalistiske indhold er groft sagt en treklang af 

faglig viden, orientering om organisationsforhold og artikler om sundhedspolitik i bred 

almindelighed. Dertil kommer mange debatindlæg fra medlemmerne. Derved kan sam-

menhængen med både subjektive og objektive strukturer præsenteres og relationen her 

imellem komme frem. Med årene har det sygeplejefaglige stof ændret sig, således at der 

er langt mere videnskabeligt baseret stof i dag – en udvikling der er sket sideløbende 

med professionaliseringen af sygeplejen fra mesterfag til forskningsobjekt (Hvidtfeldt & 

Rugaard 3/2001, s. 34-37).  

Fremgangsmåden ved første dataindsamling starter bredt, idet sorteringen er ud fra føl-

gende analytiske spørgsmål: 

 
- Hvad præsenterer tidsskriftet Sygeplejersken sygeplejersker for, omkring  

  dokumentation og kvalitetsudvikling? og 

- Hvad skriver tidsskriftet sygeplejersken om faggruppers oplevelse af arbejdsvilkår  

 

Der er både søgt systematisk og desuden specifikt med emneordene: dokumentation, 

kvalitetsudvikling, nærvær, sygeplejerske- patientrelationen og effektivitet. 221 artikler 

blev udvalgt og nærlæst, afgrænses yderligere med følgende tre dataanalysespørgsmål: 

Hvem siger hvad om dilemmaet? 

- Hvad siger myndighederne, politikerne? 

- Hvad siger lederne og fagorganisationen Dansk Sygeplejeråd?  

- Hvad siger sygeplejerskerne selv?   

-  Udviklingssygeplejersker  

-  Sygeplejersker i praksis og deres talerør.  

”Hvad råber dem vagt i gevær”?  
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Yderlige 129 artikler fravalgtes. Efter stringent tekstbehandling og kildekritik ud fra 

spørgsmålene faldt yderligere 49 artikler væk. Hoveddataanalysen er derfor baseret på 

43 artikler. Nu følger overvejelser om de tre forskellige bunker. Artiklerne er sorteret 

efter agenternes sociale baggrund og plads i hierarkiet. 

Politikerne, der tilhører myndighederne, er derfor ikke alene rådgivende, men også en 

lovgivende instans. I denne bunke figurerer også de udvalg og konsulenter der er til-

knyttet direkte til sundhedsstyrelsen, herunder Evalueringscenter for Sygehuse der har 

rådgivende ret, men ikke lovgivende ret, idet det er etableret som en uafhængig institu-

tion under sundhedsministeriet. Det har fået bemyndigelse af sundhedsministeren til at 

undersøge hvordan incitamentet i kvalitetsudvikling kan føre til effektivisering. I denne 

bunke er der 6 artikler. 

I ledernes og Dansk Sygeplejeråds bunke er der efter søgning og sortering også 11 artik-

ler. Baggrunden for at tage ledere og fagorganisationen i samme bunke er, at begge 

grupper tilhører det strategiske niveau (Bakka & Fivesdal 1999 (1988), s. 250-260)30, hvor der 

planlægges hvilken fremgangsmåde, der skal tages i brug for at nå et angivet mål, og 

ressourcerne anvendes mest hensigtsmæssigt. 

Sygeplejerskerne selv har jeg opdelt yderligere i to undergrupper. Dem der har en særlig 

rolle, som er de sygeplejersker, der har til opgave at sikre klinisk udvikling og forsk-

ning. Der er således tale om udviklingssygeplejersker, oversygeplejersker eller forskere 

som arbejder med at komme med anvisninger om og anbefalinger for sygeplejen, men 

som egentlig ikke som sådan er talerør for sygeplejerskerne i praksis, eller kommer di-

rekte i kontakt med patienterne. De står heller ikke for det operationelle niveau, da det 

påhviler afdelingssygeplejerskerne at agere på 1. operationelle niveau (ibid.). Dem vil 

jeg fremover benævne som udviklingssygeplejersker. De 15 artikler i denne bunke er 

nærmere talerør for sygeplejen eller rettere for udvikling af sygeplejen, og hvordan de 

mener det kan lade sig gøre.  

Udviklingssygeplejerskerne er den gruppe, der som oftest selv har forfattet artiklerne. 

Mange af disse artikler er skrevet på baggrund af omfattende projektarbejde og under-

søgelser.  

I sidste undergruppe har vi sygeplejerskerne i praksis, så vi kan høre hvad sygeplejer-

sker på gulvet selv siger og oplever. Her er 11 artikler, der både er skrevet af sygeplejer-

skerne personligt og af journalister, der har været pennefører for sygeplejerskerne. Des-

uden sygeplejerskernes talerør, der har nært kendskab til sygeplejerskernes vilkår inde-
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fra, og som her repræsenteres både af sygeplejelærere, oversygeplejersker og forskere. 

Desuden en enkelt overlæge, der arbejder tæt sammen med sygeplejerskerne, og har et 

godt råd til dem, da han selv har siddet i lignende pres fra kvalitetsudviklingens krav om 

effektivitet.  

Jeg er opmærksom på at alle overskrifter er journalistiske overskrifter, og afspejler der-

for ikke nødvendigvis forfatterens synspunkter eller pointe. Hovedparten af artiklerne er 

skrevet af Sygeplejerskens faste journalister, hvor meget tekst fremstår som interview 

med fagpersonerne i de forskellige grupper. Her har jeg især fokuseret på de direkte ci-

tater fra fagpersonerne i de tre grupper, for at få den interviewedes tone ind og præsen-

tere agenten, for at undgå at en evt. omskrivning giver et andet billede af virkeligheden 

og agenten. 

 

6 Hoveddataanalyse: Hvem siger hvad om dilemmaet? 

6.1 Hvad siger politikerne om dilemmaet? 

6 artikler handler specifikt om kvalitetsudviklingens krav til sygeplejen. Titlerne er: 

”Sundhedsministeren. Kvaliteten skal sikres også på de bløde områder”, ”Ny pris på 

patienterne”, ”Uklar pris på sygepleje”, ”Dansk DRG-system på trapperne”, Brug for 

fælles ramme for kvalitetsudvikling”, ”Patienterne skal sikre kvaliteten”. Det umiddel-

bare indtryk er, at kvaliteten skal sikres med sygeplejerskernes professionelle udøvelse i 

rammer, hvor kvalitetsudvikling er et krav, og hvor indsatsen kan måles på tværs, og der 

skal fokuseres både på bløde og hårde værdier. Det er tydeligt at der strammes op og at 

man ønsker at sætte pris på sygeplejen også, selvom ydelserne er uklare.  

 

Kvalitetsudvikling, effektivisering og patienternes frie valg presser sygeplejersker 

6.1.1 I skal anstrenge jer for at overleve og I vil blive belønnet 

Det handler overordnet om: ”Målene om bedre service, højere kvalitet og mere effektiv 

arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse skal nås gennem en konkret beskrevet 

indsats på en lang række områder” (Mikkelsen 21/2001, s. 17) siger sundhedsminister Sonja 

Mikkelsen, ved overrækkelsen af regeringens hilsen til Dansk Sygeplejeråds kongres 

2000. Dette budskab tilslutter indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen 

sig, og nu efter at frit sygehusvalg er blevet en realitet31 ønsker han tillige at anvende 

patienternes frie valg til, at være en garanti for kvaliteten, da han mener at kun de bedste 

sygehuse vil overleve. Han går et skridt videre til fastslå, at læger og sygeplejersker der 
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yder en ekstra indsats skal have ekstra bonus, det vil sige en økonomisk præmie. Derfor 

er kravet til sygehusejerne også, som noget meningsbærende i forhold til mit spørgsmål, 

at de skal dokumentere en meraktivitet, der kan aflæses i regnskaberne. Han siger: ”Vi 

laver det frie sygehusvalg for at skabe et incitament for sygehusejerne eller – om du vil 

lægge et pres på dem for at få dem til at yde en ekstra indsats, så gode offentlige syge-

huse kan blive endnu bedre” (Rasmussen 49/2001, s. 8). Han ser en fare lure hvis ikke sygehu-

sene gør det godt nok, idet han påpeger: ”det er jo også risikoen for, at kunden går ud 

af butikken, der gør, at butiksejeren gør sig umage for at have nogle ordentlige varer på 

hylden” (ibid., s. 8).  

Teksten antyder meget tydeligt at sygeplejerskerne presses, og at det for sygehusene 

handler om, at have de varer der efterspørges. Det fremmes yderligere ved at belønne de 

butikker, hvor kunderne helst går hen. Det vil af sig selv give en sortering i antallet af 

butikker, da kun de gode, de bedste vil overleve. Og som han selv siger ”Pengene er en 

saltvandsindsprøjtning til det danske sundhedsvæsen, som skal gives målrettet – en vi-

taminindsprøjtning, der skal sættes ind lige præcis der, hvor der er brug for den” (ibid., s. 

6). Han tilkendegiver herved at ressourcerne er til stede hos sygeplejerskerne, det gælder 

blot om at bruge dem, og at det nærmest er en bevidst handling ”…hvis man præsterer 

noget mere, end man ellers ville have gjort. Gør man ikke det får man ikke en klejne” 

(ibid. s. 8). Altså afsløres der her, at sygeplejerskerne, agenterne kan anstrenge sig, men de 

vælger selv om de vil. Det er interessant at der ikke tales om hvad sygeplejerskerne skal 

præstere, men blot at de skal levere den vare der efterspørges. Det handler således både 

om, at politikerne kan få garanti for kvaliteten og samtidig opnå en sortering, så kun de 

bedste sygehuse overlever, som følge af deres egen indsats og ved at de dokumenterer 

deres meraktivitet. 

 

6.1.2 Sygeplejens præstation afspejles ikke i DRG-vægte 

Afregningsmodellerne er i fokus og sygeplejen indgår som en grund- og basisomkost-

ning, uanset hvor omfattende indsatsen er. 1. januar 2000 indførtes det såkaldte DRG-

system: Diagnose relaterede grupper, i det danske sundhedsvæsen som en afregnings-

metode hvor sygehusenes ydelser fremgår ved opgørelse af DRG-vægte. Det er i øvrigt 

interessant, at der ses et modsætningsforhold mellem udmeldingen fra sundhedsministe-

ren om, at en ekstra indsats belønnes, når det isoleret fra sygeplejerskernes side ses en 

unuanceret afregning. Som et incitament for sygehusene til at øge produktionen og ef-
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fektiviteten skulle budgetterne afhænge af aktiviteten32. De enkelte sygehuse kan an-

vende DRG-systemet som analyseredskab ved planlægning og styring i sygehusvæse-

net, både ved stationære som ambulante forløb, og derved opstille mere præcise produk-

tionsmål ved at sætte pris på de enkelte behandlingsformer33, og leve op til sundheds-

ministeriets forventninger (Kjeldsen 26/2001, s. 12-13).  

Og det er i øvrigt også interessant at sundhedsministeren tilsyneladende også har foku-

seret på, at alle patienter ikke koster lige meget. Han har iværksat en lang række udvik-

lingstiltag for at imødekomme det faktum34 (Grostøl 2/2000, s. 18-19). Desuden påpeger 

planlægningschef Lars Dahl Pedersen i Viborg amts socialforvaltning, efter plejetyng-

destudier i Viborg på, at DRG-systemet endnu kun anvendes til fritvalgspatienter35, som 

udgør 3-4 % af den samlede aktivitet, og forklarer, at før 1. januar 2000 afregnedes uden 

hensyn til nogen variationer, da var afregningen mellem amterne pr. sengedag, hvor det 

nu nærmer sig de faktiske udgifter (Bjørnsson 8/2000, s. 8-9).  

Det dominerende træk er at DRG-systemet har udviklet sig fra at være et nyt unuanceret 

afregningssystem til at indeholde væsentlig flere elementer, ses i artiklerne om ”pris på 

patienterne, og afregningssystemer”36. Det vil altså sige at indsatsen som sygeplejen 

yder enten til en intensiv patient eller til en selvhjulpen patient, afspejles ikke i DRG-

vægten med nogen variation, fordi sygepleje indgår som en del af grund- og basisom-

kostningerne (Grostøl 2/2000, s. 18-19). Sygehusene presses til at yde mere, og sygehusenes 

totale produktivitet og aktivitet, afspejler sig i tallene og danner grundlag for budgetter-

ne og afregning. DRG-systemet forfines fortsat, så patienter i samme gruppe er sam-

menlignelige37 og kan indgå i afregningsmodellen både ved budgetlægning og ved pleje 

og behandling af udenamtspatienter. 

 

6.1.3 Sygeplejersker skal også tilgodese de bløde værdier 

Det drejer sig om kulturen i sygehuset og holdninger, og at hver enkelt medarbejder er 

ansvarlig for alle sine handlinger og tager ansvar, siger Lars Løkke Rasmussen. Sund-

hedsministrene er enige om, at de bløde værdier har mening. Sonja Mikkelsen betoner 

betydningen af, at ”de bløde områder” som pleje, omsorg, kommunikation og sammen-

hæng for patienternes oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet vægtes, og hun er til-

freds med den langsigtede plan for sygehuset, der har de bløde områder med. (Mikkelsen 

21/2001, s. 16-17). Endvidere ser Sonja Mikkelsen de bløde områder som en nødvendig del 

af udviklingen i sundhedsvæsenet, som fremover vil bære præg af kortere og mere in-

 
                                                                                                                   
                                                                                                                                        Lone Hasle Buck  

 



Specialeafhandling                                                    21 
 
 

tensive behandlingsforløb38. Lars Løkke Rasmussen vender det om og tilkendegiver, at 

det er patienten der sætter kvaliteten. Idet han opdeler kvalitet i to størrelser: den objek-

tive og den subjektive kvalitet. Hvis patienterne skal undlade at finde et andet hospital, 

skal både den objektive og subjektive kvalitet være i orden. Den objektive kvalitet kan 

måles, og som eksempel siger han ”om sårene heler pænt” (Rasmussen 49/2001., s. 9). Der-

imod er den subjektive kvalitet svær at måle, da der ikke findes nogen opskrift. Her 

handler det om god vejledning og information, en følelse af at være i trygge hænder og 

blive talt pænt til. Hvis man sikrer sig, at patienterne er tilfredse med den behandling de 

har fået, sikrer man sig, at de ikke finder et andet hospital. Det er personalet, der selv 

skal føle, at de gør en forskel, og at de har indflydelse på deres hverdag, så vil kvaliteten 

komme. Derfor er det op til personalet at tilgodese de hårde og de bløde værdier, ellers 

er patienterne der ikke. Lars Løkke Rasmussen lægger ikke skjul på, at nu sygehusvæ-

senet er decentraliseret, skal det udvikle sig til at nå helt ud til det enkelte menneske 

(Rasmussen, 49/2001, s. 6-9). Lars Løkke Rasmussen går længere og siger: det skal komme 

fra sygeplejerskerne selv, ellers er der simpelt hen ikke mere brug for dem, da patienter-

ne vil vælge andre, der kan. Lars Løkke Rasmussen ”har en ambition om, at syge men-

nesker kan få et ordentligt behandlingstilbud”(ibid., s. 8) og siger dermed indirekte at det 

er op til sygehusene at organisere sig, så man kan løfte opgaven, og han har tillid at sy-

gehusene kan og vil. Altså antyder politikerne at det handler om at skabe en kultur, hvor 

de herskende forestillinger er, at der også ydes en indsats på de bløde områder for at nå 

endnu længere med at effektivisere. Sygeplejerskerne skal gøre sig umage for at nå ud 

til det enkelte menneske, da patienten i dag vil have en ordentlig behandling både på det 

objektive og subjektive plan, ellers finder patienterne nogle andre der kan.  

 

6.1.4 Kvalitetsudvikling nedefra og op er utilstrækkelig 

Filosofien i Den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet fra 1993 har 

været, at kvalitetsudvikling skulle ske nedenfra og op siger centerchef og speciallæge 

Bent Christensen & speciallæge Jan Utzon, der begge arbejder på Evalueringscenter for 

Sygehuse39 (ECS) (Christensen & Utzon 47/2000, s. 28-32). Strategien om at flest mulige ansatte 

blev inddraget i en spirende kvalitetstankegang er lykkedes og det ses rundt om i det 

danske sygehusvæsen som ”tusinde blomster, der blomster”(ibid. 28.). Strategien lykke-

des, men ses i dag fra flere sider som utilstrækkelig, da man ikke kan sammenligne på 

tværs af sygehuse, og udveksling af erfaring er for ringe.  
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Som konsekvens heraf er Det nationale råd for kvalitetsudvikling dannet i 1999, og det 

sørger for at koordinere de nationale kvalitetsudviklingsinitiativer. Ligeså har Det Nati-

onale Indikatorprojekt (NIP)40 i 1999 fået til formål at monitorere den faglige kvalitet.  

Det er tydeligt at politikerne ønsker en fælles ramme for kvalitetsudvikling, med mulig-

hed for centrale registreringer ved indberetning af fælles indikatorer, som kan trækkes 

ud af de lokale registreringer. Herved kan indsatsen synliggøres og sammenlignes og 

der åbnes mulighed for koordinering. Det er en kendsgerning at vi som følge af filosofi-

en i Den nationale strategi for kvalitetsudvikling fra 1993, i dag står med en stor perso-

nalegruppe der er vant til selv kontrol, uden udefra kommende kontrol af de subjektive 

og objektive strukturer. Derfor opleves det som om det er myndighederne og ledelsernes 

kontrolværktøjer, når incitamentet for kvalitetsudvikling er produktivitet og effektivitet, 

og at det ikke længere er bredden og processen, selve nærværet der er motivationen 
(ibid.). 

Det er vanskeligt at tale på tværs når der er forskellige systemer, og diskussionen om 

kvalitet vil være uoverskuelig. Sammenligning på tværs af sygehusene er overordnet set 

afhængig af, hvilken filosofi der anlægges i kvalitetsudviklingssystemer. I det danske 

sundhedsvæsen er der fokus på to forskellige paradigmer, som gør sig gældende i kvali-

tetsudvikling. Den ene bygger på en tankegang, der er præget af, at eksterne parter be-

skriver og bedømmer det enkelte sygehus ved at etablere standarder, selvevalueringssy-

stemer og eksternt tilsyn41, og er som sådan institutionsspecifik. Den anden bygger på 

en tankegang med fokus på specifikke områder f. eks. en diagnose eller et behandlings-

princip. Her gennemgås et koncept eller en terminologi på tværs af mange sygehuse, en 

tematiserende tilgang, der både har til formål at beskrive tiltag og for at informere pati-

enter, politikere og myndigheder, men også i læringsøjemed42. Det vil altså sige at stra-

tegien for kvalitetsudvikling er vendt om, så det ikke længere er tilstrækkeligt for syge-

plejerskerne at udvikle nedenfra og op. I stedet domineres kvalitetsudviklingen af øn-

sket om en fælles ramme og mulighed for centrale registreringer, og vanen med selv-

kontrol i det nære afløses af kontrol udefra på det fjerne niveau. Resultatet for kvalitets-

udvikling skal gøres tydeligt, hvor det tidligere var selve kvalitetstankegangen, der var i 

fokus. 
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6.1.5 Systemet alene giver ikke kvalitetsløft 

I de sidste 10 år har akkreditering, certificering og EFQM-modeller43 haft deres indtog i 

mange lande, og er også kendt i Danmark. De er forskellige i måden de gennemføres på, 

og i den tilgrundliggende filosofi, men at systemerne lærer af hinanden er karakteristisk, 

så holdnings- og indholdsmæssige forskelle bliver mindre. Akkreditering i sygehusvæ-

senet er primært udviklet i USA, og er en systematisk, ekstern kvalitetsvurdering, som 

er uafhængig af sygehusejere og centrale sundhedsmyndigheder44. De kendte akkredite-

rings- og certificeringssystemer indeholder typisk standarder på et mere generelt niveau 

for hele institutioner og ikke for en særskilt diagnose eller behandlingsprincip som er 

tankegangen i den tematiserende tilgang, hvor man koncentrerer sig om et specifikt om-

råde. På kvalitetskonferencen i Dublin (ISQua 2000) blev det fremhævet at det ikke er 

afgørende hvilket kvalitetssystem man vælger til institutionsspecifik evaluering. Be-

grundelser herfor er, at det endnu ikke er bevist at anvendelsen af de nuværende syste-

mer har ført til kvalitetsløft. Endvidere synes det mere afgørende at ledelsen vælger et 

eller andet system som forpligter hele organisationen til at fokusere på hele kvalitetstan-

kegangen. Der ønskes en fælles ramme, der samtidigt bevarer initiativerne i de lokale 

kvalitetssystemer. ”Samtidigt står det nu klart, at betingelsen for kvalitetsudvikling er, 

at de ledelsesmæssige niveauer nationalt, regionalt og lokalt bakker fuldstændigt op” 

(Christensen & Utzon 47/2000. s. 31). Altså er det en kendsgerning at medarbejderne skal måles 

på ydelser og kunnen, men der siges også tydeligt, at uanset hvilken metode der indfø-

res for at systematisere, er det ikke metoden der er vigtig, men nærmere det at ledelsen 

beslutter sig for at monitorere, og det er en forudsætning at ledelsen står bag.  

 

6.1.6 Sammenfatning 

På tværs af politikernes artikler er det mest dominerende træk, at incitamentet for kvali-

tetsudvikling er styrende for sygeplejerskerne, agenterne og det handler om effektiv ar-

bejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse. Patienterne sætter dagsordenen for kvalite-

ten og sygeplejerskerne gøres ansvarlige at kunne levere de rette varer. Sygeplejersker-

ne skal selv have ansvar og føle, at de gør en forskel, og presses til at sikre, at gode sy-

gehuse bliver endnu bedre ved at leve op til kravet om bedre service og høj kvalitet. 

Opnås der en medindsats, bliver de belønnet, hvis det er dokumenteret. Det er sygeple-

jerskerne selv der skal føle at de har indflydelse og kan tage ansvar for, at der ydes en 

indsats både på de hårde og de bløde områder. Som ansvarlige må de anstrenge sig for 
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at vise, at de når helt ud til det enkelte menneske. Patienter i dag stiller krav om at få en 

behandling der set både fra det subjektive og objektive plan er i orden, da de ellers kan 

gå andre steder hen, nu der er frit sygehusvalg. Derfor er patienterne indikator for, hvor 

godt sygeplejersken klarer sig og hvordan sygeplejen lever op til kravene.   

I dag vægtes kontrol udefra i stedet for selvkontrol, som tidligere gjorde sig gældende 

og derved kan patienterne vælge efter de vurderinger, der er til rådighed. Politikerne øn-

sker fælles rammer for kvalitetsudvikling med centrale registreringer og målinger, der 

kan synliggøre og sammenligne indsatsen. Det er modsætningsfyldt når sygeplejersker-

ne skal lade sig registrere og at politikerne på den ene side lader DRG-systemet indgå i 

større og større grad i planlægning og styring i sundhedsvæsenet, og de på den anden 

side svigter sygeplejen der afspejles unuanceret i grund- eller basisomkostningerne. 

Men i øvrigt påpeger politikkerne at kulturen er normsættende og at ledelsesforankring 

er en forudsætning for monitorering.  

 

6.2 Hvad siger lederne og fagorganisationen Dansk Sygeplejeråd om dilemmaet? 

Titlerne her er: ”Sygeplejens ekspertise”, ”Sygeplejersker savner indflydelse”, ”En 

tung opgave” ”Psykisk arbejdsmiljø det største problem”, ”Systemerne skal under 

lup”, ”Udfordringen fra Teknologien”, ”Dansk Selskab for patientsikkerhed stiftet”, 

”En god leder er ikke bange for kritik”. Her taler titlerne et sprog, der peger på de ydre 

rammer, organisering, arbejdsbetingelser og kvalifikationer. 

