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Resumé  

Formålet med denne opgave er at undersøge kendetegn ved sygeplejerskers faglige identitet, og 

hvordan den styrkes i praksis. Metoden er et litteraturstudie suppleret med 

spørgeskemaundersøgelse af tre sygeplejersker i praksis. Fundene herfra relateres til 

sygeplejeteorien ”Interaktionel sygeplejepraksis”(Scheel 2005) og ”Praksisfællesskaber”(Wenger 

2008). Litteraturstudiet og spørgeskemaundersøgelsen viser, at sygeplejersker kendetegner deres 

faglige identitet ved læring, engagement, personlige egenskaber og diskussioner om fagets værdier 

ude i praksis. Den personlige og den faglige identitet kan ikke adskilles. For at styrke den faglige 

identitet kræves vilje, indsigt og evner i et fagligt fællesskab, hvor fagets værdier drøftes i et 

anerkendende miljø. Det konkluderes, at kendetegnende ved sygeplejerskers faglige identitet er 

tværvidenskabelig viden og personlige egenskaber, hvormed der ydes direkte og indirekte sygepleje 

til det gode for patienter. Den faglige identitet styrkes ved faglige diskussioner om fagets 

genstandsfelt og ved engagement i praksisfællesskabet.  

Summary  

The professional identity of a nurse and its strengthening in practice. A literature review. 

The object of this project is to examine the characteristics of the professional identity of a nurse and 

how to strengthen it in practice. The method is a literature review supplemented by a questioning of 

three practicing nurses. The findings from the questionnaires are related to the theories 

“Interactional Nursing Practice” (Scheel 2005) and “Communities of Practice” (Wenger 2008). The 

literature review and the questionnaire show that nurses characterize their professional identity by 

learning, commitment, personal qualities and discussions concerning values. The private and the 

professional identity cannot be separated. To strengthen the professional identity it requires a 

combination of will, insight and ability in a professional environment where the values of the 

profession are being recognized. The conclusion is that the characteristics of the professional 

identity of a nurse are interdisciplinary knowledge and personal abilities that can render direct and 

indirect nursing for the benefit of the patients. The professional identity is strengthened by 

academic discussions concerning the foundation of the profession and by commitment in the 

community of practice. 
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1. Indledning  

I forbindelse med årsskiftet 2010 udtalte formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen 

under overskriften: 

 ”Vi skal skærpe sygeplejerskernes fag-identitet. Vi skal selv sætte 
kursen og tage ansvar sammen med andre faggrupper. Som 
sygeplejersker skal vi fortælle, hvor vi gør en forskel. Vi skal ikke isolere 
os fra andre, vi skal netop styrke vores faglighed ved at træde ind i 
tværfagligheden”.  (Christensen 2010).  

Udtalelsen lyder besnærende for sygeplejestanden. Men giver også anledning til refleksion, for hvad 

kendetegner sygeplejerskers fag-identitet, og hvor gør sygeplejersker en forskel?  

Det har ikke været muligt at finde en dansk undersøgelse, der bekræfter Christensens udtalelse om, 

at sygeplejersker gør en forskel, men en amerikansk undersøgelse viser, at der er sammenhæng 

mellem længden af plejepersonalets uddannelse og patienters sikkerhed samt oplevelse af 

tilfredshed (Statens Serum Institut 2002) 1

For at kunne skærpe og styrke den faglige identitet må sygeplejersker kunne identificere deres 

faglige identitet. I min modul 3 opgave på dette studie viser det sig, at bedside

. Flere danske undersøgelser viser, at sygeplejersker har 

svært ved at beskrive fagets praksis, og hvori deres faglige identitet består. De har svært ved at 

argumentere for, hvilke opgaver der bør udføres af sygeplejersker, og hvilke opgaver andre 

faggrupper kan overtage (Holm-Petersen 2006; Københavns amtskreds 2006; Lindhart 2002; Lyngå 

2000 s.106). Erfaringer fra egen praksis understøtter, at sygeplejersker har svært ved fagligt at 

argumentere, for de handlinger de udfører. To eksempler herpå: ved forespørgsel svarer en 

sygeplejerske, at hun tilrettelægger vejledning til forældrepar med et barn, der har haft 

feberkramper, ud fra hvad hun har hørt lægen sige og ikke ud fra studier, hvor det er undersøgt, 

hvad en sådan oplevelse betyder for forældre og derigennem deres barn. Et andet eksempel: ved 

forespørgsel siger sygeplejersker, at de almindeligvis ikke yder sygepleje til børn, der skal have 

taget blodprøver, på trods af at der foreligger studier i børns mestring af smerter. Andre 

undersøgelser bekræfter denne usikkerhed på faglig argumentation (Just 2005).  