På tværs af artiklerne peges der på det faktum, at der er et modsætningsforhold mellem 

kravene om høj sundhedsfaglig kvalitet og bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets res-

sourcer og at der så samtidigt registreres 9% fejl og uhensigtsmæssige hændelser, samt 

manglende kvalifikationer og ressourcer hos sygeplejersker. Umiddelbart tyder det på at 

sygeplejerskerne ikke kan honorere kravet til kvalifikationer.  

 

Bekymring over om sygeplejersker har de rette kompetencer til kvalitetsudvikling  

6.2.1 Kan varen leveres? 

Også Dansk Sygeplejeråd og ledere udtaler sig om varen, og anvender ligesom politi-

kerne varen om det sygeplejefaglige bidrag, sygeplejen. Det drejer sig både om den di-

rekte patientkontakt, pleje og omsorg, god service, sygeplejefaglig kvalitet, altså det 

samlede bidrag til at sikre og forbedre et effektivt sundhedsvæsen med en højere sund-

hedsfaglig kvalitet, som det udtrykkes af lederne og Dansk Sygeplejeråd (Søe 10/2000,  
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Christensen 34/2000, Krukow 46/2000). Det er interessant at sygeplejen nu pludselig betragtes 

som en vare, og fra flere sider udtrykkes bekymring over varen der skal leveres, for at 

bruge et af Grete Christensens udtryk, næstformand i Dansk Sygeplejeråd. For at kunne 

levere varen, skal den produceres, og det handler derfor også om udbud og efterspørg-

selsproblematikken, og om sygeplejerskerne kan leve op til de forventninger der stilles. 

Det er også interessant at formand for Dansk Sygeplejeråd Connie Krukow anviser to 

tilgange hertil. I den ene finder hun det vigtigt, at finde ud af hvordan man får mest 

sundhed med de forhåndenværende ressourcer, med det reducerede antal sygeplejersker 

der er på arbejdsmarkedet. Den anden er rettet på målene der skal holdes og varen, der 

skal leveres (Krukow 47/2001). Altså peges der her på to modsatrettede krav som giver sy-

geplejersken et dilemma. Hun skal levere varen selvom det er en kendsgerning, at der er 

et reduceret antal sygeplejersker på arbejdsmarkedet. 

 

6.2.2 Effektivitet kræver rette kompetencer 

Overordnet set siges der også fra Dansk Sygeplejeråds formand Jette Søe i en leder, at 

det handler om arbejdstilrettelæggelse og en bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets res-

sourcer, at kunne honorere de krav der er fra politisk og administrativ side om kvalitets-

udvikling og effektivitet, men at det også gælder sikring af et højt kvalificerende niveau 

indenfor sundhedsuddannelserne. Det handler således om tilrettelæggelse på alle ni-

veauer. Dvs. derved siger Jette Søe indirekte, for at tage det sidste først, at forbedringer 

kalder på viden, og at uddannelse skal sikre at sygeplejerskerne får de rette kompeten-

cer. 

Et højt niveau i sundhedsuddannelserne er med til at sikre, at sygeplejerskerne kan ho-

norere de krav der er i et allerede effektivt sundhedsvæsen (Søe 10/2000). Flere udtrykker 

bekymring over manglen på kvalificerede sygeplejersker, og det er en af de store hin-

dringer for at få et optimal sundhedsvæsen. ”Konsekvenserne af mangel på personale er 

svigtende kvalitet i pleje og behandling og en ond cirkel for personalets arbejdsbetin-

gelser og arbejdsmiljø” (Krukow 47/2001), siger Connie Krukow. Prognoser tyder på at 

manglen på sygeplejersker fortsætter, og at der i år 2010 mangler 5.000 sygeplejersker 

og 16.000 i år 2020 ifølge Connie Krukow (ibid.). Altså skal vi tage det for pålydende at 

sygeplejerskerne, agenterne skal besidde høje kvalifikationer, for at leve op til kravene 

om kvalitetsudvikling og effektivitet. Dertil antydes et dilemma, der hindrer udviklin-
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gen af et optimalt sygehusvæsen, idet der både mangler sygeplejersker med de rette 

kompetencer, men samtidig er det et faktum at der er sygeplejerskemangel.  

 

6.2.3 Stræbsomme til trods for lav indflydelse 

Fra flere sider peges der på at sygeplejerskerne mangler indflydelse på eget arbejde. Det 

er omkring det psykiske arbejdsmiljø, at de største udfordringer ligger, tilkendegiver 

Grete Christensen. Det handler om at et højt arbejdspres og manglende indflydelse er 

medvirkende faktorer til at sygeplejerskerne har problemer med det psykiske arbejds-

miljø, i højere grad end mange forventede. Kvaliteten i omsorg og pleje kommer derved 

til at lide. Det giver sygeplejersken et dilemma, da sygeplejen ikke lever op til det, sy-

geplejerskerne gerne vil, og de krav der stilles. De kan ikke yde det optimale, når vilkå-

rene er ringe. Sygeplejerskernes humør smitter af på deres pleje og omsorg. Og det spil-

ler en langt større rolle, end de fleste regner med (Christensen 34/2000).  

Hvordan den enkelte opfatter det, at have indflydelse på sin arbejdssituation, kortlægges 

blandt 2500 personer fra 30 faggrupper i en landsomfattende undersøgelse. Undersøgel-

sen er foretaget blandt ”et tilfældigt udsnit af befolkningen”, som forskerne kalder det, 

og der deltog omkring 100 sygeplejersker. Undersøgelsen viser at sygeplejerskerne sav-

ner indflydelse. Det kom overraskende både for psykolog Vilhelm Borg, leder af AMIs 

arbejdspsykologiske og arbejdssociologiske afdeling, der har været med til at gennem-

føre undersøgelsen, men også for Grete Christensen, næstformand i Dansk Sygepleje-

råd. Vilhelm Borg peger på, at en væsentlig grund hertil kan være, at sygeplejerskerne 

føler sig styret af patienternes behov og lægernes krav, og det giver indtryk af at kunne 

være modsatrettede krav, hvor sygeplejerskerne ikke selv har råderum. Det kan hindre 

sygeplejerskerne i at planlægge selvstændigt. Desuden lider sygeplejerskerne af følel-

sesmæssige frustrationer, da de dagligt udsættes for så mange følelsesmæssige indtryk. 

”De påvirker i længden og kan resultere i udbrændthed, som igen kan give følelse af ik-

ke at have indflydelse på tingene”(Borg 9/2000, s. 6). Det kan give sygeplejerskerne en for-

nemmelse af, at de hele tiden skal løbe stærkt for at nå det hele, men ifølge Vilhelm 

Borg kan det også være et andet udtryk for, at sygeplejerskerne ikke får bearbejdet de 

mange følelsesmæssige indtryk.  

En anden faktor kan være sygeplejerskernes tendens til at tage ansvar, da ansvar også 

kan føles som en byrde, hvis man ikke samtidigt oplever at man har indflydelse (Borg 

9/2000, s. 6). Grethe Christensen finder resultatet ”utroligt utilfredsstillende”. Sygeplejer-
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skerne scorer 39,02 på en skala fra 0 til 100, og befinder sig derfor i den laveste del af 

skalaen. Grethe Christensen mener at grunden til at dette går galt er effektiviseringen, 

der presses mere og mere, ressourcer og tid til rapport og udveksling af erfaringer er 

skåret ned til et minimum. Det giver sygeplejerskerne et dilemma med ringe mulighed 

for at bearbejde de indtryk de har fået i løbet af dagen. Hertil siger hun: 
”efterhånden er det sådan at der er så få på arbejde som overhovedet muligt, og det be-
tyder, at sygeplejerskerne i flere og flere situationer står alene med patienterne. Man lø-
ser sine opgaver individuelt og har ikke mere det kollegiale netværk at spørge til råds” 
(Christensen 9/2000, s. 7).  

 
Men selvom Grete Christensen ser med alvor på undersøgelsen ser hun også andre tegn. 

Hun ser sygeplejersker, der er stræbsomme og ikke viser tegn på udbrændthed, og tegn 

”hvor faget blomstre, vi udvikler os, laver kvalitetssikring, forsker. Det ene projekt efter 

det andet ser dagens lys”, siger hun (Christensen 9/2000, s. 7). Altså er det tungt det her for 

sygeplejerskerne, men begejstring findes. Selvom sygeplejerskerne står midt i dilemma-

et mellem patienter, læger og samfundets krav om effektivitet, så finder de vej til trods 

for at de er presset af modsatrettede krav. 

 

6.2.4 Lederne svigter sygeplejersker 

Talsmand for lederne siger at medarbejderne også selv skal tage et ansvar, og at der er 

vigtigt at ruste og udvikle medarbejderne til at tage sig af de opgaver der er. Opgaver 

som stilles af politikere, samfundet og sygeplejen selv. De skal ikke lade sig køre rundt 

med, og lade ting gå hen over hovedet af dem, men i stedet tage ansvar for hver del, de 

er involveret i. Selve kulturen på en afdeling afhænger i høj grad af ledelsen, om ar-

bejdsglæden blomster eller visner. ”Vi skaber lige så gode medarbejdere som vi formår 

at være ledere”(Sparvath 37/2001, s. 14). Når en medarbejder er utilfreds med sin arbejdssitu-

ation konfronterer jeg hende med spørgsmålet: ”Hvordan tager du selv et medansvar”? 

(ibid., s. 14) siger Anna Birte Sparvath og forventer, at medarbejderen agerer frem for at 

reagere. Anna Birte Sparvath er chefsygeplejerske og formand for landsrådet for chef-

sygeplejersker og sygehusdirektører, og ses derfor som talerør for mange ledere. 

Besøg på flere afdelinger viste, at et psykisk dårligt arbejdsmiljø skyldtes eller forvær-

res af et dårligt samspil mellem ledelse og ansatte. Det er en katastrofe, når medarbej-

derne føler, at de ikke bliver lyttet til. Jeg er pinlig berørt over det, for det betyder, at vi 

som ledere ikke har gjort vores arbejde godt nok” siger Anna Birte Sparvath, (ibid., s. 14). 

Det kan handle om dårlig kommunikation, usynlig ledelse og uklare signaler, samt 
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manglende opbakning om mål og roller fra ledelsen siger Anne Birte Sparvath og væl-

ger at bruge denne kritik konstruktivt. Hun ser det som en god anledning til at standse 

op og overveje, hvordan vi kan gøre det bedre og siger videre: Hvis man er en god leder 

er man ikke bange for kritik”(ibid., s. 14). Og videre mener hun at:  
”Som leder har vi aldrig råd til ikke at tage personalets udtalelser alvorligt. Vi må ikke 
tvivle på deres oplevelser. De står ikke til diskussion. Personalet er vores kapital, vores 
ressourcer, så hvis vi ikke værner om vores ressourcer, så får vi ikke det ud af dem, som 
vi gerne skulle” (ibid., s. 14).  
 

Dermed antydes det samme som Dansk Sygeplejeråds formænd udtaler, at ressourcerne 

skal udnyttes bedst muligt, og endvidere at der skal værnes om dem. Fra lederside til-

stræbes det netop, at engagement og effektivitet bliver nøglebegreber, fordi man mener, 

at det vil sikre borgerne en god service med høj kvalitet, og derfor er lederne nu mere 

opmærksomme på, hvad der skal til for, at styrke medarbejdernes engagement og effek-

tivitet. Når arbejdstilsynet kommer med anbefalinger, der beder amterne rette fokus 

mod, at opgaver og ressourcer tilpasses, vil Anna Birte Sparvath hellere vende det om. 

Hun tror at sygehusene kan skabe et bedre arbejdsmiljø, ved at ruste sig og udvikle 

medarbejderne og ledere ”til at tage sig af de opgaver, der er” (ibid.14). Det er vigtigt vi 

ruster medarbejderne til at tage et medansvar, og til at føle sig som en del af et fælles-

skab, hvor man samarbejder, om den fælles sag vi har, nemlig patienten. ”En sådan kul-

tur på vores arbejdspladser er utrolig vigtig” siger Anne Birte Sparvath (ibid. s. 15). Altså  

handler det om at skabe en kultur hvor lederne er synlige og kommer med klare udmel-

dinger, som grobund for at sygeplejerskerne kan tage ansvar og opleve engagement. 

Derved får de indflydelse i forhold til de stillede opgaver, som drivkraft for at opnå ef-

fektivitet. 

 

6.2.5 Teknologien skal være en del af dagligdagen 

De elektroniske patientjournaler udvikles for at kunne dokumentere systematisk, regi-

strere og derved synliggøre ydelser og resultater, og endelig som udgangspunkt for 

sammenligninger på tværs og kontrol. Teknologien skal være en del af dagligdagen, 

hvis den skal bidrage til at øge kvaliteten af behandling og pleje, men teknologien kan 

ikke erstatte den menneskelige dimension i sygeplejen (Krukow 49/2000).  

Håndtering af teknologisk overvågning med nyeste avancerede udstyr, ses som en na-

turlig del af sundhedsvæsenets ydelser, og rummer kolossale muligheder. Til den tekno-

logiske fremmarch i sygeplejen siger Connie Krukow, at den nyeste teknologi skal med-
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tænkes i alle arbejdsgange på sundhedsvæsenets arbejdspladser. Men ”for sygeplejer-

skerne vil teknologien aldrig være andet end et middel. Aldrig målet. Den direkte pleje 

og omsorg må altid være det primære” fastslår Connie Krukow (Krukow 46/2000). 

Den fælles elektroniske patientjournal (EPJ) blev ved konference om Patientsikkerhed 

fremhævet, som et skridt i retning af større patientsikkerhed. Hermed antydes der fra 

Dansk Sygeplejeråd, at det ikke er nok at sætte strøm til de gamle papirjournaler. Der-

ved er der ingen ændring af indholdet, kun de ydre rammer ændres. Det er interessant at 

der her peges på, at når indholdet ændres – justeres og udvikles, kan patientsikkerheden 

øges. Teknologien åbner op for lokale muligheder, men også for vidensudvikling på 

verdensplan. Altså skal den elektroniske patientjournal udformes, så den understøtter 

det centrale i sygeplejen: den direkte patientkontakt, omsorgen og vejledningen. Det 

skærper samtidigt kravene til, at pleje og omsorg er er baseret på videnskabeligt grund-

lag eller et solidt erfaringsmateriale. Sygeplejerskerne skal udvikle og registrere med 

hjælp af teknologien, men holde fokus. 

 

6.2.6 Høj patientsikkerhed - en forudsætning for effektivitet 

Hvis vi skal bevare patienternes tillid, lægges der her op til, at der skal gøres en indsats 

for at øge patientsikkerheden siger Connie Krukow tydeligt. Både formændene og lede-

re giver klart udtryk for, at de godt er klar over, at det er altafgørende at højne patient-

sikkerheden, en udfordring som skal løses for, at målet om effektivitet kan nås. Da den 

individorienterede kontrol ikke kan stå alene, erkender de at egenkontrol nu ikke længe-

re er tilstrækkeligt. Fokus på høj patientsikkerhed er vigtig af flere grunde tilkendegiver 

Connie Krukow. For det første er det vigtigt at fastholde patienternes tillid til det danske 

sundhedsvæsen. Dernæst har også sygehusene selv interesse i at forebygge fejl og util-

sigtede hændelser. Connie Krukow fastslår efter en netop overstået konference om pati-

entsikkerhed, at det vil kræve at: ”sundhedspersonale ændrede på arbejdskulturen på 

de enkelte afdelinger, så den generelle opfattelse blev, at det var menneskeligt at fejle” 

og videre at .”Systemerne skal under lup” (Krukow 46/2000). Alle arbejdsgange og arbejds-

betingelser skal under lup, så fejlkilder kan opspores effektivt, Dansk selskab for pati-

entsikkerhed blev dannet den 10. december 2001, med initiativ blandt andet fra Dansk 

Sygeplejeråd som led i kvalitetsudvikling. Et af foreningens formål er at personalet skal 

lære af deres fejl. Undersøgelser lavet af DSI – Institut for Sundhedsvæsen viser 9% af 

alle patienter indlagt på danske sygehuse har været udsat for utilsigtede og skadevol-
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dende hændelser. Det betyder at knap hver 10. patient enten får men eller dør af fejl og 

komplikationer, som ikke har direkte med den sygdom at gøre, de blev indlagt for. Un-

dersøgelsen viste også at 4 ud af 10 hændelser kunne være undgået, hvis man havde 

brugt den eksisterende viden. (Pedersen 50/2001). Altså ses i de to formandsudtalelser et 

modsætningsforhold mellem den ekspertise og det høje niveau der tilstræbes, når der 

også kan påvises 9 % fejl, og tilmed lurer faren for også at miste patienternes tillid. 

 

6.2.7 Sammenfatning 

Modsatrettede krav til sygeplejerskerne, agenterne presser sygeplejerskerne ud i ekstre-

mer, så de ikke længere er i stand til at agere og bearbejde de data, og videns indtryk de 

får. I stedet lader de sig rive med af dårlig stemning og en afmagtsfølelse, som påvirker 

deres omgang med patienten og den sygepleje de yder. Til trods for sygeplejerskeman-

gel skal sygeplejen levere den vare der efterspørges, og ikke uden grund udtrykker for-

mænd og ledere bekymring. Umiddelbart ser lederne og fagorganisationen et dilemma i, 

at medarbejderne ikke lever op til høj kvalificeret pleje, og tegn herpå afspejler sig i et 

dårligt arbejdsmiljø og mange fejl og utilsigtede hændelser, og manglende kvalifikatio-

ner råber gruppen vagt i gevær. Derfor betoner Jette Søe betydningen af at sundhedsud-

dannelserne er på et højt kvalificerende niveau, for at øge effektiviteten. Der peges på 

flere grunde til sygeplejerskernes manglende indflydelse. Både de modsatrettede krav 

fra læger og patienter som styrer sygeplejersken og de mange følelsesmæssige frustrati-

oner de udsættes for, uden at få dem bearbejdet. Men det handler også om at de mangler 

ledelsens opbakning, at de står bag, for at de kan tage ansvaret og agere, og selve kultu-

ren. Det ser ud til det kan være en følge af, at sygeplejerskerne har en tendens til at tage 

ansvar uden at have den fornødne indflydelse. Med effektiviseringen presses sygeplejer-

skerne fortsat, men trods alle trængsler, finder udvikling sted. 

 

6.3 Hvad siger sygeplejerskerne selv om dilemmaet?  

6.3.1 Udviklingssygeplejerskerne der har en særlig rolle i sygeplejen              

Titler på artiklerne er: ”Dansk erfaring med at indføre VIPS-modellen”, ”Hvorfor inte-

ressere sig for dokumentation”, ”I Virginia Hendersons fodspor. Sygepleje ud fra 

grundlæggende behov”, ”En fælles dansk model for kvalitetssikring”, ”Evidensbasere-

de kliniske retningslinier”, ”Klinisk retningslinie. Ernæring ved apopleksi”, ”Ernæring 

til patienter med hoved- og halskræft”, ”Fokus på aktiv ernæringsterapi”, ”Koncentre-
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ret sygeplejepraksis”, ”Vurdering af smertens intensitet hos den smertepåvirkede pati-

ent”, ”Rammer og struktur for udviklingen af sygeplejen”  

Et af de gennemgående begreber i artiklerne er dokumentation, og mange tilkendegiver 

tydeligt at et af kernepunkterne i kvalitetsudvikling netop er dokumentation af sygeple-

jen. Titlerne har karakter af anvisninger og bærer præg af indsatsområder, der er i gang 

som led i kvalitetsudvikling. Et fællestræk ved disse artikler er, at der påpeges problem-

områder i praksis, og dernæst følger handlingsanvisninger, der kan vise sygeplejersker-

ne, hvordan de skal effektivisere deres indsats.  

 

Fundamentet for kvalitetsudvikling vakler 

6.3.1.1 Dokumentationen kan synliggøre sygeplejen 

Den overordnede holdning til sygeplejerskernes dokumentation er, at den ikke er i or-

den, og at sygeplejerskernes arbejdsområde derved ikke er synligt. Det giver hverken 

respekt blandt sygeplejerskerne selv eller hos andre (Meldgård & Rud 5/2001). Meldgård & 

Rud siger at mange hidtidige dokumentationssystemer er havnet i papirkurven, fordi sy-

geplejen heller ikke har tiltro til sin egen formåen med hensyn til dokumentation. For at 

hjælpe sygeplejen peges der på mange redskaber, der er udviklet til at systematisere og 

dokumentere sygeplejen. Det drejer sig f. eks. om kliniske plejeplaner, observations-

skemaer, procedurebeskrivelser, guidelines, modelprogrammer og standarder. Endvide-

re vil en beskrivelse af sygeplejen, være et forsøg på at begrebsafklare og definere hvad 

disse redskaber kan anvendes til siger Meldgård & Rud, der henholdsvis er udviklings-

sygeplejerske og oversygeplejerske i deres projekt ”Hvorfor interessere sig for doku-

mentation?” De beskæftiger sig med dokumentationens betydning og retter særligt fo-

kus på metoder og redskaber, som det anbefales sygeplejen at anvende, og de er af den 

opfattelse at sygeplejerskerne på gulvet er i et dilemma, når de ikke dokumenterer deres 

sygepleje. De siger blandt andet, at arbejdet med at målrette og intensivere 

dokumentationen ”giver sygeplejerskerne bedre muligheder for at få værdifulde 

oplysninger om kvaliteten og effekten af plejen” (ibid., s. 32).   

De mener at dokumentationen af den kliniske sygepleje gør en forskel for både patienter 

og fag. Det er deres håb, at det er ”muligt at få sygeplejersker i en stor organisation til 

at mene det samme og til systematisk at arbejde med dokumentation” (ibid., s. 32). Det vi-

ser sig, at når der røres ved sygeplejerskernes dokumentation, og der indføres en ny 

model og nye redskaber som for eksempel nye plejejournaler, røres der også ved samti-
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digt ved sygeplejerskernes syn på deres fag, både hvordan de tænker og handler. Når 

sygeplejerskerne dokumenterer og begrebsliggør deres pleje, skabes der også basis for 

entydighed, og de kommer væk fra den indforståede holdning som sygeplejerskerne har 

til deres dokumentation. Med et fælles sprog kan sygeplejen gøres mere entydig og 

præcis siger Meldgård & Rud (ibid., s. 33). Det er interessant at der er enighed om at en 

dokumenteret, ensartet og kvalificeret pleje, der skaber entydighed, anses som et gode 

for sygeplejen og dermed patienten, og at denne opfattelse ikke nødvendigvis deles af 

sygeplejerskerne selv. Altså er det her klar tale at sygeplejerskernes dokumentation ikke 

er i orden, og at sygeplejerskerne derved ikke kan gøres deres ekspertise og sygepleje 

synlig. Endvidere står det klart, at når sygeplejerskerne koncentrerer sig om nye redska-

ber, der kan ændre deres dokumentation, ændres deres syn både på deres fag, samt deres 

tanke og handling.  

 

6.3.1.2 Systematisk dokumentation kan højne sygeplejens kvalitet 

Sygeplejerskerne er afhængige af dokumentationen hvis kvaliteten skal højnes. En an-

den der har fokuseret på dokumentationen er cand. cur. Tove Lindhardt, forsknings- og 

udviklingssygeplejerske. Hun siger i forbindelse med, at hun skriver om danske erfarin-

ger med at indføre VIPS-modellen at: 
”ikke overraskende viste det sig, at dokumentationen i bedste fald var usystematisk og of-
te ikke-eksisterende. Af samme årsag var det umuligt at måle kvaliteten af plejen såvel i 
som på tværs af afdelinger” (Lindhardt 20/2001, s. 22). 