2

                                                 
1 Needleman J, et al. Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals. N Engl J Med 2002;346(22):1715-27) 

 som læring i praksis 

2Gensidig læring mellem en nyansat og en erfaren sygeplejerske, der følger hinanden over minimum en vagt. 

Læringsteorien er inspireret af Wengers teori om læring ,mening og identitet i praksisfællesskaber 
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får sygeplejersker til mundtlig at begrunde påtænkte og udførte sygeplejehandlinger gennem 

meningsudveksling, hvilket har vist sig af værdi for sygeplejerskernes evne til at argumentere for 

egen faglighed i det daglige arbejde (Nielsen 2010). For dernæst at kunne arbejde videre med 

bedside som måden hvorpå læring og identitet udvikles og styrkes i praksis, er det nødvendig at 

undersøge, hvad der er kendetegnende for sygeplejerskers identitet i praksis. I en 

samfundsøkonomisk betragtning er det ligeledes vigtigt, at sygeplejersker er i stand til at 

sprogliggøre og synliggøre den faglighed og de normer og værdier, der ligger i faget (Hansen et.al. 

2004 s.171-172). Eksempelvis for i det tværfaglige samarbejde at kunne vurdere hvor andre 

faggrupper kan tage over. På baggrund heraf er det væsentlig for sygeplejersker, for samfundet og 

ikke mindst for patienten at sygeplejersker er bevidste om egen faglige identitet for at kunne styrke 

den. Spørgsmålet er da, hvor bevidste er sygeplejerskers om deres faglige identitet? 

 

2. Baggrund 

En norsk doktorgradsafhandling fra 1995 viser, at værdier som menneskets værdighed, sikkerhed og 

integritet er grundlæggende for den professionelle identitet i sygeplejen. Den største værdi for 

sygeplejersken er, at hun kender den patient, hun skal pleje, som det menneske patienten er. 

(Fagermoen 1995). De patientnære opgaver ligger således sygeplejersker på sinde, men ofte er 

praksis, at de er tovholdere og koordinatorer for patientforløb, og de har svært ved at uddelegere 

opgaver. Som f.eks. en sygeplejerske fra egen praksis der valgte at klargøre journaler til stuegang 

frem for at yde sundhedsfremmende sygepleje til en rygende mor, hvis barn var indlagt med astma. 

Denne prioritering af administrative og andre ikke patientnære opgaver såsom klargøring af 

journaler til stuegang samt tjek af andre faggruppers arbejdsopgaver bekræftes i Holm-Petersens 

undersøgelse af sygeplejersker i en medicinsk afdeling (Holm-Petersen 2006). Sygeplejersker 

udtrykker selv om dette dilemma at ”vi er det kit der får patientforløb til at hænge sammen” 

(Lindhart 2002) eller ”sygeplejerskernes opgavevaretagelse fungerer som limen i hverdagen” 

(Holm-Petersen 2006 s.33). Dansk Sygeplejeråds formand formulerer det således: ”Sygeplejersker 

får sundhedsvæsenet til at hænge sammen” (Christensen 2010). Det kan være svært at læse om 

disse udtalelser skal forstås positivt eller negativt, men er sygeplejerskers fag-identitet at få ting til 

at hænge sammen? 
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Eller kommer sådanne udtalelser af, at sygeplejen kan være svær at italesætte og ofte er tavs og 

indforstået. Jacob Birkler skriver, at faren ved at acceptere en sådan antagelse er, at faget kan 

udvikle sig til ”vi alene vide” og komme til at minde om eventyret om kejserens nye klæder 

(Birkeler 2005). Andre beskriver, at komplicerede sygeplejeopgaver fremstår som elementære, fordi 

sygeplejersker ikke kan redegøre for de faglige overvejelser og vurderinger, der ligger bag (Lyngå 

2000 s. 106; Hansbøl et.al.2004 s.53). Det beskrives, at sygeplejersken skal kunne gøre rede for 

hvad hun gør, hvordan hun gør, og hvorfor hun gør (Hansen et.al. 2004 s.158). Ud fra fælles 

refleksioner i sygeplejerskekollektivet skal hun frem komme med begrundede udsagn om sundhed- 

og sygeplejens betydning for mennesker (Scheel 2005 s. 146+208). For at få klarhed over hvorfor 

det kan være svært for sygeplejersker at sætte ord på den sygepleje, de udøver, kan det være 

interessant at se på sygeplejens udvikling. 