 
Derfor ønskede man at indføre et dokumentationssystem for sygeplejen. Man valgte en 

forskningsbaseret model for struktureret dokumentation af sygeplejen, VIPS-modellen, 

der er udviklet ved sygeplejeforskning. VIPS-modellen45 er introduceret i Danmark i 

1997, blev valgt fordi der i sygeplejen efterhånden er så stor forsknings- og udviklings-

mæssig aktivitet, og der er væsentlige problemer med at implementere den udviklede 

viden i sygeplejepraksis. VIPS-modellen giver en struktureret metode til dokumentation 

af sygeplejepraksis med sygeplejeprocessen som overordnet ramme. VIPS står for: Vel-

være, Integritet, Profylakse og Sikkerhed. Tove Lindhard fremhæver, at en entydig for-

ståelse er af betydning, og Virginia Hendersons behovsområder danner fælles ramme 

for dataindsamlingen ved beskrivelse af patientens grundlæggende behov i VIPS-

modellen (Lindhard 20/2001). Stud. ph. d. Ingrid Egerod siger at det er meningen, ud fra 

VIPS-modellen, at sygeplejersken skal analysere patientens situation ud fra en systema-

tisk indsamlet information og lægge plan for sygeplejen (Egerod 38/2000). Undersøgelser 
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viser at der er to afgørende faktorer, der har betydning for at forbedre sygeplejerskernes 

systematik i dokumentation. Det er ledelsens fortsatte opbakning og ressourcer. Det er 

også Tove Lindhards erfaring at kvalitetsudviklingsarbejde skal forankres i ledelsen, for 

at blive fastholdt (Lindhard 20/2001) Konkret nævnes, at det drejer sig om, at skabe vilkår 

for, at målene for implementeringsprocessen nås, at projekter bakkes op, og der afsættes 

tid og ressourcer. Altså påpeges det her at hvis sygeplejerskerne vil øge kvaliteten er der 

ingen vej uden om hverken systematik i plejen eller dokumentation. Desuden skal ud-

viklingsprocessen være forankret i ledelsen, så ændringer ikke påvirkes i negativ ret-

ning.  

 

6.3.1.3 Standardiseret pleje vinder tid 

Sygeplejerskerne beklager sig over at skrivebordsarbejdet ved dokumentation af syge-

plejen tager lang tid, tilkendegives det i flere artikler (Lindhardt, Meldgaard & Rud). For ek-

sempel siges der om VIPS-modellen, at der genereres mange papirer. Det er også erfa-

ringen fra Sverige i første omgang, Med tiden er det meningen at sygeplejerskerne do-

kumenterer rationelt ved at bruge strukturen i VIPS, og det har vist sig, at når man har 

lært at bruge modellen rigtigt og lægge en god plejeplan, at det hverken tager længere 

tid, eller genererer flere papirer. Det kræves, at man klart kan gennemskue, hvad der er 

sygepleje og sygeplejens domæne, hvilken dokumentation der hører til andre faggrup-

pers dokumentationsredskaber og formentlig også allerede befinder sig der. Arbejdet 

med VIPS har flere steder skabt basis for standardiserede plejeforløb til at bedre kvalite-

ten og pleje og dokumentation, og på sigt skære tidsforbruget ned siger Tove Lindhardt. 

Den foreskrevne, standardiserede pleje skal følges op af de kollegaer, der overtager ple-

jen, når der er tildelt patientpleje. Sygeplejerskerne skal lære at have fokus på standardi-

serede plejeforløb, som middel til at opnå kvalitet og vinde tid, og følge de lagte planer. 

Som tidligere nævnt er det nødvendigt at de kommer til at tænke på en helt anden måde 
(Lindhardt 20/2001, s.24-25). 
Med standardiserede plejeforløb går vi et skridt videre til accelererede pleje- og behand-

lingsforløb. En registreringsundersøgelse i 1999 og 2000 viser en sikker tidlig rehabili-

tering og genvinding af normale organfunktioner46 (Jakobsen & Sonne 14/2000). Med en mål-

rettet, koncentreret sygeplejeindsats, bruges der på få dage mere tid på information og 

motivering, og mindre tid på somatisk pleje end ved konventionelle forløb. Det betyder 

at en sådan kontinuerlig ændring af forløb til accelererede forløb vil medføre at arbejds-
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gange omlægges og personaleressourcer tilpasses til antallet af patientforløb, siger pro-

jektsygeplejerske Dorthe Hjort Jakobsen & professor, overlæge, dr. med. Henrik Kehlet 

(ibid.). Altså fremstilles her en ny vinkel på arbejdsgange og personaletilpasning, hvor 

sygeplejersken udnytter tiden effektivt, og gør patienten parat til på kortere tid at gen-

vinde sin sundhed, og blive klar til udskrivelse. Også her anvendes systematikken til at 

sikre et målrettet forløb. Den ekstra indsats der kræves i starten når der omlægges, er-

stattes tilsyneladende senere af en tidsbesparelse for både patienter og sygeplejersker. 

 

6.3.1.4 Dokumentation kalder på viden 

At søge sidste nye viden burde være en selvfølgelig del af sygeplejerskernes arbejds-

proces siger Meldgård & Rud (Meldgård & Rud 5/2001).  På tværs af artiklerne ses klart et 

grundlæggende ønske om, at sygeplejen baseres på evidens (Christensen & Zielke, Harder, 

Wengler & Heick). Således fastslår klinisk sygeplejespecialist Doris Christensen & klinisk 

oversygeplejerske Susanne Zielke i artiklen: ”Evidensbaserede kliniske retningslinier” 

at evidens bør være sygeplejens grundlag og basis for kliniske retningslinier, og at 

forskningsbaseret viden går frem for erfaringsbaseret viden (Christensen & Zielke 17/2000). I 

deres model for evidensbaserede kliniske beslutninger henviser de til: Hayness R.B., 

Sackett D.L. et al. (1996). Der indgår tre elementer: klinisk erfaring, patientpræferencer 

og forskningsevidens. Det handler om at bruge bedst foreliggende evidens i behandlin-

gen eller sygeplejen til patienten, men også således at klinisk praksis integreres og det er 

den enkelte læge eller sygeplejerske, der i hvert tilfælde må vurdere hvad der tjener pa-

tienten bedst. Desuden henviser de til: DiCenso & Cullum47, der har videreudviklet mo-

dellen til fire led, idet ressourcer er taget med, da mangel på ressourcer netop kan kom-

me til at influere på den ønskede faglige kvalitet. Det er interessant at sygeplejen afpri-

vatiseres når sygeplejersken både anvender bedst foreliggende evidens og patientpræfe-

rencer samt egen kliniske erfaring. Med evidensbaserede kliniske retningslinier får den 

kliniske kompetente sygeplejerske mulighed for at vælge den bedste kvalitet til netop 

den specielle patient hun skal hjælpe (Christensen & Zielke 17/2000). Altså peges der på, at den 

kompetente sygeplejerske, har mulighed for at vælge den bedste kvalitet i modellen for 

evidensbaserede kliniske beslutninger. Derimod peges der ikke på hvad der hjælper sy-

geplejersken, der ikke har særlig meget erfaring at trække på. Hun må vurdere patien-

tens pleje ud fra de to elementer: evidens og patientpræferencer, og hente hjælp i klini-
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ske retningslinier. Der antydes her et dilemma idet sygeplejen ikke hviler på bedst fore-

liggende evidens, og derfor ikke anses for at være optimal. 

 

6.3.1.5 Grundlæggende behov trues 

Virginia Henderson siger: ”Grundlæggende sygepleje er den autoriserede sygeplejer-

skes suveræne område” og videre siger hun at grundlæggende funktioner rigtigt træder i 

karakter ved svigt, som når patienten f.eks. ikke længere har appetit og kan spise selv, 

eller ordne sin mund (Harder 44/2000). Sammenholdt med at flere undersøgelser tyder på, at 

både sygeplejersker og læger mangler viden om hvordan de skal bruge aktiv ernærings-

terapi, er det interessant at der kan peges på flere grunde, foruden manglende viden, til 

at patienterne ikke får optimal ernæring. Der ses en uklar ansvarsfordeling, så læger og 

sygeplejersker ikke ved hvem der tager sig af hvad med hensyn til identifikation, be-

handling og monitorering af ernæringstruede patienter (Wengler & Heick, Poulsen & Clement, Jo-

hansen). I en undersøgelse48 på 40 større danske hospitaler i 1997 er der gennemført en 

større spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 læger og 1000 sygeplejersker, tilfældigt 

valgt, med en svarrespons på 43,3%  (Wengler & Heick 35/2000).  Formålet med undersøgel-

sen var at undersøge brugen af aktiv ernæring på danske sygehuse og identificere muli-

ge barrierer for brugen af aktiv ernæring med hensyn til holdninger, viden og praktisk 

administration. Også her viste det sig at såfremt der ikke findes både centrale og decen-

trale retningslinier/procedurer for aktiv ernæringsterapi, er det meget vanskeligt at kva-

litetssikre området. ”Ernæringsterapien bliver tilfældig og forløber utilfredsstillende for 

såvel patienter som personale” (Wengler & Heick 35/2000, s. 24). Videre konstateres det at be-

handlingen bliver individuel, hvilket er et eksempel på, at behandlingen bliver afhængig 

af det personale, som er i vagt. Det viste sig også at sygeplejersker i højere grad end læ-

ger synes at fokusere på brugen af aktiv ernæringsterapi. Det er interessant at undersø-

gelsen peger på, at ernæringsterapi må være et lavstatusområde, og at årsagen skal fin-

des i, at ernæring ikke har status som behandling i sig selv. Man mener det har betyd-

ning, at tendens i sygeplejen går i retning af teoretisering af omsorgen, og det måske er 

på bekostning af manglende praktisk kunnen indenfor de basale behov, hvor en målret-

tet aktiv ernæring også hører til (ibid. s. 23). Med baggrund i undersøgelsen peger sygeple-

jerskerne49 også på, at tiden kan være et problem. Men de undrer sig over, så svært det 

er at få gennemført rutinerne hos ernæringstruede patienter. Altså ser det ud til at vi skal 

tage det for pålydende at sygeplejersken er i et dilemma, når patienterne ikke får grund-
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læggende behov opfyldt på grund af manglende viden og fordi der hersker uklar an-

svarsfordeling omkring opgaverne mellem sygeplejerskerne og lægerne. Tilmed ser er-

næringsterapien tilfældig ud, når der mangler retningslinier.  

 

6.3.1.6 Subjektiv vurdering skader patienten  

Som en modsætning til det systematiske og ens skriver oversygeplejerske Jette Skriver-

sen og klinisk sygeplejerspecialist Jan Frandsen i artiklen ”subjektive vurderinger og 

holdninger skader patienterne”. Smertebehandlingen er afhængig af personalets egne 

holdninger til smerte, og at sygeplejersker og læger undervurderer patientens egen op-

fattelse af smerte (Skriversen & Frandsen 19/2001). De påpeger at smerten kan beskrives ved at 

anvende forholdsvis simple, men effektive skalaer, for eksempel den såkaldte VAS-

skala50, og patienterne kan derved få en sufficient smertebehandling. ”Problemet er 

imidlertid ofte, at sygeplejerskerne er imod at bruge dem” (ibid., s. 28). For at undgå at 

myter og misforståelser skal danne grundlag for den holdning personalet har om smerter 

og den smertebehandling patienten får, men at den i stedet bygger på patientens udsagn, 

anbefaler de, at smerten bliver systematisk vurderet og behandlet. Det er et krav, at ska-

laer der skal klassificere smertens intensitet er pålidelige. Skalaen skal ligeledes være 

gradueret tilstrækkeligt til, at kunne indfange forandringer i smertens intensitet. Den 

skal endvidere være let at anvende og forstå, for både patienter og personale. Således 

anbefales det, at vurdering af smertens intensitet skal være en kontinuerlig proces og så-

ledes at vurdering af smerterne kan dokumenteres, så analyse og evaluering af redskaber 

er muligt, og danne grundlag for sammenligninger på tværs.  

Ligeledes har mange sygeplejersker og læger sagt at de ”synes det var synd for patien-

ten at få sonde” (Poulsen & Clement 32/2000, s. 25), og det har måske været medvirkende til at 

ernæringsinterventionen tidligere har været tilfældig. Barrierer og årsager for en god er-

næring ses klarlagt i et ernæringsprojekt ”Tidlig ernæringsindsats giver bonus”, hvor 

det viste sig at der var mange barrierer der skulle overvindes, og hvor personalet selv 

kom med forslag om hvordan de skulle overvinde forhindringer, og få redskaber, så er-

næringen kunne optimeres51 (ibid., s. 21).  

Desuden var man også blevet opmærksom på, at uden en standard manglede fokus på 

ernæringens betydning. Patienterne havde brug for tid til at overvinde tanken om sonde-

ernæring, men det viste sig efterhånden som projektet skred frem, hvor vigtigt det var at 

patienter og pårørende fik lov til rent mentalt at vænne sig til sonden. Altså antydes her 
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Susanne Zielke og Doris Christensen har i deres praksis blandt andet udviklet en pleje-

plan til den kliniske retningslinie for patienter med apopleksi, som indeholder flere red-

skaber til dokumentation. Heraf kan nævnes statusark, sygeplejediagnose, mål, hand-

lingsplan, evaluering, og der lægges op til muligheden for tilpasning i flere plejeplans-

systemer. Der anvendes systematisk monitorering både i planlægning, vurdering og 

evaluering. I artiklen ”Klinisk retningslinie om ernæring ved apopleksi” redegøres der 

for den kliniske retningslinie og for brugen og dokumentationen af den.  Baggrunden 

hertil er at både ældre og nyere undersøgelser viser at patienterne bliver underernæret 

under indlæggelse og der peges på, at en underernæret patient udgør et problem da 

underernæring øger dødeligheden, forlænger indlæggelsestiden og påvirker patientens 

almene funktioner og henviser til: Finestone, Davalos og Odderson

at både sygeplejersker og læger lader sig styre af myter og misforståelser. Det er et di-

lemma at sygeplejerskernes egne holdninger præger den pleje og behandling patienterne 

får, som det dominerende grundlag. Sygeplejen kan blive tilfældig og uden fokus, når 

retningslinier og standarder mangler, og det halter med kvaliteten. 

 

6.3.1.7 Ens og kvalificeret sygepleje med kliniske retningslinier 

I flere artikler peges der på fordelene ved de kliniske retningslinier (Christensen, Johansen, 

Wengler & Heick) Blandt andet udtaler tre kliniske oversygeplejersker Bente Nørskov, Ma-

rianne Schmidt og Gitte Petersen og ernæringssygeplejerske Anni Towty. ”at den klini-

ske retningslinie skal sikre, at patienterne får en dokumenteret, ensartet og kvalificeret 

pleje” (Nørskov & Schmidt 15/16/2000 s. 40). En klinisk retningslinie betegnes her som et red-

skab, der fungerer som forskrift i den daglige praksis med mulighed for individuelle af-

vigelser. Det er vigtigt at sygeplejerskerne har viden, og er fagligt parate til at møde pa-

tienter med specielle problemer. Den kliniske retningslinie er baseret på dokumenteret 

viden, evidensbaseret hvis det findes, ellers fremstilles retningslinierne på grundlag af 

erfaring og faglig konsensus. Altså tilstræbes her, at en handleanvisning i den klinisk 

retningslinie følges så sygeplejerskerne kan tilføres viden og kan udføre plejen, så den 

både bliver ens og kvalificeret. En anden artikel peger på det faktum, at den kliniske 

retningslinie ikke i sig selv udgør nogen kvalitet, men den er en vejledning i den daglige 

praksis. Kvaliteten kommer først til syne, når den kliniske retningslinie er implemente-

ret, så vil resultaterne fremkomme ved dokumentationen af sygeplejen skriver klinisk 

oversygeplejerske Susanne Zielke og klinisk sygeplejespecialist Doris Christensen (Chri-

stensen & Zielke 17/2000).    

52. Sygeplejerskerne 
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funktioner og henviser til: Finestone, Davalos og Odderson52. Sygeplejerskerne er i kni-

be, når patienterne er underernæret, hvis det ikke er muligt at bringe patienternes ernæ-

ringsstatus op på et forsvarligt niveau. Altså ses her, at et konkret plejeproblem, om un-

derernæring kan løses ved systematik, at der anvises en metode med redskaber til at 

håndtere problemet. Resultatet kan vises ved hjælp af sygeplejerskernes monitorering,  

og det er interessant at risikoen for komplikationer, forlænget indlæggelsestid og øget 

dødelighed nedsættes. 

 

6.3.1.8 Nationale målinger alene fører ikke til kvalitetsforbedringer 

Også udviklingssygeplejersker har fokus på, at ydelsernes kvalitet i det danske sund-

hedsvæsen i flere år har været midtpunktet. Ønsket om dokumentation er mundet ud i 

dannelse af flere tværfaglige nationale kvalitetsudviklingsprojekter. Her kan nævnes 

”Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) og Det nationale projekt ”Den Gode Medicinske 

Afdeling” (DGMA) hvor der er tilslutning af 70 afdelinger, der er villige til at se på 

egen kvalitet (Rasmussen & Quist 12/2001). Men synlige, brugbare resultater kan først ventes 

om nogle år, siger artiklens forfattere oversygeplejerske Lisbeth Rasmussen & overlæge 

Peter Quist, der begge er tilsluttet projektet ”Den Gode Medicinske Afdeling” ”Der vil 

være områder, hvor der ikke kan udvikles valide, let registrerbare indikatorer, som do-

kumenterer den reelle kvalitet”(ibid. s. 34). Landsdækkende målinger af indikatorer fører 

ikke til kvalitetsforbedringer i sig selv. Derfor må personalet motiveres til selv at tage 

initiativ til kvalitetsforbedringer. ”Dette sikres efter vores mening og erfaringer bedst 

ved at indbygge et relativt stort element af selvevaluering”(ibid.) siger Rasmussen & 

Quist: ” En fælles dansk model for kvalitetssikring” og peger her på, at det gode initiativ 

skal bevares lokalt, mens udvikling af fælles indikatorer, er en fælles sag – der tager tid. 

Gennem de løbende indberetninger af kvalitetsdata i en række databaser, har man cen-

tralt indset, at det kun i mindre omfang kan anvendes til kvalitetsudvikling, og derfor er 

det vigtigt at data også lokalt er til rådighed, for at have mulighed for en selvbestaltet 

vurdering/evaluering.  

Sundhedsvæsenets enkelte sektorer og afdelinger imellem er væsentligt forskellige. For 

eksempel kan kvalitetsmål udarbejdet på en kirurgisk afdeling ikke anvendes på en me-

dicinsk afdeling. Til gengæld kan udvalgte tværgående kvalitetsmål være gældende for 

alle sektorer, som eksempelvis medicingivning. Men ønsket er stadig en fælles dansk 

model for kvalitetssikring. Det er interessant at artiklerne peger på områder, der vanske-
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ligt lader sig registrere, så de fremtræder troværdige, og at det især gælder opgaver in-

den for sygeplejen. Som følge heraf er det tilsyneladende ikke den reelle kvalitet der 

dokumenteres. Altså påpeges her at selvkontrol endnu er uundværlig for kvalitetsudvik-

ling, og derfor holdes der fast i at kvalitetsudviklingsinitiativet fortsat skal være lokalt 

forankret. Endvidere ses det problematisk med valide fælles indikatorer, da den reelle 

kvalitet endnu ikke altid kan dokumenteres, men skal udvikles over tid ved hjælp af fæl-

les dansk model. 

 

6.3.1.9 Sammenfatning 

Det viser sig også at igangsatte handlingsprogrammer ikke følges op uden at ansvars-

placeringen er klar. Plejen bliver tilfældig og afhængig af hvem der er i vagt, og hvilken 

ekspertise de besidder. Viden kalder på opmærksomhed, så sygeplejersken derved ved, 

hvad hun skal observere og handle på. Ligeledes hjælper systematikken sygeplejersken, 

og anses som en nødvendighed, da sygeplejen ellers vil blive subjektivt præget. De kli-

niske retningslinier foreskriver hvordan sygeplejersken skal gøre og fungerer som vej-

ledning i det daglige. Det er tydeligt at sygeplejerskernes syn ændres både på patienter-

ne og faget, når de får nye dokumentationsmodeller. 

Udviklingssygeplejerskerne giver på intet tidspunkt udtryk for, at det er nærværet med 

patienten der er mangelfuldt, men at nogle opgaver og observationer hos patienten ikke 

har været i orden. Fokus er derimod på de faglig discipliner, der ikke findes i orden hos 

sygeplejerskerne. Der efterspørges kompetencer hos sygeplejerskerne, uden at der er 

vished for at de er til stede, eller kommer. Udgangspunktet for udviklingssygeplejer-

skerne er at den kliniske sygeplejerske er kompetent, og forholder sig således ikke til, 

hvad der sker når sygeplejerskerne er novicer. Når sygeplejerskerne handler efter egne 

holdninger, opfyldes grundlæggende behov hos patienterne ikke optimalt, og deres vi-

den er ikke tilstrækkelig. De er ikke meget for at anvende systematisk dokumentation. 

Dokumentationen er nærmest ikke eksisterende. Derfor er der tegn på at grundlaget for 

kvalitetsudvikling ikke til stede. 

 

6.3.2 Sygeplejerskerne i praksis 

Titlerne på artiklerne er: ”Et godt liv vokser ikke ud af et regneark”, ”Evidensbaseret 

sygepleje – et misbrugt begreb”, ”Færdig sygeplejerske og hvad så?”, ”Håbløst ar-

bejdsmiljø”, ”Patienterne kommer først eller gør de?”, ”Retten til at være patient”,  
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”Kvalitetsmålinger skader patienterne”, ”Fælles Sprog er selvbedrag” og ”Fælles 

Sprog forringer Plejen”. Der signaleres ikke nogen tværgående begejstring hos sygeple-

jerskerne over kvalitetsudviklingens indtog, i studiet af disse titler, men nærmere som et 

opråb og betænkeligheder. Fordring om effektivitet og produktivitet ligger i undertoner-

ne, og ses ikke som en positiv udvikling for sygeplejerskerne og patienterne. De udtryk-

ker frustrationer, afmagt og rådvildhed. Der er også andre artikler fra sygeplejerskerne 

selv, i årgang 2000 og 2001 der forholder sig til kvalitetsudvikling, med titler som: 

”Man skal undre sig” og ”Ernæring. Et uddannelsesprogram”. Her udtrykkes ikke no-

gen betænkelighed, nærmere en drift eller udvikling hvor man er i gang med processen.  

 

Kvalitetsudvikling gavner og presser sygeplejersker 

6.3.2.1 Dobbeltkrav til kvalitetsudvikling  

Vægten ligger tydeligt på at sygeplejerskerne gerne vil kvalitetsudvikling men mener 

også der er nogle omkostninger. Sygeplejerskerne ser kvalitetsudviklingen som et løft 

for sygeplejen, men erfarer så efter ibrugtagningen, at der kan vise sig stive systemer, 

hvor der ikke er plads til detaljer (Nielsen 9/2000, Hansen 22/ 2000). Det handler om holdninger 

og forventninger når sygeplejerskerne oplever at udviklingstiltagene ikke er i overens-

stemmelse med sikring af kvaliteten i sygeplejen for den enkelte patient, men i stedet 

for handler om resultater og effektivitet. Ved indførelsen af fælles sprog på landets ple-

jehjem, oplever tidligere sygeplejefaglige leder Ketty Nielsen en fremtid præget af et 

standardiseret, stift system, hvor medarbejderen ikke har fleksibilitet i arbejdet og mu-

lighed for at tage individuelle hensyn. Hertil siger Ketty Nielsen ”den enkelte medar-

bejders ansvarlighed bliver ødelagt, og hvis man ikke føler man kan gøre en forskel, 

forsvinder engagementet” (Nielsen 9/2000, s. 4). Ketty Nielsen ser også kvalitetsudvikling 

som et løft og et redskab, der kan gavne sygeplejen. Redskaber kendestegnes i øvrigt i 

sygeplejen ved at sætte struktur og systematisere, siger Ketty Nielsen. Struktur og sy-

stematik er begreber som efterlyses i sygeplejen i takt med, at der i elektronikken øjnes 

en mulighed for at kunne systematisere og registrere alle patientens nuancer. Overlæge 

Per Hostrup Nielsen forholder sig til konsekvenserne af registrering i praksis, og siger 

til sygeplejerskerne, at der er mange elementer omkring pleje og omsorg, som ikke vil 

kunne dokumenteres, og proppes ind i en database og kvalitetsmåles. Han siger til syge-

plejerskerne: ”Et af de grundlæggende problemer ved at bruge databaserne til kvali-

tetsmålinger er, at mennesker, sygdom og død ikke fuldstændig lader sig standardisere 

 
                                                                                                                   
                                                                                                                                        Lone Hasle Buck  

 



Specialeafhandling                                                    41 
 
 

og beregne” (Nielsen 4/2001, s. 15). Der vil hele tiden være atypiske tilfælde, og han fastslår 

at patienter er unikke (ibid., s. 16). Altså udviser sygeplejerskerne positiv adfærd og lyst til 

udvikling, som et løft for sygeplejen. Betænkeligheder breder sig når kvalitetsudvikling 

viser andre sider, som ikke favner nuancen. 

 

6.3.2.2 Undren og engagementet  

Skal vi tage det for gode varer at hverdagen præges af rutiner, når der ikke til stadighed 

er opmærksomhed rettet mod, hvordan tiltag kan puttes ind? Engagementet stimuleres 

af de problemområder der ses, og danner udgangspunkt for udviklingsprojekterne. F. 

eks. var de ernæringstruede patienter motivation nok til, at komme i gang siger Bettina 

Eskesen (Eskesen 39/2001). Hun havde oplevet hvordan manglende appetit og ringe føde-

indtagelse forværrede mange operationspatienters situation, og det virkede lidt tilfældigt 

med hensyn til plejepersonalets bevidsthed og handling i forhold til problemet. Det gæl-

der om, at det er engagementet der får sygeplejerskerne til at se og have øje for plejeom-

råder der kan gøres bedre. Bettina Eskesen siger selv at hun repræsenterer en generation 

der ser udvikling som en naturlig del af hverdagen, at der er behov for systematisk vi-

den og fordybelse i sygeplejefaglige emner. ”Man skal undre sig og søge svar” (ibid., 

s.13) er hendes devise og hun ser det hele tiden som en kunst at få tid og økonomisk mu-

lighed for at udfolde engagementet i udvikling og forskning. Det drejer sig om i nogen 

grad at blive frikøbt til projekterne, men dækkes sjældent, siger Bettina Eskesen med 

begejstring over, at der på hendes arbejdsplads generelt er fokus på kvalitetsfremmende 

projekter. Altså er det for sygeplejerskerne en evig søgen efter indsatsområder i syge-

plejen der trænger til et løft, og en konstant øvelse i at få hverdag, økonomi og udvik-

ling til at gå hånd i hånd, så deres viden kan ajourføres og sygeplejen får bedre redska-

ber (ibid.). En væsentlig drivkraft har for mange været oplevelsen af, at deres indsats har 

gjort en positiv forskel for den enkelte patient..…f.eks. bedre sårheling og mobilisering 

og generelt bedre almentilstand (Iversen 6/2000, s. 31) siger sygeplejerske Rikke Iversen som 

følge af en målrettet ernæringsterapi. Altså er sygeplejerskerne også selv dem der un-

drer sig, og vil til stadighed være på udkik efter nye indsatsområder. Har de først ople-

vet nytten af anstrengelserne er de opmærksomme på at bryde rutinerne. 
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6.3.2.3 Opmærksomhed og opfindsomhed 

Der er brug for retningslinier i sygeplejen (Iversen 6/2000, Eskesen 39/2001). Men viden, planer 

og teknik gør det ikke alene fastslår Bettina Eskesen (Eskesen 39/2001). Der skal opmærk-

somhed, kreativitet og opfindsomhed til. Her beskrives det faktum at der i ernæringste-

rapien udvikles ernæringsplejeplaner, hvor vurderinger og beregninger af kalorie- og 

proteinindtag fremgår, og som kan danne basis for sygeplejen, samt en overordnet ernæ-

ringspolitik og kliniske retningslinier for plejen. Når man har en ernæringstruet svag pa-

tient, må der kræses ekstra, for at få dem til at spise noget, angiver Bettina Eskesen (ibid., 

s. 15). Netop det at kræse ekstra antyder, at man skal tage hensyn til den enkelte har brug 

for og de individuelle ønsker, der måtte være ud over de almindelige og generelle, de 

bløde værdier. At kræse antyder, at det er en proces, hvor der hele tiden må anlægges 

nye vinkler og tilføres nye ideer for at ramme lige netop det der giver patienten lyst til at 

spise. Sygeplejerskerne har en central plads i hele patientforløbet, når de er sammen 

med patienten hele døgnet, idet de har ansvar for at handle på observationer og få øje på 

handlemuligheder, der kan forbedres. Det er sygeplejerskerne selv der oplever, at en 

indsats kan gøre en forskel (ibid., s. 14-15). Det er altså interessant at de siger to ting på en 

gang. Der er brug kliniske retningslinier, faste procedurer, hårde facts eller skemalagte 

menuer, men skal der tages hensyn til patienten, og dertil kræves der opmærksomhed, 

hvor sygeplejerskerne kræser for patienterne, og laver individuelle kostplaner, med den 

nødvendig bredde  

 

6.3.2.4 Nye sygeplejersker mellem visioner og kompleksitet 

De nyuddannede sygeplejersker udtrykker selv bekymring over, at de både må være 

alene med mange frustrationer, men også må gå meget på kompromis, så sygeplejen til 

patienterne bliver overfladisk og fortravlet, da man er nødt til at indrette sig efter sund-

hedsvæsenets præmisser, som strider mod egne og sygeplejens faglige værdier siger 

Dorthe Boe Andersen (Andersen 36/2000).  

Flere artikler udtrykker bekymring omkring situationen for de indlagte patienter (Jensen 

16/2001, Molbech 1/2001, Hansen 22/2000, Bjørnsson 8/2001). I dag har mange af de patienter, der 

indlægges, meget komplekse problemstillinger, da de ellers ikke var blevet indlagt. I 

dag behandles netop mange ambulant eller hos praktiserende læge, som et led i udvik-

lingen (Molbech 1/2001, Bjørnsson 8/2001). Derfor stilles der på sygehuset store krav til sygeple-

jerskernes faglige kundskaber og vidde. Men i og med at hverdagen er blevet meget 
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presset, er der en tydelig tendens til, at erfarne sygeplejersker med stor faglig viden sø-

ger væk fra den pressede praksis. ”Specialiserede opgaver stiller krav om stabilitet, men 

over halvdelen af sygeplejerskerne rejser hvert år, angiveligt pga. arbejdspresset” siger 

arbejdstilsynet efter at de har besøgt 26 afdelinger i efteråret 2000 53(Bjørnsson 8/2001, s. 11). 

”Der siges videre: ”Nogle dage er der ikke personale med mere end to til tre måneders 

erfaring”(ibid., s. 11). Det er interessant at der peges på et paradoks hvor kompleksiteten i 

arbejdsopgaver stiger, mens nye sygeplejersker skal håndtere patienterne med komplek-

se problemstillinger. Tilmed må de sætte egne visioner om kvalitet, brugertilfredshed, 

idealtilstande, forebyggelse og personalepleje i parentes, og styre efter markedsøkono-

miske krav, redskaber og planer (Molbech, 1/2001). Skal vi tage det for pålydende at syge-

plejepraksis er præget af en sygeplejerskegruppe med mange relativt nyuddannede sy-

geplejersker, uden speciel ekspertise. Det er et dilemma at de samtidigt skal håndtere 

patienter med komplekse problemstillinger i presset hverdag, hvor presset har medført, 

at mange erfarne sygeplejersker har trukket sig. 

 

6.3.2.5 Målbare resultater tæller  

Svage patienter presses ud af fokus til fordel for ressourcestærke patienter. Behand-

lingsmulighederne i sundhedsvæsenet er øget gennem de sidste 40 år og i takt hermed er 

efterspørgslen og kravene til sundhedsvæsenet øget. For at leve op til effektivitetens 

krav skal nytten af de investerede ressourcer kunne begrundes (Hansen 22/2000). Der peges 

på, at der en tendens til at meget syge, svage patienter kommer i klemme i systemet i 

forhold til de resultatsikre patienter. Det er interessant at sygeplejerskerne mener at be-

væggrunden hertil er, at ledelsen og styringen ofte bygger på en markedsøkonomisk 

tankegang om effektivitet. Det er endvidere interessant at begrundelsen herfor er at be-

greber og resultater er tilrettelagt efter at menneskene, brugerne er en ensartet gruppe 

som gøres abstrakte og reduceres til at besidde fælles egenskaber, som kan inddeles i 

diagnoser, problemtyper og indsatstyper. Brugerne får derved ens forhold, der betyder at 

de tillægges de samme værdier, muligheder og problemer. Brugerne kan vælge mellem 

de ydelser der er defineret af sundhedsvæsenet, ud fra hårde facts. Således skriver kli-

nisk oversygeplejerske Susan Rydahl at man ”fokuserer på det, de har til fælles, og ser 

bort fra forskellene” (ibid., s. 52). Også ressourcer til sundhedsvæsenet er beregnet på 

grundlag af de resultatsikre patienter, der kan markere sig og deltage i samfunds- og 

sundhedsdebatten og tillige stiller krav. Her kommer de svage patienter i klemme, de 
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står tilbage med andre krav til værdier. Der er en tendens til ”at det er viden og målbare 

resultater, der giver prestige og magt” (Hansen 22/2000, s. 53) fordi indsatsen herved kan 

synliggøres. Pleje og omsorg til kronisk syge, de gamle og døende begrundes derimod 

ud fra humanistiske værdier, og det antydes at de rangerer lavere, og der er ikke hverken 

prestige eller magt heri. Sygeplejersker ser et dilemma i at opmærksomheden går fra de 

svage (Molbech, 1/2001). Altså oplever sygeplejerskerne i takt med de øgede krav om effek-

tivitet i sundhedsvæsenet, at der er tegn på at svage, ældre patienter skal tilgodeses med 

ydelser der er defineret og fastlagt ud fra resultatsikre patienter, og som derfor ikke 

rækker hverken i omfang eller tid. 

 

6.3.2.6 Presset mellem krav og ressourcer.  

Det tydeligste og mest dominerende der siges om sygeplejerskernes arbejdsvilkår, hand-

ler om manglende tid. De sygeplejersker, som har fingrene i patienterne, har haft besøg 

af Arbejdstilsynet54. De siger blandt andet: ”de har ikke mulighed for at afvikle overar-

bejdstimer, og de er frustrerede over ikke at gøre deres arbejde så godt som de gerne 

vil” (Bjørnsson 8/2001 s. 9). Sygeplejerskerne føler sig pressede og det er et dilemma, at der 

er modstridende krav mellem deres ressourcer og de krav arbejdet stiller (ibid. s. 8). Deres 

arbejdskraft slår således ikke til i forhold den mængde opgaver, der er. Videre siger de 

at: ”personalet ikke når at holde pauser og ofte er nødt til at prioritere opgaver fra, så 

kun patientens basale behov varetages” (ibid., s. 9). Allerede ved sit første møde med sy-

geplejen har der sat sig tydelige spor siger sygeplejerske Dorthe Boe Andersen, der er 

nyuddannet. Sit første møde med sygeplejen, husker hun tydeligt da den ubehagelige fø-

lelse af at ingen havde tid eller overskud til at gå med en studerende (Andersen 36/2000s, 24). 

Som færdiguddannet er frustrationerne blevet større, da det er en selv der har ansvaret 

for at plejen til patienterne lykkes. Det horrible er, at der er mange ting der har indfly-

delse på om hendes pleje lykkes ”da der i den travle hverdag ikke altid er tid til at få 

vendt svære situationer med kollegaer, ender det med, at jeg også skal være god til selv 

at tackle frustrationer”(ibid., s.25), tilmed bliver plejen overfladisk og fortravlet siger Dor-

the Boe Andersen.  

En anden sygeplejerske Ketty Nielsen udtaler at hvis man skal have et øje på uret og 

tænker på de ting man skal have gjort, og hvad man skal nå bagefter, mister man op-

mærksomheden for det menneske, man har foran sig. Der er risiko for at de bløde vær-

dier forsvinder, da det handler om hvor lidt beboerne kan nøjes med (Nielsen 9/2000, s.5). 
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Det vil altså sige, at der er flere veje til frustration på grund af manglende tid. Der er 

modsatrettede krav, så ikke alle opgaver nås. Nye sygeplejersker må klare sig selv og 

har ikke nogen at samle op med. Opmærksomheden i relationen med patienten går på 

tiden i stedet for de bløde værdier. 

 

6.3.2.7 Lederne presser sygeplejersker  

Sygeplejersker oplever selvmodsigende krav fra lederne. Sygeplejersker på gulvet har 

samme opfattelse som udviklingssygeplejersker og ledere om ledelsens rolle i kvalitets-

udvikling, og betydning for selve arbejdsmiljøet. Men sygeplejerskerne oplever, at 

hverdagen kan se anderledes ud. Flere artikler peger direkte på lederens rolle som 

grundlag for at udvikling kan gennemføres (Eskesen, Iversen). Således siger sygeplejerske 

Rikke Iversen, at både sygehusledelsen og afdelingsledelsens opbakning har været alt-

afgørende for et ernæringsprojekts succes (Iversen, 6/2000, s. 31). Paradokset sygeplejersken 

er i handler om, at sygeplejersken skal være grundig og fejlfri og hun skal også være 

hurtig. ”Sygeplejerskerne oplever stærkt modsatrettede krav i arbejdet. De skal være 

varme og venlige, samtidig med at de er hurtige og effektive”. Personalet siger direkte 

”at de savner, at den øverste ledelse tager ansvar for behandlingsprincipper og priori-

teringer” (Bjørnsson 26/2001, s. 10). Er det derfor at arbejdstilsynet har noteret sig en laissez 

faire-holdning – en ligegyldighed, hvor man ikke tager ansvar, og hvor personalet giver 

udtryk for manglende engagement og en opgivende holdning. Sygeplejerskerne selv si-

ger at ”fejl, rod og forsinkelser hører til dagens orden, og der er begyndende symptomer 

på udbrændthed hos personalet. Man er kort for hovedet, både hjemme og på arbejde, 

og bange for at begå fejl” (ibid., s. 10). Arbejdstilsynet har sået tvivl ved, at ledelsen og 

politikkerne tager sygeplejerskernes udsagn for gode varer. Der ses mange tegn på ned-

slidning som følge af højt arbejdstempo. De er pressede og der ses tegn som psykisk 

træthed og stress, mange syge og de kaldes ind på fridage. Endvidere er sygeplejersker-

ne frustrerede over, at de ikke kan gøre deres arbejde godt nok. Der peges på at man 

mangler en prioritering fra ledelsen af opgaverne, og medarbejderne føler der er mod-

satrettede krav til dem i form af, at kontakten til pårørende skal være større, samtidig 

med at der er manglende tid. Det er interessant at sygeplejerske Jytte Molbech mener 

den overordnede styring oftest handler om økonomi, og siger at der anvendes moderne 

principper i ledelse, der bygger på rationalisering og effektivisering for at opnå øgede 

indtægter, og det i mindre grad handler om visioner, kvalitet og brugertilfredshed (Mol-
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bech 1/2001, s. 25). Altså stiller ledelsen modsatrettede krav om øget omsorg med formind-

sket tid, som presser sygeplejerskerne til det yderste, uden at de alligevel kan efterleve 

forventningerne. Sygeplejerskerne vil gerne at ledelsen prioriterer opgaverne, og derved 

kan hente hjælp hos lederne. 

 

6.3.2.8 Sammenfatning 

Sygeplejerskerne råbes vagt i gevær når registreringer og beskrivelser ikke favner nuan-

cen, og fokus i stedet er på det som er ens hos patienterne. Det tydeligste og mest domi-

nerende der siges er, at sygeplejersker er bange for, at der ikke er plads til detaljen, pati-

entens individualitet. Derved går værdifulde værdier efter sygeplejerskernes mening 

tabt, og kvalitetsudvikling baseres på et grundlag, der ikke er troværdigt. De får svært 

ved at kunne tilgodese den svage patient og de patienter, der adskiller sig, og som til-

med ofte er mere ressourcekrævende og behøver at der kræses for dem. Ressourcerne 

vil ikke være tilstrækkelige, og de kan ikke opfylde de krav der er til dem.  

Det selvmodsigende er, at forventningerne til sygeplejerskernes bærer præg af, at de på 

samme tid både er varme og venlige men også hurtige og effektive. Dilemmaets karak-

tertræk handler om tid, stresset hverdag der presser erfarne sygeplejersker væk og novi-

cer der står alene tilbage. Det er umulige vilkår, og sygeplejerskerne har tilmed ikke til-

strækkelig indflydelse på deres hverdag. Nyuddannede sygeplejersker har ikke hverken 

overskud eller ekspertise til, at se hvilken indsats der er behov for. Arbejdsmiljøet er be-

lastet af mange opgaver og et stort pres, som råber dem vagt i gevær. Det er menneske-

ligt umuligt for nye og uerfarne sygeplejersker i det lange løb at bevare gnisten og få 

opbygget tilstrækkelig forståelse og faglighed, når hun er alene om sine refleksioner og 

frustrationer. Sygeplejersken vil mangle engagement og vil have gavn af en ledelse, der 

kom med klare prioriteringer, og som var synlige i udviklingen og hverdagen. 

 

6.4 Sammenfatning af hoveddataanalysen og udledning af temaer 

Med udgangspunkt i fællesresultater i analysen, vil jeg her udlede væsentlige temaer. I 

en sådan vandring gennem Sygeplejersken peges der tydeligt på, at det ikke er så ligetil, 

da det dominerende på tværs af alle artiklerne er, at sygeplejerskerne er meget pressede. 

Pressede af modsatrettede krav. Det er et helt tydeligt fællestræk, at det overordnede 

krav er, at der skal effektiviseres og samtidigt skal kvaliteten højnes, for at leve op til de 

forventninger samfundet og patienten har. Sygeplejerskerne er også pressede af, at skul-
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le være varme og venlige og samtidigt hurtige og effektive. Sygeplejerskerne er presse-

de af at udvikle i en hverdag hvor systemer og værdier og vaner, kulturen ikke er tilpas-

set hinanden. De er pressede af at leve op til kravene om effektivisering og må derfor gå 

på kompromis med deres egne visioner og sygeplejefaglige værdier, så sygeplejen bli-

ver fortravlet og overfladisk. De er pressede når opmærksomheden går på tiden og ikke 

hos patienten, derved mistes opmærksomheden på mennesket bag. De er pressede af at 

leve op til de høje krav, da sygeplejerskerne skal være kvalificerede dertil rent uddan-

nelsesmæssigt og vidensmæssigt, og der peges tydeligt på fra alle sider, at det er de ik-

ke. Altså ser det ud til at sygeplejerskerne presses så meget i deres hverdag, at erfarne 

sygeplejersker søger væk, og de nyuddannede sygeplejersker står tilbage med et endnu 

større pres, og føler sig svigtet.  

Sygeplejerskerne føler også at de svigter patienterne. Det understøttes af de øvrige 

grupper ved at de konstaterer hvad der mangler eller ikke er optimalt. Sygeplejerskernes 

egen motivation for at udvikle og skabe kvalitet stimuleres af svigt og at det nytter for 

patienten og at de kan se deres sygepleje gør en forskel. De har i mange år været vant til 

at udvikle nedefra ud fra egne værdier og motiver, og gennem selvkontrol opleve om 

det var godt nok. Nu skal der udvikles med effektiviseringen som motiv, og vurderes 

udefra. Altså ser det ud til, at for at kunne kontrollere om produktionen holdes og varen 

leveres, er det nødvendigt at sammenligne resultater, og der skal indberettes til fælles 

databaser. Fra alle sider peges der på at hverken databaser eller indikatorer er udbygge-

de til at være dækkende nok endnu, for at registrere fyldestgørende. Derfor bliver der 

vurderet på et grundlag der ikke afspejler hverdagen. Når hverdagen ikke afspejles, kan 

sygeplejerskerne ikke synliggøre hvad der tjener patienterne bedst, eller hvad der egent-

lig mangler, men alt tyder på at der sker forandring. Altså ser det ud til at der kun bliver 

sat tid af til at nå det, som kan gøres synligt. Sygeplejerskerne føler at de svigter patien-

terne, og svigter også effektiviseringen, når det viser sig de ikke producerer nok. De fø-

ler ikke dokumentationen favner nuancen, og de har ikke systematikken i orden, så de 

kan hverken tilgodese de bløde eller hårde værdier. 

Selve nærværet med patienterne nævnes ikke direkte af lederne og udviklingssygeple-

jerskerne, ej heller de bløde værdier. Men de nævner hårde facts der forsømmes, og 

konsekvenserne af svigt. Politikerne siger at sygeplejerskerne skal nå hele mennesket, 

og tilgodese både de bløde og de hårde værdier. Indirekte tales om patienten, idet der 

stilles krav om øget dokumentation, dannelse af systemer og udvikling, der skal styre 
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sygeplejerskerne, og dertil skal de øge deres kundskaber. Opmærksomheden hertil, vil 

gå fra noget andet. Sygeplejerskerne i praksis siger, at det er patienten opmærksomhe-

den går fra. Sygeplejerskerne i praksis siger også, at de både skal skabe overblik med 

systematik, dokumentation og retningslinier, men der skal også være plads til at kræse. 

De ønsker et både/og.  

Fra alle niveauer i hierarkiet peges der tydeligt på den dominerende betydning lederen 

og ledelsen har. Sygeplejerskerne svigtes af lederne, der ikke melder klart ud, og er med 

til at prioritere opgaverne, og derfor går mange ting hen over hovedet på sygeplejer-

skerne. Lederne svigter i udviklingen, da der også her peges på den betydelige rolle le-

derne spiller især ved at kunne bakke op og frigive ressourcer til processen, både øko-

nomisk og tidsmæssigt. Også i selve implementeringsfasen skal de være med, for at det 

overhovedet er muligt. Sygeplejerskerne føler ikke de har indflydelse på deres hverdag 

som er forandret som følge af kvalitetsudviklingens krav om effektivitet og samtidigt 

skal de tage ansvar for sygeplejen. Derfor er ledernes rolle central for, at sygeplejer-

skerne oplever engagementet og den indflydelse der skal til. Altså peges der her på at 

der også i ledelsesmæssig sammenhæng tages stilling. 

Et andet fællesfund der er gennem hele hoveddataanalysen er, at der er forskellige bille-

der af sygeplejen, værdier, følelser og strategier som sygeplejerskerne selv har og som 

andre forventer. Det ses både ved den anvisende måde og normativ tale som politikerne, 

lederne, fagorganisationen og udviklingssygeplejerskerne bruger til sygeplejerskerne, 

Det ses også ved den kritik sygeplejerskerne får for det de ikke gør, den utilstrækkelig 

viden og det som kunne være anderledes. Sygeplejerskerne skal altså gøre noget andet 

end det de plejer at gøre. Det er interessant, at det tages for givet, at sygeplejerskerne 

kan omstille sig og ændre adfærd efter usynlige spilleregler, og kan være med til forny-

else og tilpasning med bestandige forandringer. Det forventes at sygeplejerskerne indgår 

i et samspil om fælles sprog og fælles begreber med andre værdier og regler. Sygeple-

jerskerne har tidligere været vant til, at det var kvalitetstankegangen som var i fokus, 

hvor det var de bløde værdier, nytten for patienten, og synlige tiltag i plejen, der var 

motivet. Sygeplejerskerne fik ejerskab for de ideer, der fik lov til at spire frem.  

Hoveddataanalysen peger hele vejen igennem på, at det er nødvendigt med en helt an-

den måde at tænke og handle på, når nye modeller eller systemer skal indføres. Den kul-

tur der er, stiller altså indirekte krav til sygeplejerskerne, når den ikke er gearet til for-
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andring og en ny måde at kvalitetsudvikle og monitorere på. Altså handler det nu om 

hårde facts og effektivitet, som er blevet politikkernes incitament for kvalitetsudvikling.  