Som grundlægger af sygeplejen ses ofte et billede af Florence Nightingale der, med lampen i 

hånden, tilser de sårede soldater under Krimkrigen. At hun føler sig ”kaldet” til dette arbejde, 

beskrives af flere (Nightingale 1998 s.14; Lyngå 1995 s.27). Hendes sygeplejefilosofi og måde at 

strukturere sygeplejen på (Nightingale 1998 s.121-227) bliver epokegørende for fremtidens 

sygepleje (Birkelund 2004 s.228; Hansen et.al. 2004 s.149-151). Der viser sig især en rivende 

udvikling i sygeplejerskens opgaver fra 1979 og frem til i dag. Praksis ved sygesengen som tidligere 

var sygeplejens centrum, er ikke længere så entydig sygeplejerskens område (Dahlerup 1997). Flere 

konkurrerende uddannelser gør krav på disse opgaver, som tidligere uden diskussion var 

sygeplejerskens (Lyngå 1997 s. 9; Hansen et.al.2004 s.153). Den identitet der tidligere bestod i at 

pleje syge mennesker ved sengen og give dem den medicin, lægen har ordineret, er nu ændret til at 

sygeplejersker efter endt uddannelse er i stand til at fungere som selvstændig sygeplejerske med 

teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber, der gør at hun kan udføre sygepleje til befolkningen ud 

fra den enkeltes behov (Sundheds ministeriet 2000). Denne udvikling underbygges ved det stigende 

antal sygeplejeteoretikere, der hver på deres måde beriger sygeplejen med værdigrundlag og 

handleanvisninger (Kirkevold 1994).  

En af de nyere danske sygeplejeteoretikere Merry Scheel siger i sin teori ”Interaktionel 

sygeplejepraksis” (1994), at sygeplejens genstandsområde er ”mennesket i relation til sundhed, 

sygdom, miljø og samfund set i forhold til sygeplejefaglige problemstillinger i praksis (Scheel 2005 

s.129). Altså skal sygeplejen i dag, ud over at pleje den syge, også forholde sig til det 
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omkringliggende samfund. Scheel siger om den sygeplejefaglige identitet, at den ikke kan løsrives 

fra fagets samfundsmæssige opgave, men at der kan opstå modsætninger i  hvordan samfundet 

opfatter sygeplejen, og hvordan sygeplejen selv opfatter faget. I forbindelse hermed pointerer 

Scheel vigtigheden i fra fagets side at kunne klargøre, hvori faget består (ibid. s. 103).  

Den tidligere omtalte tanke om sygeplejen som et kald ser ud til stadig at være aktuel, idet flere med 

forskelligt perspektiv beskæftiger sig med denne indfaldsvinkel til sygeplejerskers faglige identitet 

(Kjeldsen 2003; Bjørnsson 2008; Bo-Kristensen 2009). Til tider med en negativ undertone som 

f.eks. ved sygeplejerskernes strejke i 1997 hvor Florence Nightingale blev erklæret for død, eller 

modsat ved strejken i 2008 hvor seniorforsker Helle Hein udtaler, at sygeplejerskerne måske skal 

vende tilbage til ”kaldstanken” for at opleve anerkendelse og stolthed i sygeplejen. Hun mener ikke, 

at sygeplejerskerne skal være så lønfikserede, men mere tænke på hvad der driver sygeplejersker til 

faget (Bjørnsson 2008). Kaldstypen er også en af de kategorier, sygeplejersker inddeles i ved en 

undersøgelse bestilt af ”Sygeplejersken” i 2003 (Kjeldsen 2003). En tanke der af nogle tages 

afstand fra, fordi sygeplejersker skal frigøre sig fra kaldet og de kvindelige dyder som empati, 

omsorg og moderlighed, der ofte forbindes med sygeplejen. I stedet skal de styrke den faglige 

identitet ved at forholde sig kritisk til de diskurser, der styrer faget (Bo-Kristensen 2009). En anden 

undersøgelse bekræfter, at sygeplejen ved at gå fra et praksisbaseret fag til en vidensbaseret 

profession da bliver sygeplejersker i strand til at italesætte sygeplejen (Canam 2008). Tine Rask 