Det presser sygeplejerskerne til systematik og udvikling på en sådan måde, så politik-

kerne får en garanti for kvaliteten. Også lederne, fagorganisationen og udviklingssyge-

plejerskerne forventer høj kvalificeret pleje og at sygeplejerskerne lever op til kravene 

om effektivitet. Ser samtidig med bekymring på de mange fejl og kritiske hændelser, 

mangelen på kompetente sygeplejersker, og ser derfor overhængende fare for, at de 

pressede sygeplejersker mister patienternes tillid. Altså oplever sygeplejerskerne sam-

menstød, når de styres af forandringer og opgaverne udefra. Deres dokumentation, sy-

stematik eller viden kan umiddelbart ikke leve op til de forandringer der kræves som 

følge kvalitetsudviklingen og de svigtes af lederne og får ikke den ledelsesmæssige op-

bakning, som er en forudsætning. Det er i øvrigt interessant at det ser ud til at lederne er 

tæt sammenvævet med kulturen. 

 

Min undersøgelse af de to årgange tyder på, at en yderligere fordybelse vil være behø-

rig. Hele tiden er der tydelige tegn på, at sygeplejerskerne udsættes for modsatrettede 

krav, der presser og styrer sygeplejersken, ud fra værdier og regler, der er anderledes 

end sygeplejerskernes egne. Det er et spørgsmål hvilken virkning det vil få for sygeple-

jersken, hvis vi ikke er på vagt. Det er interessant om det overhovedet er muligt for sy-

geplejersken at agere, så hun retter sin opmærksomhed på både de bløde værdier og de 

hårde facts i kvalitetsudviklingens termer. Jeg vil i diskussionen se nærmere på den 

konflikt der er om målrationalitet, når et praktisk fag som sygepleje ophøjes til middel 

for at nå et mål. Men ellers giver det jeg lige har sammenfattet anledning til to hoved-

temaer, hvor jeg i diskussionen vil lægge vægten på fordybelse: 

 

1. Tema: Sygeplejersker er pressede af modsatrettede krav.  

Temaet er både centralt og et tydeligt fællesresultat, og analysen peger på at det er et es-

sentielt kerneproblem i forhold til sygeplejerskers dilemma, hvor de netop ved presset af 

modsatrettede krav føler svigt, styring, manglende indflydelse, at de skal tage ansvar og 

har følelse af afmagt. Derfor ser jeg disse øvrige temaerne som dele heri. Det andet te-

ma handler om sygeplejerskers vilkår:  

 

 

 
                                                                                                                   
                                                                                                                                        Lone Hasle Buck  

 



Specialeafhandling                                                    50 
 
 

2. Tema: Sygeplejersker svigtes af lederne.  

Når lederne svigter sygeplejerskerne i forandringen, handler det også om de værdier og 

ubevidste spilleregler der mangler klarhed om i sygeplejerskens hverdag. Selve kulturen 

er ikke tilpasset kravene om effektivitet og kvalitetsudvikling. Derfor ser det ud til at 

hverdagen kan blive så påvirket, at det er svært for sygeplejerskerne at tilpasse og for-

andre sig. Inspireret af Schein ser jeg ledere og kultur som to sammenvævede, uadskil-

lelige dele.  

 

Disse hovedtemaer giver anledning til følgende spørgsmål:  

 

- Hvad er det der sker i relationen med patienten, når sygeplejersker presses? 

- Hvad er det de pressede sygeplejersker oplever, når deres opmærksomhed går fra 

   patienten over til systemer? 

- Hvad er det sygeplejersker oplever når værdier og vaner ændres og de svigtes af 

  lederne? 

 

Disse spørgsmål vil jeg diskutere ved at inddrage K.E Løgstrup fordi han i hele sit for-

fatterskab har beskæftiget sig med sansning og relationen, og Kari Martinsen med hen-

des omsorgstænkning og kritik af det moderne samfund hvor hun anfægter det individu-

alistiske og objektiverende menneskesyn55. Hans-George Gadamer der netop optaget af 

hvad der sker mellem mennesker, når der ikke er opmærksomhed og skabes forståelse. 

Desuden vil jeg inddrage Edgar H. Schein, da han ser kultur, som et begreb hvor man er 

fælles om noget, med værdier og vaner der hele tiden forandrer sig, og det er lederne der 

skaber og forandrer kulturer.  

Men først vil jeg som lovet, vende tilbage og diskutere målrationalitet, ud fra spørgsmå-

let:  

 

Hvad oplever sygeplejersker når sygeplejen ophøjes til mål? 

 

Jeg vil inddrage George Henrik von Wright, der forholder sig til om målrationel tænk-

ning har evne til at forudse og kontrollere hændelser.  

 

Jeg vil nu gå i gang med at diskutere. 
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3. Del 

 
7 Diskussion 

 

7.1 Hvad oplever sygeplejersker når sygeplejen ophøjes til mål? 

7.1.1 Mål eller værdier? 

For at se på den konflikt der er om målrationalitet, når et praktisk fag som sygepleje op-

højes til middel for at nå et mål, går jeg først tilbage til kvalitetsudviklingen med stan-

darder og kliniske retningslinier. Når man ønsker at anvende denne som metode til at 

systematisere data, og styre sygeplejerskernes handlinger ved i skema at opstille alle 

elementer, som sygeplejersken skal være opmærksom på at observere hos patienten, er 

målet at skabe målbarhed og ensartethed. Ved at sygeplejersken opstiller sygeplejediag-

nose, mål og beskriver sygeplejehandlinger, kan effekten af den udførte sygepleje lø-

bende evalueres og vise om sygeplejen lever op til den konkrete standard. Derved er 

rammen for sygeplejen rationel og systematiserende med tekniske og instrumentelle 

funktioner. Når sygeplejersken bruger anbefalingerne fra kliniske retningslinier, anven-

des begrebernes rationalitet, og i betydningen målrationalitet, idet man kæder rationali-

tet sammen med tekniske og instrumentelle funktioner, mål og standarder (Wright 1991). 

Jeg vil se nærmere på begrebet rationalitet. 

Med i Max Weber56 (1864-1920) i hånden skelner Martin Hansson57 mellem 4 forskel-

lige typer af handlinger, hvoraf de to der er interessante er: de målrationelle og de vær-

dirationelle58, som han benævner som rationelle. Martin Hansson siger om de målratio-

nelle handlinger, at de rettes mod et mål, og målrationalitet altid er et middel, fordi rati-

onaliteten bestemmes i forhold til et mål, og at det afgøres værdirationelt (Hansson 1985, s. 

2, 14-18). Når en handling imidlertid konsekvent retter sig mod en værdi uden at tage hen-

syn til de praktiske konsekvenser, er handlingen værdirationel. Derfor er det af betyd-

ning indenfor sygeplejen, at gøre sig klart om handlingen er styret af mål eller værdier.  

Man kan undre sig over, hvordan det kan være, at målrationaliteten afspejler sig så kraf-

tigt i sygepleje. Det ser ud til at man ønsker sygeplejerskernes viden udviklet inden for 

en målrationalitet, men samtidig ønsker man også, at sygeplejersker handler ud fra om-

sorgsrelationen med patienten. Altså ser det ud til, at man kun ønsker at dokumentere og 

udvikle den del af sygeplejerskernes handlingsgrundlag, som kan måles. Det er sam-
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menfaldende med problembeskrivelsen hvor kvalitetsudvikling forstås som: ” …begreb 

for de aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at fremme kva-

liteten…” (s. 1). Dermed satser man i kvalitetsudvikling på systematik og målbarhed. 

Altså kan kliniske retningslinier ses som et systematisk og rationelt redskab i sygeplejen 

til at nå de opsatte mål. Derved ses sygeplejen anvendt som middel. Allerede i lovbe-

mærkninger i nationale strategi fra 1993, blev det påpeget at ...planlægningen59 bør om-

fatte mål for ydelsernes kvalitet og retningslinier for hvordan det sikres og dokumente-

res, at målene nås” (s. 2 ). 

 

7.1.2 Kan de bløde værdier måles? 

Går vi tilbage til problembeskrivelsen og ser isoleret på den del af Regeringens pjece 

”Kvalitet i fokus”, med overskriften ”Bløde værdier” (Regeringen 2001), viser resultater fra 

brugerundersøgelser at man skal skærpe opmærksomheden på dialog og omsorgsværdi-

er, fordi undersøgelsen ikke har vist tilfredsstillende score her. Jeg mener at man bruger 

rationel i betydningen målrationel, et udtryk for en mål-middeltænkning. Dette værdira-

tionelle, som blandt andet kan siges at ligge i dialog og omsorg, er ikke medtænkt, og 

hvordan denne del af sygeplejens kerne skal dokumenteres og afvikles fremgår ikke, og 

spørgsmålet er om det er muligt at gøre dialog og omsorg til genstand for måling. 

Wright60  siger også at målrationaliteten har at gøre med midlerne til at opnå mål og den 

rigtige bevisførelse, og værdirationalitet har at gøre med den rette måde at leve på. Det 

fornuftige er rationelt, men målrationalitet er ikke altid fornuftigt siger Wright (Wright 

1991, s. 130 ). Dermed kan man ikke medgive at det ubetinget er fornuftigt med satsning på 

det målbare. 

 

7.1.3 Hvordan kan fremtiden blive? 

Wright har i sit forfatterskab været optaget af, om der findes et videnskabeligt verdens-

billede, og hvordan videnskaben gennem teknikken61 har haft indflydelse på menneskets 

levevilkår. Ikke for at forudse, hvordan fremtiden bliver, men i et forsøg på, at få greb 

om hvor vi er på vej hen, altså spørgsmålet om hvordan fremtiden kan blive, når vi ser 

på de tendenser nutiden er domineret af. Hans ærinde med bogen Vetenskapen och för-

nuftet. Ett försök till orientering62 været et forsøg på at begribe grundtrækkene i det ver-

densbillede, som den moderne videnskab giver os, og dernæst at vurdere de virkninger 

på livet som videnskaben har haft via teknologien63 og med den industrielle produkti-
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onsform. Han beskæftiger sig intenst med at finde ud af om fornuften har nogen andel 

eller indflydelse på den videnskabelige og teknologiske udvikling.     

Med rationel tænkning og handling ser Wright at kendetegnene for rationalitet er sam-

menfladende med kendetegnene for videnskaben64, Han siger videre om rationel tænk-

ning og handling at det er følgerigtige og modsætningsfrie ræsonnementer, velbegrun-

dende meninger og en evne til at forudsige og kontrollere hændelser i naturen (Wright 

1991, s.15  ). 

I sygeplejen ser det ud til at det målbare og forudsigelige er på bekostning af det ikke 

målbare, som handler om de bløde værdier omkring patienten. Når der i analysen peges 

på at de svage patienter tilsidesættes, fordi markedsøkonomiske krav om effektivitet ba-

serer ressourcetildeling på de resultatsikre patienter, er der fokus på det fælles og ensar-

tede, og resultater der kan beskrives og registreres. Derved presses sygeplejerskerne, 

fordi der ikke er sat ressourcer af til at tilgodese værdier, der ikke kan registreres. 

 

7.1.4 Viden er magt 

Sygeplejerskerne peger interessant nok på betydningen af, at viden og målbare resultater 

ser ud til at give prestige og magt, og en synlig indsats vægtes derfor. Allerede filosof-

fen Francis Bacon65 (1561-1626) anvendte talemåden: ”ipsa scientia potentia est” (ibid., 

s. 54). At selve kundskaben er magt stammede fra, at den nye videnskab skulle legitimere 

sig overfor kirken, som var den anden magt. Med Wrights udlæggelse kan den, som sy-

stematisk bruger sin viden, have magtmidler til at dominere over andre (Wright 1991, s. 53-

54). I sygeplejen ser sygeplejerskerne sig slået af den rationelle tankegang, hvor det er 

fornuften og det begrebslige der er styrende. Sygeplejersken står tilbage med det sans-

bare og forståelsen, der er baseret på erkendelse i relationen med patienten, det der ikke 

tydeliggøres med måleredskaber, og tæller derfor ikke hverken som viden eller som fak-

tor i et magtspil. 

Interessant nok peger Mads Hermansen66 på en række problemer med måleredskaber, 

der er udviklet centralt (Hermansen 1999, s. 19-21). Sygeplejerskerne giver netop udtryk for i 

problembeskrivelsen, at de får ejerskab for redskaber til udvikling, de selv er inddraget 

i, og at det netop gør en forskel.  

Som udledt i sammenfatningen af analysen ser det altså ud til at fokus er på det synlige, 

og ressourcetildelingen er i forhold hertil. Derfor mener sygeplejerskerne ikke at virke-

ligheden afspejles gennem de måleredskaber der er, da de ikke favner nuancen. De ser 
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på de tendenser der dominerer deres hverdag, ligesom Wright, og hvordan enkeltydelser 

alene ikke er tilstrækkelige for patienten. Et eksempel herpå er DRG-vægte, hvor syge-

plejen indgår som en basisydelse. 

Derfor mener jeg at målrationalitet presser sygeplejerskerne, når de skal leve op til kva-

litetsudviklingens krav om effektivitet, hvor der er lavet systemer, de ikke selv har ejer-

skab til. Der er allerede opstillet mål, som sygeplejerskerne skal nå.  

 

7.1.5 Et ægte motiv afspejles i handlingen 

Det ser ud til i analysen at sygeplejerskerne ser realistisk på, hvordan handlinger kan 

opfylde de motiver politikerne og samfundet har. Fordi de også ser på ægtheden i moti-

vet, altså det sande og troværdige, ønsker de sammenhæng med mulige handlinger da 

motivet er afhængigt af handlingens udførelse. Udviklingssygeplejerskerne og lederne 

ser også på hvordan sygeplejerskerne skal agere, men ud fra et normativt syn hvad sy-

geplejerskerne bør gøre. 

Von Wright har også i sit forfatterskab beskæftiget sig med motivet og dens afhængig-

hed af handlingen, men mener ikke det kan vurderes før handlingen er udført. Ved at 

sætte en persons adfærd ind i sammenhængen kan han derved vurdere hvilke motiver og 

handlinger der er på spil, og mener derfor at motiver og handlinger hører sammen 

(Lübcke 1989, s. 221-222). Det der interesserer Wright er ikke sammenhængen som sådan, 

men ægtheden i motivet, og mener det vil vise sig i den måde man forbereder sig til at 

handle efter sit motiv på. (Lübcke 2000, s. 459). 

Her vil jeg gå tilbage til politikernes motiv om at sygeplejerskerne også skal tilgodese 

de bløde værdier. Fordi den målrationelle tankegang er dominerende med synliggørelse 

af handlinger som bevisførelse for målopfyldelsen, så kommer motivet om at tilgodese 

de bløde værdier til at vakle. Selvom begge sundhedsministre giver udtryk for at de blø-

de værdier har mening og har betydning i mødet med patienten, ser jeg det dybt pro-

blematisk, fordi bløde værdier eller den subjektive kvalitet ikke lader sig beskrive og 

synliggøre. Derfor tvivler sygeplejerskerne for det første på, om det er meningen at de 

skal tilgodese de bløde værdier, da de ikke kan bevise, at de gør det. For det andet kan 

sygeplejerskerne ikke se, at der afsættes tid dertil. Derfor mener jeg der er uoverens-

stemmelse mellem politikernes motiv og de handlingsmuligheder sygeplejerskerne er i 

besiddelse af, når værdirationelle motiver med rationelle handlinger skal synliggøres 

målerationelt. Derimod er sygeplejerskerne ikke uenige i, at patienterne skal behandles 
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pænt, og de skal føle sig i trygge hænder. Det er også sygeplejerskernes eget motiv, men 

det er muligheden for at handle, der viser ægtheden, eller mangel på samme, og hvor 

enighed ikke spores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   
                                                                                                                                        Lone Hasle Buck  

 



Specialeafhandling                                                    56 
 
 

1. Tema: Sygeplejersker er pressede af modsatrettede krav. 
Umiddelbart kunne man tænke sig at sygeplejerskerne kunne vælge, men ofte er valget 

truffet, og det ser ud til, at presset varer ved, hvis ikke valget erkendes. 
 

7.2 Hvad er det der sker i relationen med patienten, når sygeplejersker presses? 

7.2.1 Sansning eller vurdering 

Når jeg ser sygeplejersker stå der i dilemmaet og skal finde ud af hvilken omsorg netop 

denne patient har brug for, har hun på den ene side ingen klare facitlister eller regler at 

gå efter, på den anden side er der kliniske retningslinier og fælles begreber. I etikken er 

der heller ingen regler siger Løgstrup. Her må den enkelte betjene sig af sit eget skøn i 

forhold til situationen og det menneske hun står overfor (Løgstrup 1956, s. 54-55). Det sanse-

lige nærvær og levede erfaring er centralt i Løgstrups tænkning, da det er i de relationel-

le sammenhænge at man sanser tingene som de er. Sansningen vil holde op, hvis den 

bliver bevidst.  

Sansningen er altså den suveræne livsytring, der leverer energien til de øvrige, så syge-

plejerskerne oplever patienterne som de er (Birkelund, 2002, s. 160). De øvrige suveræne liv-

sytringer som er tillid, talens åbenhed, barmhjertigheden og medfølelsen67 arbejder 

sammen med fagkundskaberne og give sygeplejersken sammenhæng, og er styrende, så 

hun kan handle godt for den anden. Livsytringerne er tidsuafhængige fænomener, og de 

har derfor ikke ændret sig siden tidernes morgen og kan ikke erstattes af rationalitet 

(Hansen 1996 ). Sygeplejerskens skøn ikke kan fastlægges i regler, begreber og principper, 

fordi sygeplejerskens evne til vurdering derved vil ødelægges, og det vil ikke længere 

være muligt for hende at se en situation fra forskellige sider, når hun presses af regler og 

papirer samt opgaver der tager tiden.  

Overblikket kan sygeplejersken erhverve sig ved at kunne trække sig væk, og forstå det 

hun ser, fordi hun derved har friheden til at lade sine sanseindtryk68 komme frem. 

Forståelse indebærer altså både afstand og frihed, da nærværet gør mennesket kortsynet 

og lukker både fortiden og verden ude. Det problematiske for sygeplejersker er derfor 

når de i praksis siger, at der ikke er meget tid. Det tilkendegiver, at de ikke formår at 

være åbne overfor det som patienten kan fortælle. Altså er det ikke længere en selvfølge 

med tid til nærvær og samtale, og endvidere at få tid til, for en stund at trække sig væk, i 

en æstetisk oplevelse og reflektere, for derved at kunne se delene i helheden, og sortere. 
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Det giver en opfattelse af, at sansning og følelser efterhånden er tidsspilde. Og der er fa-

re for at de bløde værdier overses siger sygeplejersken (Løgstrup, 1983, s. 49-53) 

Sygeplejersken vil gerne vil være åben eftersom virkeligheden kun bliver tydelig når 

sansning og forståelse går hånd i hånd, men presset hindrer hende deri. Følgelig får sy-

geplejersken et afstumpet billede af den virkelighed hun skal agere i, hvor patientens 

nuancer ikke kommer frem. Det betyder at sygeplejersken og patienten kan tale forbi 

hinanden, så der ikke opnås forståelse69 (Løgstrup 1984, s. 43). 

 

7.2.2 Gensidighed eller magt i relationen 

Mennesket står altid i forhold til andre mennesker og relationen er nødvendigvis som 

magtforhold, hvor magten kan udnyttes eller bruges mener Løgstrup (Martinsen 2000, s. 61). 

Når kravene om effektivitet og kvalitetsudvikling vægtes frem for opgaven, der er stillet 

af patienten, anvender sygeplejersken sin magt, som undertryggende magt, og der vil 

ikke være interaktion mellem sygeplejerske og patient, fordi oprigtighed bunder i åben-

hed, hvor sansning indgår som en forudsætning for at skabe forståelse. Når begrebet in-

terdepedens, gensidig afhængighed er centralt i Løgstrups tænkning, udlægger Løgstrup 

den etiske fordring til, at vi ikke kan undgå at udlevere noget af os selv, og sætte noget 

på spil i forhold til den anden, når vi rækker hånden ud for at blive taget imod, vil man 

altid ”have noget af et andet menneskes liv i sin hånd70” (Løgstrup 1956, s. 34-39). Denne ud-

leverethed vil præge enhver personlig relation, med en forventning om at blive taget 

imod, forstået og accepteret. Som følge heraf bliver man også sårbar og det er grundla-

get for magtrelationen. Dvs. idet man går ind i relationen med en anden eller andre, gør 

man sig selv sårbar og giver de andre mulighed for at udnytte en eller bruge den magt 

der ligger i relationen.  

Når sygeplejersken går ind i relationen med patienten og viser tillid, forlanges der noget 

igen (Løgstrup 1956, s. 26). Bliver hun eller han afvist blottes den tillid, der blev vist (Løgstrup 

1956, s. 30-39). Altså kan relationerne mellem mennesker blive upersonlige og anonyme, 

hvis mennesket bruges som middel for at nå deres mål, og det er svært at få øje på no-

gen gensidighed i relationen, som jo netop er en betingelse for at tilværelsen er menne-

skelig og at vi lever i afhængighed til hinanden. Derfor mener jeg det kniber for syge-

plejerskerne, som professionelle at blive i stand til, at møde den enkelte bruger, på netop 

den måde, som vedkommende har brug for og bruge magten i relationen til, at blive ta-
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get imod og værne om den tillid der er givet. Det er selve situationen der indbyder til til-

lid, ved at den anden person har forventninger til os, når vi er til stede (Hansen 1998, s. 24). 

  

7.2.3 På den ene side presset til omsorg på den anden side presset til systematik 

Når sygeplejersken i praksis skal levere varen, for at patienten ikke skal finde nogen an-

dre der kan, ser jeg det som en klar markering af at man ønsker at presse sygeplejer-

skerne til at se patienten som et objekt, og være en del af en ydelse, hvor kvaliteten på 

produktet skal være i orden.  

Når varen bruges som en metafor, vil ligheder og forskelle holde hinanden i skak, idet 

metaforens betydning karakteriseres ved spændingen, der opstår mellem to områder, og 

som kommer til veje ved et sammenstød mellem to for hinanden fremmede områder. 

For at være metaforisk, skal betydningsudvidelsen chokere71. Eftersom politikerne, le-

deren og fagorganisationen bruger metaforen varen om den sygeplejefaglige ydelse, bli-

ver sygeplejen tingsliggjort og fremmedgjort, og det lægger ikke op til at sygeplejen 

skal møde patienten som et medmenneske men som et behovsvæsen (Kempf & Morsing 1995, 

s. 20).  
Altså er her nærmere tale om behovstilfredsstillelse, hvor det er nytteetiske72 eller kon-

sekvenserne, der er vejledende for sygeplejerskens tilgang til patienten og om hun løser 

opgaven (Hansen 1996, s.291-294). Derfor må hun tage ansvar for at løse opgaven, øge kvali-

teten og leve op til kravet om effektivitet. Eftersom hun skal vurdere om hun har nået 

målet, skal hun nøje registrere hændelser og ydelser. Det er her problematisk at selve 

sygeplejeydelsen ikke afspejler nogen variation i DRG-værdien, fordi sygeplejen indgår 

som en basisydelse. Endvidere kan patientens opfattelse ikke medtages.  

Når ethvert menneske er et selvstændigt og ansvarligt individ, og varetagelsen for den 

anden aldrig kan bestå i at overtage hans eget ansvar ifølge Løgstrup (Løgstrup 1956, s. 39). 