Eriksen konstaterer, måske med en vis bekymring, at akademiseringen af sygeplejerskeuddannelsen 

er med til, at sygeplejersker undertrykker deres livshistoriske relations- og omsorgskompetencer og 

derved skaber distance til praksis (Eriksen 2005, s.257). Mette Karoliussen mener hertil, at 

udviklingen i sygeplejen har gjort, at fokus har ændret sig fra sygeplejerskers egenskaber til 

sygeplejerskers kundskaber (Karoliussen 2002 s. 40). Hvor Per Fibæk Laursen fortrøstningsfuld 

mener at sygeplejen, trods akademisering af uddannelsen, stadig kan defineres af dens praktiske 

faglighed. Men spørgsmålet er, siger han, hvordan sygeplejerskerne kan udvikle et nyt fagligt 

grundlag, hvorfra de vil kunne definere deres nye opgaver? (Laursen et.al. 2005 s.29).  

Et sådant spørgsmål kan vel kun besvares, ved at se på hvordan sygeplejersker er i stand til at 

modtage nye tanker og værdier. Lars Thrysøe beskæftiger sig i sin ph.d. afhandling blandt andet 

med praksisfællesskabets3

                                                 
3 Thrysøe taler om praksisfællesskabet inspireret af Wenger 

 modtagelse af nyansatte sygeplejerske og den erfaring, de kommer med. 
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Han konkluderer, at det faste personale ikke spørger til de nyankomnes viden og erfaring i faglige 

drøftelser, de spørger kun til deres viden og kunnen i forhold til konkrete situationer af betydning 

for arbejdet i afdelingen (Thrysøe 2010).  

Praksisfællesskabets betydning for den faglige forståelse af et fag vurderes af flere såvel indenfor 

som udenfor sygeplejen som betydningsfuld (Wacherhausen 2004; Wenger 2008; Scheel 2000; 

Hansen et.al 2004 s.161). Wenger omtaler den identitetsdannelse, der sker i praksisfællesskabet som 

akse mellem det individuelle og det sociale, hvor begge dele er lige vigtige for udviklingen af 

identitet i praksis. Identitet i praksis, siger Wenger, er blandt andet, det sprog der tales, og de 

artefakter der benyttes som at høre til med sin egen identitet i fællesskabet og at engagere sig i 

fællespraksis med sine egne oplevelser. Herved foregår der, siger han, til stadighed en forhandling 

af identiteter i praksisfællesskabet (Wenger 2008 s.169-175). Den faglige identitet har altså 

betydning for sygeplejerskers forståelse af deres fag, for den faglige argumentation, for patientens 

velbefindende, for borgeren i samfundet og den viser sig i praksisfællesskabet, som de handlinger 

der udføres. Men hvori består den faglige identitet? 

Steen Wacherhausen mener om professionel identitet4

                                                 
4 hvilket må anses for identisk med faglig identitet 

, at den ikke kan defineres, det er noget man 

må finde ud af. Men, siger han, det handler om, de forhold der hos den enkelte formgiver og 

strukturerer dennes praksis, det som ligger bag den enkeltes praksis, som ikke er direkte givet af 

omgivelserne. Han benævner også den enkelte praktikers identitetsforståelse, som de aspekter der 

ikke er umiddelbart synlige. Det kan være træk, mønstre og attituder der er så indlejret i personens 

handlinger, at end ikke hun selv kan se dem. Dog, siger han, er der også en række antagelser, 

kendsgerninger og professionsidealer som praktikeren kan italesætte. Men de fænomener i faget der 

synes indlysende for den ene praktiker træder måske ikke frem hos en anden. Wacherhausen taler i 

forbindelse med faglig identitet også om det blik, den enkelte praktiker har for en situation sammen 

med dennes handlingsrutine, altså måden man gør tingene på, tilsammen udgør dennes 

professionsidentitet. Professionel identitet er i stadig forandring afhængig af den enkelte praktikers 

egen opfattelse af faget sammen med det omgivne samfunds opfattelse af faget (Wacherhausen 