Så ser jeg andre signaler fra politikerne, når sygeplejerskerne skal levere varen. Politi-

kerne presses af udviklingen og fremskridtet, og tankegangen bærer præg af produktivi-

tet, ydelser og resultater, som en bedømmende etik. De siger, at sygeplejerskerne skal 

levere varen, være ansvarlige og de kan hvis de vil. Det kan se ud som om sygeplejer-

skerne selv bestemmer om hun vil levere varen, men jeg ser det ikke som et frivilligt 

valg. Konsekvensen for sygeplejersken ved at fravælge ville betyde, at hun ikke sikrer 

sig overlevelse, idet begrebet vare henviser til, at der er aftale om en produktion, der 

skal holdes, ellers går kunden. Derfor ser det ikke ud til at sygeplejersken har andet 
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valg. Udgangspunktet er nyt for sygeplejersken, og hun er ikke sikker på at hun efterle-

ver det som patienten og samfundet ønsker af hende. Derved ser det ud til at sygeplejer-

skerne får ansvar og magt til at gøre sig til herre over andre og bruge patienten som 

middel til at nå målet. For Løgstrup er det primære hensynet til hvad der tjener den an-

den bedst og ikke hvad der måtte tjene den andens eller ens egne ønsker og behov, og 

henviser til det etiske aspekt i den etiske fordring, der er tavs, uudtalt og kan ikke for-

veksles med at varetage ønsker eller behov (Løgstrup 1956, s. 31). Centralt her er Løgstrups 

syn på mennesket der ikke er selvberoende, men afhængig af andre og som subjekt ind-

vævet i hverandres liv – også kaldet intersubjektivitet. Når sygeplejerskerne så presses 

til mål-middeltænkning med en nytteetisk tilgang ved mellemmenneskelig handlen kol-

liderer det med Løgstrups deontologiske handlingsetik, hvor forpligtelsen er knyttet til 

den enkelte bestemte situation, og et andet menneske aldrig kan reduceres til et middel, 

men altid er et mål i sig selv. Ifølge Løgstrup er det handlingerne i sig selv, ledet af de 

suveræne livsytringer, der er den gode mening. Men det gode i kvalitetsudvikling ser ud 

til at være kvalitet og resultater efter politikkerne, lederen, fagorganisationen og udvik-

lingssygeplejerskernes mening. Eftersom mennesket ses som et objekt, og behovene el-

ler krav bliver styrende, forsvinder mennesket som subjekt og intersubjektiviteten bliver 

ikke-eksisterende. Derfor går mennesket tabt i relationen73 (Andersen 1995, s. 34, 76). 

 

7.2.4 Det registrerende eller seende blik  

Med udgangspunkt i analysen ser jeg sygeplejerskerne i dilemmaet, der på den ene side 

skal følge afdelingens kliniske retningslinier og standardplejeplaner, for at yde patien-

terne en dokumenteret, ensartet og kvalificeret pleje, og på den anden side har en pati-

ent, der skal kræses for. Så er det nærliggende at inddrage Martinsens forståelse om et 

hjerteligt deltagende øje, der gør sig værdig til den syges tillid. Dermed peges der på at 

der et ansvar hæftet på sygeplejerskens blik, da sygeplejersken netop med et sansende 

blik ser patienten som han er. Det særlige han har brug for, og derved gør sygeplejer-

sken sig værdig. Derved reducerer sygeplejersken ikke patienten til en ting, men hun 

formår at være åben og iagttagende. Martinsens ærinde i Øjet og kaldet er at undersøge 

hvad magten er i kaldet. Som det viser sig når den andens nød kalder på vor deltagende 

opmærksomhed, som for eksempel den barmhjertige samaritan74 der tog sig af den 

halvdøde mand uden at tænke på hvad han fik igen. Jeg deler Martinsens undren over at 
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nogen går forbi mens samaritaneren vendte det han så til en etisk fordring (Martinsen 2001, 

s. 9-11).  
I øvrigt ser det ud til at de pressede sygeplejersker ikke er sansende tilstede, når de ud-

fører en overfladisk, fortravlet sygepleje. De er klar over at det kunne være bedre og be-

klager, at de ikke har erfarne at reflektere med. Denne forståelse fortæller, at sygeplejer-

sken ikke selv formår, at få øje på patienten, og værne om dem, men de går forbi. Med 

Martinsen udlægning er der fare for at patienten gøres til en ting, når sygeplejerskerne 

gør sig umage med at opfylde normer for registrering og retningslinier og tilmed er un-

der tidspres. Derfor kommer sygeplejersken let til at betragte patienten udefra, og lægge 

vægt på det fælles og abstrakte, så patienten reduceres til et objekt.  

Forståelsen om det registrerende øje er kendetegnet ved den måde det ser på og finder 

sammenhænge, systematiserer og sætter i system. Det bidrager til at se forskelle i for-

hold til det der kan måles og den målrationelle orden. Det er netop den evne der efter-

spørges hos sygeplejersken når hun f. eks. skal dokumentere systematisk. Sygeplejer-

sken forsøger selv at sammenligne dokumentationen og monitoreringen med relationen 

med patienten, og mener ikke der er plads til nuancen. Det tager jeg som tegn på at sy-

geplejersken endnu er opmærksom på detaljer og særpræg hos patienten, ellers ville hun 

ikke nævne det.  

Her ses således et eftertænksomt øje, idet sygeplejersken anvender sansning og forståel-

se til at vurdere patienten. Det er problematisk for sygeplejersken, når hun skal bidrage 

til monitoreringen, da registreringen som tidligere nævnt ikke favner virkeligheden. 

Endvidere er det sådan, siger Martinsen, at hvis først sygeplejersken har reduceret pati-

enten til et objekt, er det vanskeligt igen at komme til at bruge det seende, sansende øje, 

og være nærværende tilstede (ibid., s. 12, 30-31). Derfor ser det ud til at sygeplejersken ikke 

umiddelbart kan veksle mellem at tilgodese både hårde og bløde værdier, som handler 

både om at følge systemer, men også afvige derfra. 

Martinsen bidrager med en forståelse af det dobbelte øje som sygeplejersken bruger i in-

teraktionen mellem sansning og forståelse, fordi det øje på samme tid både opfatter og 

udforsker (ibid., s. 27-28). Martinsen mener der er en vej ud for de pressede sygeplejersker, 

idet de med træning i at være sansende, og lytte til andre og sig selv i situationen, alli-

gevel vil kunne gøre en forskel. Sygeplejersken må selv være opmærksom på hvornår 

de er ved at blive fanget af skemaernes tyranni, og tvinge sig til at blive i situationen, 

for fortsat at kunne se det der er forskelligt. Det ser ikke ud til at der er andre end syge-
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plejerskerne selv, der ser hvad de går glip af, hvis de trækker sig ud af situationen (Mar-

tinsen 2001, s. 29-31). Interessant nok har Ann-Marie Olsson (Olsson) også sit bidrag. Det 

peger på at sygeplejersken kun kan forstå patienten hvis hun bruger det kliniske blik75 

som indebærer at hun inddrager sin kundskab og erfaring. Modsat vil nogle af de uer-

farne sygeplejersker vi ser i dilemmaet stå med et ukyndigt blik, fordi de ikke behersker 

begreber og teknikker og er derfor ikke i stand til at se det der kan ses, og den hjælp de-

søger er der ikke. Olssons og Martinsen bidrager begge til at pege på de konsekvenser 

kvalitetsudviklingen fordrer, når sygeplejerskerne skal finde nye veje til dokumentation 

og samtidigt favne patienten. Der er fare for, at sygeplejerskerne oplever denne vold-

somme effektivitet, og nye systemer som en verden de ikke kender, og ved derfor ikke 

hvad de skal se efter. Uden de er opmærksomme på det, vil de med deres døde blik rives 

med, især når de ikke har erfarne sygeplejersker til at reflektere med, og dermed standse 

op og nyvurdere (Olsson 1/93).  

  

7.3 Hvad er det de pressede sygeplejersker oplever, når deres opmærksomhed går fra 

patienten over til systemer?                                  

7.3.1 Sygeplejersker kan ikke få indsigt og forståelse gennem andre 

Når der i analysen på den ene side henvises til flere udviklingsprojekter, hvor sygeple-

jerskerne selv er engageret, og der tages udgangspunkt i relationer, deres faglighed og 

viden. På grundlag heraf etableres undervisning, laves kliniske retningslinier og fordeles 

ansvar. Så ser det ud til at sygeplejerskerne har fået forståelse og kan se både sammen-

hængen og meningen med udviklingen og kvalitetsløftet. De udtrykker deres begejstring 

og er selv inde på at hverdagen konstant kræver fokus på ting som kan gøres bedre, for 

at hindre stilstand og rutiner. De forstår meningen og er åbne.  

På den anden side peges der på at udviklingssygeplejerskerne gerne vil hjælpe sygeple-

jerskerne fordi de ser at sygeplejerskerne i praksis bl.a. ikke dokumenterer fyldestgø-

rende. De vil synliggøre sygeplejen f.eks. med systematisk dokumentation, kliniske ret-

ningslinier og evidensbaseret viden for at yde en bedre pleje. Udviklingssygeplejersker-

ne peger direkte på at sygeplejerskernes pleje er tilfældig og usystematisk, og de burde 

gøre noget andet end de plejer at gøre, og give patienterne mere ensartede tilbud. Syge-

plejerskerne i praksis ser ikke de samme muligheder og fordele. De giver derimod ud-

tryk for at systematik hverken kan nuancere plejen eller give plads til at kræse for pati-

enten. Når sygeplejersken ikke forstår sammenhængen og kan se meningen, kan de ikke 
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anvende det. Det er netop en af Gadamers pointer at man ikke kan adskille forståelse, 

fortolkning og anvendelse i tre selvstændige elementer (Jensen 1990, s. 141).  

Umiddelbart er sygeplejerskerne først positive når udvikling initieres udefra, men sene-

re bliver de skeptiske, når de ser patienternes nuancer forsvinde mellem hårde facts. 

Netop de to elementer, at tro sandt om nyt og forvente sammenhæng, er det sygeplejer-

skerne gør i fuldkommenhedens foregribelse, som er de to forudsætninger Gadamer 

mener der skal til for at komme ind i forståelsesprocessen. Derfor fører deres oplevelse 

ikke til sande fordomme, og forståelsen udeblev, når de to elementer ikke indgår. 

Analysen viser tydeligt at både ledere, fagorganisationen, politikere og udviklingssyge-

plejerskerne mener at sygeplejerskerne ikke kan leve op til det, der forventes af dem. 

Også patienterne savner sygeplejerskernes kerneområder, som det fremgår af resultater 

fra brugerundersøgelser i problembeskrivelsen (s. 4). Heller ikke sygeplejerskerne selv 

synes de yder den pleje, de gerne ville. Konkret peges der blandt andet på manglende 

tid. Derfor udfører de en overfladisk, fortravlet sygepleje, uden at de kan leve op til 

hverken deres egne eller de sygeplejefaglige værdier. Når det handler om forståelse og 

det er fornuftigt at erkende, at ens egen indsigt er begrænset, får man derved mulighed 

for at få bedre indsigt, siger Gadamer. Det er vigtigt hele tiden at være bevidst om sin 

egen begrænsning, og det netop er herved udvikling forsat sikres. Spørgsmålet er om 

sygeplejerskerne i praksis får indsigt ved, at andre siger at de ikke lever op til kravene. 

Hertil siger Gadamer at meningsdannelse ikke uden videre er gyldig, da det ikke drejer 

sig om resultatet der synliggøres men om hvilken måde dette resultat vokser frem (Gada-

mer 2000). Efter Gadamers udlægning vil resultaterne som de andre grupper ser i klinisk 

praksis, ikke opfylde målene. Sygeplejerskerne i praksis står uforstående fordi de ikke 

har forståelse for metoden, der angives til at nå resultatet med. De får først indsigt når 

de selv oplever gyldighed om hvordan de når resultatet.  

Da forståelse beror på ens interesse for sandheden, hvor sagens kerne er drivkraften, og 

er netop en af Gadamers pointer, er det interessant at det også i analysen viser sig, at sy-

geplejerskernes ærinde er at få indsigt i, hvordan de i nærværet med patienterne, kan ef-

terleve egne og sygeplejens værdier, sideløbende med effektivitetens krav. Således an-

giver en af sygeplejerskerne i praksis at viden, planer og teknik er ikke nok, der må op-

mærksomhed, kreativitet og opfindsomhed til (s. 42). Når Gadamer siger at fornuft altid 

består i, at man ikke blindt skal fastholde det, som man anser for sandt, men forholde 

sig kritisk til det, så kan man rette en gammel fordom ved at få ny indsigt (Gadamer 2000, 
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s.68, Bukdahl 1980, s. 11-4). Det er netop det sygeplejersken vil gøre ved at være opmærksom 

på planer og teknik, når de ikke slår til. Derfor er sygeplejerskerne afhængige af deres 

egen selvindsigt, da andre ikke kan få et reelt billede af sygeplejen. 

 

7.3.2 Ingen gensidig forståelse uden for-domme  

Da forståelse altid er situationsbunden gennem hele forståelsesprocessen, både bevidst 

og ubevidst, kan man opnå virkningshistorisk bevidsthed ved hele tiden at medreflekte-

re, at vi mennesker står i og er bundet til en situation og ved hvad det betyder for forstå-

elsen og erkendelsen. Det gælder også forståelsen mellem den pressede sygeplejerske 

og patienten. Når sygeplejersken er delagtig og optaget af den sag patienten har på hjer-

te stiller spørgsmål og anvender for-domme som forudforståelse. Så er sygeplejersken 

med til at åbne og fordre forståelsen mellem sygeplejerske og patient, og formidling kan 

finde sted gennem horisontsammensmeltning. Det betyder, at sygeplejerskerne kan opnå 

forståelse med patienten ved samtale (Wind 1987, s. 69).  

Da forudforståelsen hos begge parter er en betingelse for at forstå, og begge taler ud fra 

egen horisont er horisontsammensmeltning og forståelse noget der overgår en, fordi 

man stiller sig åben, siger Gadamer. I sygeplejen er sygeplejerskernes horisont således 

begreber, teorier og erfaringer der forstås som evner til at se ting i deres sammenhæng 

med, som er kendt af sygeplejerskerne, men  ikke af andre. Derfor kan man ikke forlade 

egen horisont og gå ind i den andens horisont og fortolke situationen der, på den andens 

præmisser og uafhængig af egen. 

Når sygeplejerskerne altid er indflettet i en historisk sammenhæng og traditionen, de er 

oplært til, gælder det både om at forstå andre, men det gælder også om selvforståelse 

(ibid., s. 16-17). Derfor ser jeg en modsætning hos den pressede sygeplejerske, da hendes 

selvforståelse og situation skal ses i forhold til to roller. På den ene side tager sygeple-

jersken dele ud af helheden, med omhu beskriver og begrebsliggør hun sin pleje og spo-

res derved ind i en mål-middeltænkning. På den anden side skal hun tilgodese den en-

kelte patient individuelt, være åben, og har her brug for at kunne møde patienten i sin 

helhed, hvor historie og tradition fortæller noget om patienten som han er, og kun der-

ved får sygeplejersken mulighed for at opnå forståelse, da Gadamer ikke mener metoder 

fører til forståelse, men forståelse opstår ved den måde man er til på som mennesker.  

Når Gadamers ærinde er at angive mulighedsbetingelser for forståelse er fordomme 

uundværlige, fordi gensidig forståelse hviler på fordomme. Det er den historiske situati-
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on vi er anbragt i og de fordomme, vi har overtaget samt de forventninger vi har, der gør 

os i stand til at være åbne, og hvad vi er åbne overfor (Wind 1987, s. 55-60, Gulddal & Møller 

1999). Samtalen kan være en måde hvor sygeplejersker og patienten prøver deres for-

domme, og evne til at se tingene i deres rette sammenhæng og kontekst. Ved at få ting 

på afstand i tid kan man sortere sande fordomme, der leder til forståelse fra falske for-

domme, der leder til misforståelser, siger Løgstrup helt på samme måde som Gadamer, 

og derved se nye vinkler. Her kunne sygeplejerskerne trække sig tilbage, og holde en 

afstand, så de kunne sortere fordomme, hvis ikke de var så pressede. De ville derved 

have mulighed for at bruge fordommene til at skabe forståelse.   

 

7.3.3 Kender sygeplejersker ikke spørgsmålet opnår de ingen forståelse 

I bestræbelserne på at skabe forståelse vil spørgsmål og svar dialektikken konstituerer 

enhver samtale. Men spørgsmål og svar er ikke ligestillet siger Gadamer, idet det er 

spørgsmålet der er det primære, og ethvert svar forudsætter et spørgsmål. Så derfor kan 

man forstå svaret, hvis man kender spørgsmålet. Det vil sige svaret kan ikke løsrives fra 

sin kontekst. (Wind 1987, s. 71). Når sygeplejerskerne føler sig frustrerede, kan det eventuelt 

skyldes, at de ikke er i stand til at give svar, da de enten ikke kender spøgsmålet, eller 

ikke forstår det. Derved ved sygeplejerskerne ikke hvad der forventes af dem, og det 

kan give dem oplevelsen af at de svigter. Hermed nogle eksempler fra analysen fra alle 

de tre øverste hierarkier, da de tilsyneladende har samme normative måde, at tale til sy-

geplejerskerne på. Det er når udviklingssygeplejerskerne angiver at sygeplejerskerne 

skal dokumentere systematisk (s.32) og fagorganisationen angiver at sygeplejerskerne 

skal opkvalificeres, for at øge effektiviteten (s.25) og endvidere siger politikkerne, at 

sygeplejerskerne skal gøre det bedre (s. 19). Da alle disse udsagn kan opfattes som svar, 

er det interessant hvad spørgsmålet og sammenhængen er, da det ikke er umiddelbart 

kendt. Fordi forståelse og tydning altid må være forståelse og tydning af sammenhænge 

(Wind 1987, s. 6) mener jeg at sygeplejerskerne måske har misforstår svaret, da de ikke kan 

danne sig nogen mening og opnå forståelse eftersom spørgsmålet ikke kendes. Det er 

muligvis derfor, at de ikke har oplevelsen af at have indflydelse, når de således agerer 

uden retning. Gadamer vil vise at man ikke kan forstå andre ud fra deres forudsætnin-

ger, forståelsens mirakel vil altid hvile på, at andre taler ind i egne forudsætninger. Der-

for ser det ud til, at sygeplejerskerne er blevet misforstået af andre, idet der tilsynela-

dende ikke har været et samspil med de andre hierarkier. (Wind 1987, s. 6).  
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7.3.4 Sygeplejerskerne er med i flere spil 

Når forståelsen har karakter af en dialog med svar og gensvar med de samtalendes for-

ståelse af hinanden, vil jeg sammenligne sproget i samtalen med metaforen ”Spiel”, ef-

ter Gadamers udlægning. Deltagerne går ind i roller og deltager i spillet. Spillet formår 

at sige deltagerne noget, og de forbinder noget med det. Spillet har sin egen ånd, med 

regler og sin egen logik. Sat i gang spiller spillet så at sige af sig, og i nogle bestemte 

spil spilles for at vinde. Det betyder ikke at spillerne under spillet kun har det i hovedet 

at vinde eller overhovedet er sig spillets regler bevidste. I spillet deltager den enkelte, er 

selvforglemmende og er optaget af at tage hensyn til sin medspiller, hvor spillets ånd er 

udtryk for den fælles vilje! Det selvforglemmende i spillet og legen viser, at ikke alle 

handlingssituationer er styret at subjektets bevidsthed. Subjektet er ikke forsvundet, 

men overordnet en større helhed. I virkeligheden beskriver spilsituationen hvordan man 

danner mening og spillet fremstiles (Wind 1987, s. 45-48,81, Bukdahl 1980, s. 7).  

Det er også tydeligt at sygeplejerskerne lader sig rive med af kvalitetsudvikling og krav, 

og spillet spiller af sig selv, sygeplejersken er selvforglemmende og tager hensyn til si-

ne medspillere. Derved ser hun nok ikke betydningen for hende selv og sygeplejen, men 

hvad der gælder for spillet gælder også for samtalen mellem mennesker, også i samtalen 

mellem sygeplejersker og patienter stiles der efter den fælles sag (Wind 1987 s. 46). Går jeg 

tilbage og ser på de pressede sygeplejersker, og på det spil de spiller med i, så er presset 

tegn på at spillet ikke holdes i gang af begge parter. Når den pressede sygeplejerske 

kommunikerer med patienten er der tvivl om de forstår hinanden, da det vil kræve de 

begge spiller aktivt med, og deltagerne er optaget af samtalens budskab. Er selvfor-

glemmende, dvs. optaget af spillet, der gør, at de lader sig rive med af spillet. Først når 

der finder fremstilling sted, forstås hele oplevelsen. Sproget styrer, også selvom den ene 

ubevidst påtvinger den anden sit synspunkt. En proces der hele tiden gentager sig. Når 

sygeplejerskerne er pressede af modsatrettede krav, spiller de med flere på en gang. Da 

det ikke ser ud til at der spilles med de samme regler, giver det sygeplejerskerne et væl-

digt pres. Derfor er der noget der tyder på, at vor tids kommunikationsproblemer og for-

ståelseskløfter skal ses i sammenhæng med at den historiske fortid ikke altid tages med 
(ibid., s. 6). 
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2. Tema: Sygeplejersker svigtes af lederne 
Sygeplejersker skal gøre andre ting end de plejer at gøre, og som de finder rigtigt. Når 

lederne svigter ser det ud til at sygeplejersker presses både af deres egne og andres for-

ventninger. 

 

 7.4 Hvad er det sygeplejersker oplever når værdier og vaner ændres og de svigtes af 

lederne?  

7.4.1 Ledelse og kulturen er sammenvævet 

Når jeg tager udgangspunkt i den hverdag sygeplejerskerne på sygehuset skal agere i, og 

den sygepleje de yder, er kulturen et udtryk for de vaner og værdier, som er udviklet på 

baggrund af menneskelig handlen, og i overensstemmelse med hvad en bestemt gruppe 

finder for rigtigt. Men det er ikke længere tydeligt for sygeplejerskerne hvilke værdier 

der er gældende, fordi sygeplejerskernes hverdag bærer præg af forandringer, og kvali-

tetsudviklingens krav om effektivitet, og derfor er forudsætningerne ændret. Som følge 

deraf kan sygeplejerskerne ikke længere nå de sygeplejemæssige opgaver på den måde, 

de gerne vil, og som opfattes som rigtigt. I stedet handler det nu om at bruge tid på de 

hårde data, der foregår på afstand af patienten, og ikke de bløde værdier, som tidligere 

var det centrale. Hverken kultur eller ledelse kan forstås isoleret, siger Schein og mener 

at en dygtig leder kendetegnes ved deres evne til, at arbejde med og forstå kultur. 

Kultur er en stabiliserende konservativ kraft, en måde at gøre ting på, og forudsige ting 

med og Schein ser ledelsesbegrebet forbundet med at skabe, udvikle og ødelægge kul-

tur. Når lederne ude i praksis ikke er synlige og sygeplejerskerne mangler klare udmel-

dinger, oplever sygeplejerskerne derfor ikke denne stabilitet, men derimod en uro og 

usikkerhed om hvilke værdier der er de gældende. Her er Scheins udlægning af kultur 

interessant, idet Schein ser kultur som et begreb man er fælles om, hvor fælles læring 

finder sted og munder ud i fælles erfaring, idet Schein ser læring som et ønske om over-

levelse og forandring. Kulturelle værdier og vaner er produkter af tidligere succeser, og 

Schein mener lederne påfører deres grupper deres egne værdier og antagelser og derved 

skaber kulturen76, hvis gruppen får succes og antagelserne bliver taget for givne. Derfor 

er det vigtigt at lederne selv er bevidst om den rolle de har (Schein 1994, s. 4-10). Når ledere 

i analysen påpeger at det er for dårligt at lederne ikke lytter til deres medarbejdere, vil 

jeg med Scheins udlægning give dem ret i ”at vi som ledere ikke har gjort vores arbejde 
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godt nok” (s. 27). Det er også i strid med virkeligheden når de siger at personalet er de-

res ressource, som de skal værne om for at få det ud af dem, som de gerne skulle.  

 

7.4.2 Kulturens niveauer er ikke lige synlige 

Når begrebet kultur skaber forvirring om hvad man kalder kultur, mener Schein det er 

fordi at kulturens forskellige niveauer ikke holdes adskilt. Med Schein i hånden vil jeg 

redegøre for kulturens niveauer: artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser. 

Når kulturen analyseres på tre forskellige niveauer, afspejles det i hvilken udstrækning 

kulturens fænomener er synlige for andre. Lige fra konkrete og tydelige tilkendegivelser 

til de dybt indlejrede ubevidste grundlæggende antagelser, som for Schein er kulturens 

kerne.  

På overfladen er der niveauet med artefakter, som kan ses, høres og føles. Det drejer sig 

både om sprog, teknologi, produkter, følelsesmæssige udfoldelser, fysiske rammer, my-

ter og historier om organisationen og de offentlige værditilkendegivelser, altså den syn-

lige adfærd, som ikke direkte kan forklare hvilke grundlæggende antagelser der er, da 

ens egne følelser og reaktioner nemt kan farve tolkningen. Når Lars Løkke Rasmussen 

så siger, at patienternes skal tales pænt til, er det her det hører til. Det er let at få øje på 

artefakter, men Schein siger det er svært at tyde.  

På næste niveau har vi skueværdierne, der er strategier, mål og filosofier eller de normer 

og adfærdsregler som er bestemmende for hverdagens handlinger, og som anvendes af 

kulturens medlemmer som rettesnor og en måde at håndtere usikkerheden på for sig selv 

og andre. Når man oplever at folk siger et og i virkeligheden gør noget andet, er det ud-

tryk for at de værdier, der skulle være gældende ikke stemmer overens med tidligere an-

tagelser. Derfor opleves politikernes ord om at sygeplejerskerne bestemmer selv om de 

vil, som et, men praksis er en anden, hvor budskabet om effektivitet er klart. Der anty-

des flere eksempler herpå især fra ledernes side når de påpeger at sygeplejerskerne skal 

lyttes til.. tages alvorligt...(s.27). Når skueværdierne derimod er godt afstemt med de 

grundlæggende antagelser, kan denne sammenknytning styrke gruppen og medvirke til 

at de har en fælles identitet og kerneopgave (Schein 1994, s. 26-28). Udviklingssygeplejer-

skerne og lederne peger på at sygeplejerskerne ikke udstråler nogen fælles identitet og 

at kerneopgaven ikke er klar. Derfor er der tegn på at der ikke er overensstemmelse mel-

lem skueværdier og grundlæggende antagelser.  
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De grundlæggende antagelser er det dybereliggende forståelsesniveau, som er yderst 

vanskelige at ændre. Når noget virker flere gange, noget som har været en fornemmelse 

eller værdi bliver det efterhånden taget for givet, siger Schein (Schein 1994, s. 28-29). De im-

plicitte grundlæggende antagelser vil styre adfærden og være vejledende både for grup-

pen og den enkelte om hvordan man opfatter, tænker og handler siger Schein77.  Når der 

skal ske ændringer i de grundlæggende antagelser udløses der store mængder af grund-

læggende utryghed, og det er herfra dette dybe lag at kulturen virkelig har sin magt. Når 

der både står i problembeskrivelsen og i analysen at sygeplejerskerne oplever at kvali-

tetsudvikling er positivt, fordi de ser det nytter, mener jeg derfor det skyldes fælles suc-

ceser, som virker, og fordi det bliver ved med at virke, er det blevet til ubevidste værdi-

er og indlejret i gruppens grundlæggende antagelser.  

 

7.4.3 Forandring skaber utryghed  

Når organisatorisk læring, udvikling og planlagt forandring ikke kan forstås uden at be-

tragte kultur som en primær kilde til modstand mod forandring, er det fordi Schein ser 

modstand mod læring og forandring som et allestedsnærværende fænomen, der tales 

meget om, men sjældent forstås (ibid., s. 3-4). Samstemmende med analysen peges der på 

at forandringer medfører en eller anden form for kulturforandring i form af ændring af 

værdier. Det vil både kræve nye arbejdsgange og en anden måde at tænke på siges der. 

Det er her lederens rolle at scanne omgivelserne, og se hvad der er brug for, når ændrin-

ger indtræffer.  

Når ting ikke fungerer og når gamle vaner skal opgives for at give plads til nye, må le-

deren være vedholdende og tålmodig, og samtidig fleksibel og forandringsorienteret, si-

ger Schein (ibid, s. 343-344). Lederens visioner må vise sig i den måde hun agerer på, og he-

le tiden være parat til at justere i takt med udvikling og ændring udefra. De tydelige og 

konsekvente budskaber sygeplejerskerne har brug for ved forandring påpeges stort set 

fra alle hierarkier.  Derfor må lederen finde ud af hvordan sygeplejerskerne skal tilpasse 

sig og tåle forandringer i omgivelserne, når det der tidligere blev taget for givet, ikke 

længere er gyldigt. Det er lederen der må opsuge og rumme utrygheden, både sin egen 

og gruppens, der uundgåeligt følger med. De antagelser der i starten først er lederens 

bliver indlejret som gruppens, hvis opgavens løsning vedbliver med at være en succes. 

Dertil skal lederen i en støttende rolle skabe midlertidig stabilitet og dulme følelses-
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mæssige reaktioner og engagere sygeplejerskerne i forandringsprocesser og motivere til 

forandring så stabilitet, sammenhæng og mening genetableres (Schein 1994, s. 349-351).  

Reaktioner på forandringer ser jeg bl.a. i analysen når eksempelvis udviklingssygeple-

jerskerne ser at sygeplejerskerne i praksis ikke registrerer de hårde facts godt nok, og 

når de lader egne subjektive meninger styre pleje og behandling. Det ser jeg som en 

ubevidst reaktion på at de skal udføre opgaver som de grundlæggende ikke forstår me-

ningen med. Derfor mener jeg det er et tegn på sygeplejerskernes modstand mod foran-

dring, som netop er karakteriseret ved benægtelse, fordrejning, mistillid og utryghed. 

Det kræver en stærk leder, at påtage sig rollen som den, der opsuger tryghed og risici og 

kan støtte medarbejderne til at klare sig igennem den først tid med forandringer, hvor 

der laves fejl, siger Schein. Når lederen er bevidst om processen kan de virkeliggøre de-

res antagelser hvis de er konsekvente og aktive. Også i analysen påpeges der, at der sker 

9% fejl og uhensigtsmæssige hændelser (s. 29) som efter Scheins udlægning opstår 

uvægerligt som følge af ændringer i kulturens dybe lag. Det er indlysende at se det, som 

et udtryk for den forandring sygeplejerskerne udsættes for, og den efterfølgende utryg-

hed, som de ikke selv formår at rumme. Da ingen kender morgendagen, må lederen 

kunne skabe orden, og bruge sine grundlæggende antagelser som en slags vejvisere ind i 

den usikre fremtid (Schein 1994, s. 344). Altså ser det ud til at sygeplejerskerne selv skal 

rumme utrygheden, når lederne ikke gør det og det ser ikke ud til at de kan honorere det.  

Med de nye dokumentationssystemer, som lægger op til et højt ambitionsniveau, ople-

ver sygeplejerskerne kvalitetsudviklingens krav om effektivitet stramme til. Nye måder 

at løse opgaver på, og sygeplejerskerne har ikke været forankret i udviklingen heraf. 

Har derfor ikke haft nogen fælles succeser her. Når de oplever forandring i hverdagen, 

virker deres grundlæggende antagelser, altså deres tidligere måde at håndtere kvalitets-

udvikling på, som en forsvarsmekanisme og et filter, hvor det er lettere at fornægte nye 

informationer, end at ændre egne antagelser. F.eks. får de mistillid til den ydre kontrol, 

og at der skal indberettes til fælles databaser. Selvkontrol som de tidligere fandt af vær-

di ser ikke længere ud til at være godt nok. Konsekvensen kan blive at de føler sig util-

passe og sårbare i situationer, hvor nye regelsæt gøres gældende, da de ikke ved hvad 

der foregår, og derfor misopfatter eller mistolker andres handlinger (ibid., s. 28-34). 
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7.4.4 Succesoplevelser mangler 

Når guider og kliniske retningslinier, skal indføres som et redskab i sygeplejen, signale-

res på artefaktniveauet, at det vil skabe systematik og ensartethed. På niveauet med 

skueværdier er der opstillet mål og handlinger, som er gældende for hvordan opgaverne 

skal løses. Når sygeplejerskerne i praksis skal bruge kliniske retningslinier, der består af 

mønstre, som andre har udfærdiget, springes det skridt over, hvor sygeplejerskerne selv 

oplever succeser med at løse opgaven, og derfor får de ikke noget ejerskab til dem. Det 

vil vise sig om de med tiden bliver succeser, når sygeplejerskerne bruger dem. Ellers 

havner kliniske retningslinier i skraldespanden, som udviklingssygeplejerskerne ople-

vede det med mange nye dokumentationssystemer. Det vidner om forskellige værdiop-

fattelser.  

Fælles registreringer synliggør på artefaktniveauet en værdi, som er let at se, men svær 

at tyde. Sygeplejerskernes betænkelighed går på skueværdierne, der er den måde opga-

ven skal udføres på. Her bliver det tydeligt for sygeplejerskerne at de ikke længere kan 

tilgodese patienterne som de tidligere har gjort. Registreringerne kan ikke rumme virke-

ligheden som de ser den, da ikke alt lader sig registrere. Sygeplejerskerne bliver frustre-

rede, fordi andres grundlæggende antagelser er meget forskellige fra sygeplejerskernes 

egne. I analysen står der også flere gange, at i starten er sygeplejerskerne positive, men 

når først systemet er i gang bliver de skeptiske. Her mener jeg at sygeplejerskerne har 

tolket og farvet artefakterne ud fra deres egne værdier og antagelser, og mistolket det de 

så, i forsøget på at følge deres egne værdier. Men når succeserne udebliver, kommer 

mistilliden. 

Når lederne siger at sygeplejerskerne skal rustes til at tage sig af de opgaver der er, til-

kendegives hermed et af ledernes ubevidste værdier og regler, at opgaverne ikke skal 

reduceres, men sygeplejerskerne skal kunne håndtere de stillede opgaver. Det betyder at 

lederen selv må initiere en læringsproces, der rummer muligheden for, at sygeplejer-

skerne oplever succes med løsningen af opgaverne, og hvis succesen bliver ved med at 

gentage sig, er sygeplejerskerne rustet til at tage sig af de opgaver der er. Her det Schein 

advarer mod strategisk nærsynethed hvor man bliver grebet af at udvikle nye strategier, 

der kan se fornuftige ud set fra et økonomisk og produktionsmæssigt synspunkt, og som 

ikke kan implementeres, fordi det forudsætter nogle værdier og arbejdsgange, der er så 

langt fra sygeplejerskernes værdier og mål. Så kan de ikke forstå de strategiske mulig-

heder (Schein 1994, s. 349). 

 
                                                                                                                   
                                                                                                                                        Lone Hasle Buck  

 



Specialeafhandling                                                    71 
 
 

7.4.5 Spilleregler uklare 

Flere gange i analysen tilkender udviklingssygeplejerskerne, sygeplejerskerne og leder-

ne selv at sygeplejerskerne mangler ledernes klare udmeldinger. Tegn herpå ses både 

når de nyuddannede sygeplejersker give udtryk for, at de ikke har erfarne sygeplejersker 

at samle op med efter en travl vagt. De oplever en voldsom frustration fordi de føler, at 

de har måttet tilsidesætte egne og sygeplejefaglige værdier, for at være effektive, men 

de tvivler på, om det nu er det rigtige de gør. Jeg betragter sygeplejerkernes frustration 

og uro som et råb om hjælp, da de mangler lederens udmelding til hvordan tingene skal 

gøres, som synlige spilleregler, de nødvendigvis må lære at kende for at kunne håndtere 

hverdagen. Det ses også når politikkerne, fagorganisationen og lederne mener at syge-

plejerskerne skal tage ansvar for deres sygepleje, sådan at de kan få indflydelse. De un-

drer sig over at flere undersøgelser peger på, at sygeplejerskerne føler lav indflydelse. 

Sygeplejerskerne mangler følelsen af, at have indflydelse, fordi de skal handle i over-

ensstemmelse med værdier og en tænkning som de ikke ser sig som en del af. Sygeple-

jerskerne mangler også her lederens klare udmelding, der kan synliggør de grundlæg-

gende antagelser hun har. Efterfølgende kan sygeplejerskerne tage ansvar, når de ved 

hvilke værdier de handler efter, og få indflydelse og opnå engagement i arbejdet, da det 

er sammenhængende for sygeplejerskerne.  

Når sygeplejerskerne selv i praksis oplever, at de mangler tid, siger andre, at de kan nå 

det de vil jeg ser alle udtalelserne som udtryk for, at forskellige faggrupper har forskel-

lige grundlæggende antagelser og ikke forstår hinandens kultur med sine ubevidste vær-

dier og regler. Det bærer præg af at der værnes om egne værdier, ved at skabe et forsvar 

mod andres afvigende holdninger.             

 

8 Konklusion  

Undersøgelsen viser at sygeplejersker er pressede af modsatrettede krav og de skal både 

effektivisere og samtidig højne kvaliteten. Der er ikke tvivl om at sygeplejersker gerne 

vil kvalitetsudvikle, men de ikke forstår meningen med effektivitetens krav, og ved ikke 

hvad de skal gøre med systematikken og dokumentationen. Sygeplejerskerne får moti-

vation til kvalitetsudvikling når de oplever succeser, får ejerskab for redskaberne og ser 

en positiv forskel for den enkelte patient. 

Sygeplejerskerne er grebet af utryghed og afmagt og der sker fejl, som følge af foran-

dringer, kvalitetsudviklingen fører med sig, hvor de værdier, der tidligere var gældende, 
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nu ikke længere virker. Andre ser at sygeplejerskerne ikke lever op til kravene der stil-

les, og sygeplejerskerne oplever selv at de hverken kan leve op til deres egne eller an-

dres forventninger. De mangler lederens opbakning til at komme med klare udmeldin-

ger, og opsuge den utryghed forandringer fører med sig. Endvidere skal lederen scanne 

omgivelserne og være i besiddelse af evnen til at tilpasse kulturen gennem forandrings-

processer. Når sygeplejerskerne ser sammenhængen kan de gå ind i forandringer og få 

forståelse for det der skal ske.  

Undersøgelsen viser at sygeplejersker ikke kan få indsigt i deres egen praksis ved at an-

dre peger på resultater der halter. For sygeplejerskerne er det ikke resultatet der tæller, 

men hvilken måde de er kommet dertil, og det er sagens kerne der er drivkraften. Syge-

plejersker mangler følelsen af indflydelse, når de skal handle uden retning og efter en 

tænkning som de ikke ser sig som en del af. De reagerer med mistro, projektering og 

fornægtelse. 

Sygeplejersker oplever at kvalitetsudviklingen går i retning af at synliggøre data i kli-

nisk praksis, som led i monitorering. Selvom sygeplejerskerne oplever de bløde værdier 

hos patienten, kan de ikke registrere bløde værdier, når de er underlagt den målrationel-

le metode til at systematisere data. Sygeplejerskens registrerende blik vil systematisere 

og sætte i system, og fokusere på det der kan måles. Patienten reduceres til et objekt. De 

svage patienter kommer derved i klemme, da ressourcetildelingen er baseret på data, ud 

fra det generelle og typiske. Derfor går nuancen tabt, og man får et afstumpet billede af 

virkeligheden.   

Når produktivitet og resultatet er gældende, vil der ikke være interaktion i relationen 

mellem sygeplejersken og patienten. Det er i de relationelle sammenhænge sygeplejer-

sken ser tingene som de er, og der er fare for at sygeplejersken og patienten taler forbi 

hinanden, og forståelse ikke opnås. Det ser ud til at sansning og følelser er tidsspilde, og 

at relationen bliver upersonlig og anonym. Sygeplejerskerne mener selv de kan bevare 

evnen til både at bruge planer og teknik, men også være opmærksomme og kreative nok 

til at afvige og tage individuelle hensyn. Med forståelsen af det dobbelte øje må hun væ-

re opmærksom på, når hun er ved at blive grebet af skemaernes tyranni. Hun må tvinge 

sig til samtidig at opfatte og udforske i interaktionen mellem sansning og forståelse. Sy-

geplejersken må træne sig til at blive i situationen, for forsat at kunne se hvad der er for-

skelligt, da det kun er sygeplejerskerne selv der ved hvilke bløde værdier der overses. 
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9. Perspektivering 

Ligesom konklusionen viser at man ikke kan få indsigt ved at andre peger på resultater 

der halter, så kan det gå en leder der har autoritet i kraft af sin stilling, titel og sociale 

status som ”I kejserens nye klæder”, hvor kejseren tror han bærer fint tøj, selvom han er 

nøgen. Det tyder på at undersåtterne har mistet deres evne til at tænke kritisk og reali-

stisk og tror på fiktionen (From 1992, s. 41-43). Er en leder derimod autoritær i kraft af hans 

personlighed, der har udviklet sig til en modenhed og integritet, udstråler de autoritet 

uden at behøve at titulere sig eller udstikke ordre for at vinde respekt. Forskellen ses 

ved det de gør, modsat andre der siger det de gør. Der er overensstemmelse med værdier 

og adfærd. Det er sammenfaldende med den forståelse sygeplejerskerne har af, at det er 

måden handlingen udføres på, der viser om motivet er ægte. Jeg finder denne 

sammenligning interessant fordi man kan undre sig over hvad andre ser og ikke ser, gør 

og ikke gør. 

Undersøgelsen peger på at sygeplejersker kæmper for at bevare nærværet med patienten 

ved den måde de agerer på, men de mener ikke det lykkes, da handlingerne delvist er 

fastlagt af systemer udefra. Jeg mener andre ser sygeplejerskerne med maske på. Sådan 

at forstå at de ikke ser de udtryk og værdier sygeplejersken har (Foucault 1995, Thyssen 1996). 

Politikerne, lederne, fagorganisationen og udviklingssygeplejerskerne mener åbenbart at 

sygeplejerskerne finder deres regelsæt og ideologier rigtige, i stedet for deres egne. Når 

sygeplejerskerne har maske på er de identitetsløse for andre, og de bør følge reglerne. 

Men sygeplejersken forstår ikke meningen med det hele. Kan det være fordi politikerne, 

lederne, fagorganisationen og udviklingssygeplejerskerne ser sygeplejerskerne fra en 

slags tilskuerposition, et registrerende blik blændet af mål-middeltænkningen og ser sy-

geplejersken som et middel til at nå målene? (Martinsen 2001, s. 36-39) og som den franske fi-

losof Michael Foucault (1926-1984) udtrykker det ”det klassificerende blik” (Foucault 

1977, s. 167-168), baseret på en kundskabsform, som er disciplinerende og objektgørende. 

Det er interessant at det er tidsskriftet Sygeplejerskens journalister, der har sat kritisk 

fokus på sygeplejerskernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Mon det er et udtryk for at 

andre ikke længere ser det, og derfor ikke reagerer? Selvom det er alvorligt det her, kan 

man så forestille sig at kunne koble sundhedsvæsenets omstillinger og forandring sam-

men med sygeplejerskernes arbejdsvilkår og deres tilfredshed med arbejdet, for at finde 

en vej ud af dilemmaet?  
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Her finder jeg det interessant at vende blikket mod USA, hvor sygeplejerskemanglen er 

enorm. De har formået, at gøre nogle specielle hospitaler, magnethospitaler attraktive, 

og der præsteres gode resultater. Kendetegnene for hospitalerne er en flad struktur, typi-

ske plejeform er primary nursing eller lignende model hvor sygeplejerskerne har ansvar 

og dertil hørende autoritet for en gruppe. Der er sygeplejersker og ressourcer nok. Løn-

nen er højere og der er gode efter- og videreuddannelsesmuligheder. Kommunikation 

mellem læger og sygeplejersker er god og de viser hinanden respekt, og arbejder sam-

men om at sikre kvaliteten i patientens pleje og behandling. Sygeplejerskerne bliver for-

fremmet fra nyuddannet til kliniske eksperter, det give dem et positivt image. Nyansatte 

får en omfattende introduktion, og de forskellige afdelinger er selvkørende med fleksib-

le vagtplaner. 

Både amerikanske og europæiske forskere har interesseret sig for at undersøge hvad der 

adskilte disse hospitaler fra andre, da de i særlig grad tiltrak sygeplejersker og der viste 

sig et miljø, der fik sygeplejersker og andre, der arbejde der til at være stolte af deres 

arbejdsplads. Forsker Linda Aiken har undersøgt arbejdsbetingelserne relateret til pati-

enttilfredshed, dødelighed og komplikationsrate. Resultatet viste at patientdødeligheden 

var 5% lavere og større patienttilfredshed på magnethospitalerne. Linda Aiken fremlag-

de resultaterne på ICNs jubilæum i London i 1999. I Skandinavien følges Linda Aikens 

resultater, og hendes forskningsartikler er pensum for sygeplejestuderende i Norge siger 

ph.d. stud. Marianne Bærnholdt78 (Bærnholdt 3/2000, s. 30-37, Upenieks 2002, vol. 32). 

Her ser jeg en opgave i at udfolde sygeplejerskernes allerede eksisterende viden og 

kompetencer, selvom specialets undersøgelse peger på at sygeplejerskernes viden ikke 

er tilstrækkelig, kan man med Gadamer sige, at man har først viden når den kan bruges. 

Her ville det være oplagt i en fortsættelse af dette speciale, at anvende Scheins lærings-

kultur, som en måde at overleve forandringer på, og bruge og udbygge sin viden, så 

proaktive sygeplejersker vil tegne fremtiden og beherske forandringer med evig læring. 

 

10. Kritisk reflekterende analyse 

Med baggrund i specialets spørgsmål har jeg har valgt en empirisk analytisk metode 

med ateoretisk hoveddatamateriale, hvor jeg med en næranalyse har belyst specialets 

spørgsmål. Som forsker i et sygeplejefelt har jeg haft gavn af at blive bevidst om mit 

”udtkikkspunkt” (Malterud 1999, s. 21), for at kunne analysere den samtid jeg selv er en del 

af, og lade teksterne tale, og være troværdig mod artiklerne, og samtidig opmærksom på 
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at de udvalgte artikler repræsenterer et udsnit af sygeplejersker, og ikke forstås som en-

degyldigt. 

Med den fænomenologisk metode har jeg set og oplevet tingene som de er. Med den 

hermeneutisk fortolkningsproces har jeg undersøgt mine spørgsmål ved næranalyse af 

teksterne med en proces fra forforståelse via tolkning til forståelse. Det har været en 

lang erkendelsesproces, der konstant har krævet mange valg og fravalg. De antagelser 

jeg havde forud viste sig at være for generelle og unuancerede. En af styrkerne i det vi-

denskabelige afsæt jeg har taget er, at forståelse og fordomme sættes i spil med teksten, 

så begge horisonter flytter sig, og en tredje vej giver mening. Jeg fik oplevelsen af at det 

er i sin sammenhæng at kernen viser sig og giver mening. Sammenhængen og forskelle 

mellem agenterne på de to niveauer kom frem. 

Ulempen ved næranalysen af de systematisk udvalgte artikler har været omfanget af da-

tamaterialet, som krævende omhyggelige og gentagne bearbejdninger indtil jeg fik 

overblik, og kunne se sammenhænge og fællesfund, men det handler om datahåndte-

ring, og ikke om analysen. Styrken med næranalysen har været at se dilemmaet i sam-

menhængen og konteksten omkring sygeplejerskerne, for at øge muligheden for forstå-

else, og høre teksterne tale.  

En anden vej at gå i dataindsamlingen for at få belyst mine spørgsmål kunne være det 

fokuserede gruppeinterview, karakteriseret ved at deltagere med fælles træk, i dynamik-

ken i gruppen får ideer og erfaringer bredt frem. Det ville være egnet som selvstændigt 

databærende, og kan kombineres med andre indfaldsvinkler f. eks. individuelle inter-

views (Bojlén 1995). Metoden udmærkes ved samspillet hvor deltagerne udfordrer hinan-

dens svar og inspirerer og giver plads til nye synspunkter. Ved at interviewe flere grup-

per med fællestræk kunne jeg opleve om der stadig kom nyt frem for hvert hold, og der-

ved få indtryk af bredden for dataindsamlingen. Endvidere kunne data suppleres med 

individuelle interviews. 