2002 s.53-64; Wacherhausen 2004).  
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Som følge af ovenstående overvejelser og opfattelser af faglig identitet og dens betydning for 

sygeplejen, vil det være relevant med en struktureret undersøgelse af, hvilke kendetegn der er ved 

sygeplejerskers faglige identitet, og hvordan den ud fra denne viden, kan styrkes i praksis. Hvilket 

leder hen til følgende problemstilling 

Hvilke kendetegn viser sig i sygeplejerskers faglige identitet, og hvorledes styrkes denne faglige 

identitet i praksis?  

Formålet hermed er, at bidrage til større bevidsthed hos sygeplejersker om deres faglige identitet og 

hvordan den styrkes i praksis. 

 

3. Begrebsafklaring 

Idet flere begreber i problemformulering samt begreber der tilkommer senere i opgaven kan give 

anledning til forskellig tolkning af betydning, vil en præcisering af hvilken betydning, begreberne 

har i denne opgave, beskrives i nedenstående. 

Kendetegn. Et artefakt, objekt eller proces, som er et resultat af menneskelig aktivitet, hvor artefakt 

betyder kunstig fremstillet, og betegnes som et væsensmærke, kendetegn eller symbolsk ting knyttet 

til personer (Den Store Danske Encyklopædi 2010). 

Identitet. Identitet er træk ved en person, der tilsammen kendetegner eller afgrænser personen som 

forskellig fra andre. Men samtidig en ensartethed, som deles med andre, i form af diverse 

gruppeidentiteter (Den Store Danske Encyklopædi 2010).  

Selvopfattelse. Personens billede af egen personlighed (Den Store Danske Encyklopædi 2010). I den 

fundne litteratur anvendes ofte begrebet self-concept (selvopfattelse) som beskrivelse af 

sygeplejerskers kendetegn. Derfor vil der i denne opgave ikke blive skelnet mellem identitet og 

selvopfattelse. 

Professionel. Levevej, profession, fag. Som tillægsord bruges ”professionel” oftest om en persons 

arbejde. Og som navneord om en sådan person i et fag. Den der er skolet i praktiske færdigheder, 

arbejdsetik og -disciplin i modsætning til autodidakte færdigheder (Den Store Danske Encyklopædi 
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2010). I den fundne litteratur anvendes begrebet ”professional identity” som beskrivelse af 

sygeplejerskers faglige identitet. Derfor vil der i denne opgave ikke blive skelnet mellem faglig 

identitet og professionel identitet. 

Praksis. 'Handle, gøre'. I en bredere betydning er praksis central i antik etik, hvis mål ikke blot er at 

bibringe viden om, hvordan man skal handle for at leve lykkeligt, men også netop er praksis, at folk 

faktisk handlede derefter (Den Store Danske Encyklopædi 2010). Med afsæt i denne definition 

forstås praksis i denne opgave at være ”stedet”, hvor sygeplejersker handler ud fra en tilegnet viden. 

Sygeplejerske. For at lette læsningen af opgaven vil sygeplejerske blive betegnet som ”hun” frem 

for ”hun/han”, velvidende at sygeplejersker kan være både kvinder og mænd. 

 

4. Metodeovervejelser  

Som det ses i baggrunden for denne opgave, er det svært at identificere sygeplejerskers faglige 

identitet. Der viser sig mange begreber og indfaldsvinkler som f.eks. kompetencer, egenskaber, kald 

og profession. Den valgte metode et litteraturstudie, idet denne metode findes mest 

hensigtsmæssigt, når der ønskes en identifikation af et emne (Polit et.al. 2001 s.121). Et 

litteraturstudie kan defineres som følger: 

”A critical summary of research on a topic of interest, often prepared to 
put a research problem in context or as the basis for a utilization 
project.” (ibid. et.al. 2001 s.464) 

Alternativt kunne vælges et kvalitativt interviewstudie af sygeplejersker i praksis, eventuel som et 

fokusgruppeinterview. Fordelen herved er, at fundene er mere praksisnære og kan anvendes uden 

tanke for kulturforskelle. Et fokusgruppeinterview har også den effekt, at de deltagende kan 

inspirere hinanden, og interviewet kan, ud over at fungere som data til undersøgelsen, være en 

øjenåbner for sygeplejerskerne. Endnu en fordel ved interview er, at de data der fremkommer, kan 

uddybes ved yderligere spørgsmål. 