Jeg mener at specialet har fået konsistens, en logisk forbindelse mellem problembeskri-

velse, opgavens spørgsmål og hoveddataanalysen, hvor jeg har udledt og diskuteret de 

to hovedtemaer. Men der eksisterer mange andre mulige synsvinkler end den sygepleje-

faglige, jeg har valgt, f. eks. et kundskabsmæssigt synspunkt og et ledelsesperspektiv.   

De valgte hovedtemaer har jeg diskuteret med flere teoretikere, blandt mange mulige, 

for at få sammenhængen omkring sygeplejerskernes dilemma bedst mulig frem. Gada-

mer fik forståelsesbegrebet og meningen frem og relationens vilkår med Løgstrup. Mar-
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tinsen giver en bestyrket tro på, at der er muligheder endnu for sygeplejersken. Med de-

res filosofiske tilgang får vi ikke som sådan pragmatiske løsninger på sygeplejerskens 

dilemma. Med Gadamers forståelse har jeg svært ved at gå mere kritisk ind og se på 

målrationaliteten, med min forudforståelse, da det er en af de barrierer jeg oplever gen-

nem den filosofiske hermeneutik, at man forsøger at skabe forståelse og finde mulighe-

der. Men det er måske netop et gode.  

Min kritik går på om det er lykkes at forklare målrationaliteten som indgang i diskussi-

onen. Da undertonerne fra målrationaliteten hele tiden høres i kvalitetsudvikling, valgte 

jeg at diskutere den særskilt. Med Schein har jeg forsøgt at diskutere hvad det betyder 

for sygeplejersker at tidligere værdier og vaner ikke længere er gyldige, og hvilken rolle 

lederen har i dette. Scheins teori har været anvendt i analyse af kulturen både i Amerika 

og Europa. På denne baggrund vil jeg anse teorien for anvendelig i praksis, og har fra-

valgt at tage flere kulturteoretikere ind, som f. eks. kunne være Bakka og Fivelsdal 

(1999). 

Konklusionen viser at sygeplejerskerne forstår ikke meningen med kvalitetsudviklin-

gens krav og konsekvenser og det kommer overraskende tydeligt frem at sygeplejer-

skerne ikke kan se med andres øjne, og heller ikke få indsigt gennem andre, og forskel-

lige grupper har forskellige værdier. Ikke overraskende kom det frem at virkeligheden 

fremstår unuanceret. Konsekvenserne af at lederen svigter sygeplejersken er selvmodsi-

gende med det lederne selv siger, og det lægger op til en ny undersøgelse. Jeg oplever at 

sygeplejerskerne ikke har let ved at komme til orde med deres budskab. Det har været 

svært at holde fokus på nærværet med patienten og de bløde værdier, da nærværet slet 

ikke har været omtalt af nogen andre end sygeplejerskerne selv. Jeg fik ikke noget di-

rekte svar på hvordan sygeplejerskerne skal agere mellem de hårde værdier og de hårde 

facts, og følelser og sansning opleves nærmest som tidsspilde. Hvad patienten oplever 

omkring de bløde og hårde værdier har denne undersøgelse ikke fordybet sig i. Eller er 

det en erkendelse af at sygeplejerskerne ikke kan begge dele. Når perspektiveringen pe-

ger på, at andre ser sygeplejerskerne med maske, ser jeg det i sammenhæng med den 

vældige opmærksomhed rationaliseringen har fået. 
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11. Slutnoter  

 
1 I forhold til patientens og de pårørendes perspektiv ses de mellemmenneskelige relationer, kvaliteten af 
omsorgen i behandlingen og plejen, personalets inddragelse af patienten og de pårørende, den interne 
kommunikation og de bløde værdier, vil blive indfanget, registreret og vurderet af patienten. Det er i for-
hold til et sundhedsfagligt forløb, på tværs af sundhedsvæsenets sektorer, at kvalitetsudvikling af patient-
forløb understøttes af referenceprogrammer der indeholder en nøjere beskrivelse af detaljer i undersøgel-
se, behandling og pleje samt rehabilitering af patienten, ud fra bestemte sygdomme eller symptomkom-
pleks. Referenceprogrammer udvikles i reglen nationalt, men danner typisk baggrund for udvikling af kli-
niske retningslinier1 og eller vejledninger lokalt. På det organisatoriske plan  bliver kvalitet i patientforlø-
bet anskuet ud fra en forsvarlig økonomisk drift, med fokus på den nødvendige organisation, produktivitet 
og effektivitet, de såkaldte hårde værdier (Sundhedsstyrelsen 2002). 
2 Pjecen er et led i det fælles kommunale, amtslige og statslige projekt ”Service og velfærd”. 
3 Kvalitetscirkelen er en metode til at organisere kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. En gruppe på 4-10 
personer som arbejder på samme afdeling/sygehus som mødes frivilligt, regelmæssigt for at løse kvali-
tetsproblemer på systematisk måde. Metoden er oprindelig udviklet i Japan, som en kombination af kvali-
tetsstyringssystemer og socialpsykologiske og motivationspsykologiske teorier med ideer, begreber og 
vurderinger fra velkendte amerikanske adfærdsforskere som Mc Gregor, Maslow, Argyris, Hertzberg og 
Likert. Kvalitetscirkler blev indført til USA, senere Europa. Siden begyndelsen af 1980erne, har kvalitets-
cirkelen været anvendt i sundhedsvæsenet. Pointen med kvalitetscirklen er at den person der udfører ar-
bejdet er eksperten, og ved at inddrage personalets kreativitet, erfaring og viden kan man engagere, ud-
vikle og uddanne personalet så det indarbejdes at forbedre og udvikle i arbejdet (Hammershøy 1993). 
4 Standard konkretiserer det niveau for kvalitet, som man som minimum ønsker og forventer at kunne nå 
(Sundhedsstyrelsen 1993) 
5 På baggrund af mine oplevelser som sygeplejerske, sygeplejefaglig leder og sygeplejerskevikar på 56 
forskellige afd. 
6 På baggrund af Omsorg i forandring 1992 
7 Freiburg Universitetet der var fænomenologiens højborg gennem tre generationer 
8 Der er lavet en analyse af Sygeplejersken, der viser at mediet er prioriter højt af de berørte og emnerne 
der debatteres er kendte. Sygeplejersken kan anvendes til at få informationer om fagområdet, 60% tillæg-
ger sygeplejersken betydelig eller stor værdi som fagområdets informationsmedie. Næsten alle ved hvad 
der debatteres i Sygeplejersken. 99% af alle der modtager tidsskriftet, læser det også. 90 % er tilfredse 
med bladet.75% af læseren læser tidsskriftet flere gange (Læseranalyse Sygeplejersken 2001-2002) 
9 Dr. theol (f. 1945). Er dosent ved højskolen for diakoni og sykepleie, Lovisenberg. Han har tidligere ud-
givet bl.a. K.E.Løgstrups forfatterskab 1930-1987. En bibliografi (Århus 1987) og var fra 1981-1987 
medlem af udgivergruppen for Løgstrups efterladte papirer. 
10 Oversættelse af: Vetenskapen  och förnuftet. Ett försök till orientering (1986). Helsinki 
11 Amerikaner, Professor of Management at the Massachusetts Institute of Technologi, organisatorisk 
udvikling. Er inspireret bl. a. af C.Agyris, Donald Schön, Van Manen, P.M. Senge og Tom Malone. 
12 Cand. mag. i dansk og historie. Lektor ved kommunikationsuddannelsen på Roskilde iniversitetscenter 
13 Af nye nationale tiltag der barsledes med i perioden kan nævnes: DGMA, Den gode Medicinske Afde-
ling og NIP, Det Nationale Indikatorprojekt for 6 udvalgte indsatsområder. Implementeringen vil i næste 
periode afspejle nye fænomener, der ikke vil blive medtaget i dette speciale, som følge af en nødvendig 
afgrænsning. Igangsat pilotprojekt i 2002, endelige projekter 2002/2003 
14 Eller teorien 
15 Husserl ville genskabe filosofien som en eksakt videnskab om den rene bevidsthed og i den sammen-
hæng fremhævede han især bevidsthedens intentionalitet eller målrettethed. Han var en  central figur i det 
20. århundrede (Zahavi 1994) 
16 Samlet under betegnelsen naturalisme, hvor erkendelse opfattedes om en art natur (Lübcke 2002) 
17 Husserl kalder det at udøve epoché 
18 Bevidsthedens rettethed mod noget, bevidsthedsakt (Lübcke 2000, 215) 
19 Ontologien beror på at den menneskelige væren er en åben, forstående væren (Zahavi 1994 s. 31) 
20 Denne undersøgelse af væren er genstanden for Heideggers hovedværk, Sein und Zeit (1927). Heideg-
gers udgangspunkt var at karakterisere menneskets specielle situation, som eksistentialist er han optaget 
af de enkelte individ, og derfor undgår han ordet menneske, som betegnes som det værende (Stigen 1998) 
21 Den hermeneutiske cirkel er en dialektisk proces, i bevægelse. Denne dialektiske proces går fra for-
forståelse via selve tolkningen til forståelse (Gadamer 2000) 
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22 Nykantianismen var datidens dominerende, tyske universitetsfilosofi, men blev af Gadamer og de fleste 
andre betragtet som en abstrakt, verdensfjern og forældet katederfilosofi (Gadamer 2000, s.5) 
23 Gadamers hovedværk  (1960), hvor han udvikler en grundlæggende kritik af den moderne erkendelse-
sindstilling som stræber efter at opnå sand viden, og sanhedkravet er : „At forstå noget du fra et bestemt 
perspektiv“, hvor han ser meningsforståelsen som grundlæggende for den teoretiske analyse (Bertilsson 
2001, s.555) 
24 George Hegel  var den første filosof der betoner enheden mellem subjekt og objekt. 
25 Siden har han forfinet og uddybet dette værk. Drejer sig om det humanvidenskabelige forståelses- og 
sandhedsbegreb. Det overordnede tema er videnskabens og teknologiens indflydelse på vores forståelse af 
os selv og naturen. I øvrigt har Gadamer udvidet hermeneutikken til at omfatte etik, samfund og politik. 
26 Gadamer havde til forskel fra Husserl den opfattelse af filosofi, at vejen til de systematiske pointer går 
gennem et historisk studie af traditionerne, og dermed ser han traditionen som en del af filosofien selv. 
(Lübcke 2002, s. 164-177) 
27 Synonym med samtale 
28 En fordom, i traditionel forstand, er en dom der er fældet på utilstrækkelige præmisser, eller afsagt før 
man har sat sig ordentligt ind i den givne sag, og dermed en overfladisk dom (Wind 1987). 
29 Forståelsens forhold til fordomme og tradition samler Gadamer under betegnelsen historicitet. 
30 Det strategiske niveau er det øverste, hvor det taktiske og operationelle niveau er underliggende (Bakka 
& Fivelsdal, s. 250-253)  
31 Frit sygehusvalg gælder for basisydelser 
32 Det blev besluttet i Finanslovaftalerne i 1998 og 1999 at aktiviteten skulle inddrages direkte i finansie-
ringen og styringen af sygehusvæsenet. En såkaldt 90/10-model hvor 90% af bevillingerne bevares som 
rammebevillinger, mens 10% gøres aktivitetsbestemt (Kjeldsen 2001, s. 12). 
33  Systemet har sin oprindelse fra USA, men har i en årrække også været anvendt i Sverige og Norge 
(Kjeldsen 2001, s. 12-13). 
34 Blandt andet har der været igangsat et projekt i Viborg Amt angående plejetyngemåling for patienterne, 
som blev afsluttet i december 1999. MPH, sygeplejerske Else Mølgaard, der har forestået undersøgelsen 
siger om studiet, at DRG-modellen ikke viser, at nogle patienter har større plejebehov end andre (Grostøl 
2000, s. 18-19) 
35 DRG afregningen tages i brug fra 1. januar 2000 for fritvalgspatienter. 
36 DRG-systemet kaldes et case-mix system, som fordeler alle patienter i ensartede grupper, hvor patien-
terne i en gruppe har ensartede sygdomme og et ensartet træk på sundhedsvæsenets ressourcer (Kjeldsen 
2001, s. 12).   
37 Desuden skal DRG-grupperne være ressourcehomogene, som betyder, at patienterne i samme gruppe 
har nogenlunde samme økonomiske belastning for sygehusene, med ens udgifter til pleje, medicin, opera-
tive indgreb, laboratorieundersøgelser og røntgenundersøgelser siger Kjeld Kjeldsen, afdelingschef i 
Sundhedsministeriet. Arbejdet med at validere diagnoser omfatter 90% af patienterne, der bygger på knap 
200.000 stationære forløb, der svarer til 20% af alle stationære forløb (Kjeldsen 2001, s. 26) 
38 Gennemsnitlig liggetid reduceres successivt og, accelererede patientforløb udvikles indenfor udvalgte 
grupper (Kehlet 13/2000) 
39 Evalueringscenteret for Sygehuse (ECS) er ved at udvikle en model som kaldes Kontinuerlig Sygehus 
Evaluering (KSE). Her udvikles og anvendes de indikatorer, som giver det bedste billede af sygehuskvali-
teten, så indikatorerne ses ud fra den kliniske kvalitet, patientoplevet kvalitet og organisatorisk kvalitet. 
40 NIP er et tværfaglig indikatorprojekt for følgende hyppigt forekommende sygdomsområder: Apopleksi, 
hoftenære frakturer, lungecancer, skizofreni, akut mave-tarm kirurgi, hjerteinsufficiens (www.nip.dk) 
41 Som eksempelvis akkreditering, certificering, EFQM: European Foundation for Quality Management 
42 F.eks. projekt om brystbehandling, som Evalueringscenter for Sygehuse (ECS) har igangsat. Et andet 
eksempel er Den gode medicinske afdeling (DGMA). 
43 European Foundation for Quality Management 
44 På kvalitetskonferencen i Dublin fortalte foredragsholdere fra Skotland, at akkreditering opfattedes der 
hovedsageligt som en metode der kan anvendes i konkurrenceprægede miljøer og ikke i et solidarisk of-
fentligt sygehussystem 
45 VIPS-modellen er udviklet i Lund i Sverige 
46 Et mønstereksempel på en tværfaglig indsats, ”postoperativ sygepleje – en tværfaglig udfordring” frem-
lagt ved overlæge Henrik Kehlet, der fortæller om hvordan et meget intensivt mobiliserings- og ernæ-
ringsprogram efter colonresektion har kunnet reducere indlæggelsesdagene fra 11 til 2-3 dage, og endvi-
dere reducere behovet for efterfølgende hjemmehjælp (Kehlet 13/2000, s. 29).   
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47 Transferring evidence from research into Practice, p. 196-198. DiCenso A. & Cullum N. 1998. : Im-
plementing evidence-based nursing: some misconceptions. Evidence-Based Nursing; 1: p. 38-40) 
48 Bag undersøgelsen er speciallæger i ernæring: HH Rasmussen, J.Kondrup, L.Ladefoged, M. Staun 
49 Anne Wengler, Pia Heick og Hanne Kristensen 
50 Udviklet allerede i 1930 
51 Ernæringsprojektet henviser til mange undersøgelser både i Danmark og udlandet, der viser effekt af 
ernæringsterapi, og at der er sammenhæng mellem vægttab og nedsat livskvalitet (Hedberg K. Gergils A-
S. Nutrionssytar i onkologisk omvårdned. En litteratursstudie. Scand J. Nutr/Næringsforskning 1995; 39: 
109-113, Senft M, Fietkau Ressourcer, Iro H, Sailer D, Sauer R. The influence of supportive nutritional 
therapy via percutanous endoscopially guided gastronotomy on the quality of life in cancer patients. Sup-
portive care in cancer. 1993; 1: 2272-5.   
52 Kilderne: Finestone, HM 1996, p. 340-45, Davalos, A et al. 1996, p. 10288-32, Barer DH 1989, p. 236-
41, Odderson, I et al. 1995, p. 976-82. 
53 i Århus Amt 
54 i Ringkøbing amt 
55Martinsen kritiserer den positivistiske formålsrationelle tradition og udtaler, at for at undgå at virkelig-
heden skal blive for umenneskelig og instrumentel kan forskellige humanistiske ideologier hjælpe syge-
plejerskerne. Men omsorgen bliver en humanistisk glasur på den teknisk-instrumentelle virkelighed (Mar-
tinsen 2000, s. 45-57) 
56 Tysk sociolog og socialfilosof.  Den protestantiske etik og kapitalismens ånd (1972, 2 del) 
57 Martin Hansson er svenske sociolog 
58 De andre to er: De affektive og de traditionelle handlinger, som han benævner som irrationelle 
59 Som gælder for kommunerne og amterne, i deres sundhedsplanlægning 
60 Finsk logiker og filosof, professor i Helsinki i 1946. Været inspireret af både Eilo Kaila, Wittgenstein 
samt Frankfurterskolen (Lübcke 2000) 
61 Teknik forstås af Wright som techniques: en kunnen eller færdighed, teknikker der kan læres og overfø-
res fra generation til generation 
62 Fra 1986, er oversat til norsk 1991, Vitenskapen og fornuften. Oslo 
63 Teknologi – teknik de bygger på videnskabelig erkendelse, den indsigt logos, der ligger til grund for 
techne, som betyder udviklet teknik uden teknologi (fx pyramiderne) 
64 Ved videnskab forstår von Wright naturvidenskaben. 
65 Budskabet Viden er magt gør Francis Bacon til fortaler for den naturvidenskabelige og tekniske revolu-
tion, der tog fart på hans tid, og som stadig er i gang (Lübcke 2000s. 42) 
66 Lektor i psykologi, cand. psyk, ph.d. i pædagogik 
67  Men også håb, livsmod og livsglæde kommer ind under betegnelsen suveræne livsytringer 
68 Fra syn, hørelse, bevægelse, lugt og smag (Løgstrup 1978, s. 115) 
69   Sansningen underordnes fornuften og forståelsen, og citatet ”Sansning uden forståelse findes ikke” er 
essentielt i Løgstrups tænkning (Løgstrup 1984) 
70  Den etiske fordring: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget 
af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at vis-
ne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, 
så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv skal lykkes eller ej” (Løgstrup 1956, s. 25). 
71 For netop at opnå, at en metafor kan være oplysende og overraskende, må den hentes fra en fjern regi-
on, hvor den hører hjemme og ”Metafor er overføring af et ord fra eet område til et andet” (Løgstrup 
1976, s. 75). Ordbetydninger er åbenbar mens betydningshorisonten er skjult, derfor bliver to ord der bli-
ver bragt frem, fremmede for hinanden. Følelsen åbner betydningshorisonten, og derfor to betydningsho-
risonters følelse der kan minde om hinanden, uden man ved hvorfor (Løgstrup 1976, s. 74-93) 
72 Nytteetik kan forstås som en etik, hvor de konsekvenser man tager hensyn til begrænser sig til en evt. 
nyttevirkning. Kaldes også utilitarismen. Betydeligste utilitarist er eng. Jeremy Bentham (1748-1826). 
Kriteriet for hvad han fandt moralsk rigtigt, er det handlingsalternativ der som helhed resulterer i de bed-
ste konsekvenser, hvor han med bedste konsekvenser mener størst mulig lykke og nytte, og hans slagord 
blev: ”Størst mulig lykke til størst mulige antal”(Fjelland & Gjengedal 1996, s. 145-147) 
73 Intersubjektiviteten betegner subjekt-subjekt-forholdet mellem mennesker – altså netop det forhold, at 
et menneske ikke kan reduceres til et objekt og blive et middel eller et formål (Andersen 1995, s. 34)   
74 Den barmhjertige samaritan. Det Nye Testamente, Lukas-evangeliet, kap. 10, vers 25-37 
75 Kaldes også det kyndige blik 
76 Kultur ”Et fælles mønster af fælles antagelser, som gruppen lærte sig, medens den løste sine problemer 
med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som gyl-
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dig og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i 
relationen til disse patienter” (Schein 1994, s. 20) 
77 Henviser til Argyris 1976, Argyris 1974 og Schön 1974, (Schein 1994, s. 29). 
78 Ph.d. studerende i sygepleje på University of Pensylvanias Center for Health Outcomes and Policy re-
search 
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13 Resume 

Sygeplejepraksis ser i dag ud til at være et spændingsfelt mellem kvalitetsudvikling og 

omsorgsrelationen.  

Opgavens titel er: Sygeplejerskers dilemma mellem nærvær og effektivitet. En undersø-

gelse af kvalitetsudviklingens konsekvenser for sygeplejersken i klinisk praksis.  

Med en fænomenologisk / hermeneutisk videnskabelig forankring har jeg lavet en nær-

analyse af ateoretisk datamateriale, to årgange af sygeplejerskernes tidsskrift Sygeple-

jersken, hvor det er indholdet på tværs, der har dannet basis for systematisk videnskabe-

ligt arbejde. Med udgangspunkt i fællesfund- og resultater har jeg udledt to hovedtema-

er, hvor vægten er i diskussionen. 1. Tema: Sygeplejersker er pressede af modsatrettede 

krav, og 2. Tema: Sygeplejersker svigtes af lederne. I diskussionen har jeg inddraget fi-

losof og teolog K.E. Løgstrup, filosof Hans-George Gadamer, omsorgsfilosof Kari Mar-

tinsen og professor i Management Edgar H. Schein. Indledningsvis er  logiker og filosof 

George Henrik von Wright inddraget om målrationalitet.  

Det konkluderes at sygeplejerskerne mangler sammenhæng for at forstå de forandringer 

kvalitetsudvikling fører med sig. De savner lederen til at opsuge den utryghed foran-

dringer giver. Sygeplejerskerne er underlagt den målrationelle metode, som reducerer 

patienten til et objekt, med fare for at sygeplejersken og patienten taler forbi hinanden 

og forståelse ikke nås. Da bløde værdier ikke kan registreres går nuancen tabt, da hårde 

facts giver et afstumpet billede af virkeligheden. Sygeplejersken må træne sig til at blive 

i situationen for forsat at kunne skelne forskelle, da det kun er sygeplejerskerne selv der 

ved hvilke bløde værdier der overses. 
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14 English summary 

Nursing today seems to be dominated by the dilemma between quality development and 

the caring relation.  

The title of the thesis is: Nurses’ Dilemma Between Attentiveness and Efficiency. A 

Study of Consequences of the Quality Development in Relation to the Nurse in Clinical 

Practice. 

Using a hermeneutical / phenomenological approach I have carried out an analysis of 

non-theoretical data: two volumes of the journal: Sygeplejersken. The contents of the 

journal have formed the basis of systematic scientific research. In the light of similari-

ties and results I have found two main topics, where the focus is on the discussion. 

Topic 1: Nurses are met by divergent demands, and topic 2.: Nurses are let down by 

their superiors. In the discussion I have found inspiration in the work of philosopher 

and theologian K.E. Løgstrup, philosopher Hans-George Gadamer, caring philosopher 

Kari Martinsen, and professor of management Edgar E. Schein. Introductory logician 

and philosopher George Henrik von Wright’s work on goal-oriented rationality is used 

as source of inspiration. 

The conclusion is that the nurses lack a coherent understanding of the changes that arise 

in consequence of quality development. These changes result in uncertainty, and a supe-

rior who can manage this uncertainty is therefore needed. The fact that the nurses are 

guided by the method of goal-oriented rationality, which reduces the patient to an ob-

ject, can lead to misunderstandings and impersonal and anonymous relations between 

the nurses and the patients. Softer values cannot be measured and the picture of the real-

ity is not completely true, because it is based solely on facts that can be measured. The 

nurse must be trained to understand situations and differences; because only the nurses 

themselves know, which soft values are disregarded. 
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