For at imødekomme denne relation til egen praksis vælges at supplere litteraturstudiet med en 

spørgeskemaundersøgelse blandt tre sygeplejersker fra egen afdeling. Spørgeskemaet gøres 

sammenligneligt med litteraturfundene ved at vælge fire spørgsmål som er identisk med spørgsmål, 
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der er anvendt som interviewguide i en af artiklerne (Gregg et.al.2001) (Bilag 1).  Spørgsmål fra en 

anden artikel kunne vælges (Cowin 2008), men her er kendetegn ved sygeplejerskers faglige 

identitet udvalgt af forfatterne på forhånd, hvilket ikke giver de adspurgte mulighed for at give egen 

opfattelse til kende. Dette vurderes som uhensigtsmæssig i forhold til nærværende opgave. Der 

vælges tre informanter, der alle er uddannet sygeplejersker. Udvælgelsen er foretaget ud fra 

spredning i alder og anciennitet som sygeplejerske, de er således 25, 34 og 51 år og har været 

uddannet i henholdsvis 1, 12 og 27 år. Tilladelse til at udlevere spørgeskemaer i afdelingen er 

indhentet hos afdelingssygeplejersken (Bilag 2), og informationsbrev om undersøgelsens formål, 

sikring af anonymitet samt ret til at fravælge er udleveret til informanterne (Bilag 3).  

Sygeplejersker bliver udannet til professionsbachelorer i sygepleje, hvilket er ensbetydende med at 

sygeplejerskers arbejde er videnskabeligt funderet (Sundhedsministeriet, 2000). Derfor findes det 

relevant med en teoretisk fundering af sygeplejerskers faglige identitet. Hertil vælges 

sygeplejeteorien ”Interaktionel sygeplejepraksis” (Scheel 2005). Denne teori angiver konkrete 

egenskaber og handlinger i forhold til sygeplejerskers faglige identitetsudvikling i praksis. For at få 

et mere vidtrækkende perspektiv på faglig identitet vælges også ”en social teori om læring”, som 

Wenger betegner sin teori i ”Praksisfællesskaber, læring, mening og identitet” (Wenger 2008). 

Teorien beskæftiger sig med udvikling af faglig identitet i praksis uden at have en bestemt 

faggruppe som fokus. Netop denne teori vælges, fordi den fra flere har vist sig relevant i arbejdet 

med sygeplejerskers fag-identitet (Scheel 2000; Just 2005; Nielsen 2010; Thrysøe 2010). 

Der kunne være valgt andre teorier til belysning af problemstillingen. Eksempelvis Wacherhausen 

der i sine overvejelser om identitet ofte henviser til sygeplejersker. Som sygeplejeteori kunne Kari 

Martinsen have været en indfaldsvinkel med større fokus på det omsorgsmæssige element i 

sygeplejen, som det viser sig sygeplejerskerne i spørgeskemaundersøgelsen værdsætter.  

 

5. Opgavens opbygning 

Efter dette indledende afsnit og metodeovervejelser følger kapitel 6 med litteratursøgningen. 

Søgestrategien for de enkelte databaser fremstilles efterfulgt af en skematisk fremstilling af 

litteratursøgningen. Kapitlet slutter med en kritik af søgningen. Kapitel 7 indledes med en 

begrebsafklaring af centrale begreber i de udvalgte artikler, hvorefter hver enkelt artikel fremstilles 
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med efterfølgende kvalitetsvurdering ud fra beskrevne kriterier herunder en vurdering af relevans 

for besvarelse af denne opgaves problemformulering. Kapitlet slutter med en kategorisering af de 

kendetegn for sygeplejerskers faglige identitet, der viser sig i litteraturstudiet. 

Kapitel 8 er en fremlæggelse af spørgeskemaundersøgelsen blandt tre sygeplejersker i praksis. 

Fremstillingen struktureres ud fra spørgsmålene i spørgeskemaet. I kapitel 9 diskuteres 

litteraturfund med fund fra spørgeskemaet. Diskussionen er struktureret ud fra de syv kategorier, 

som fund fra litteraturstudiet har vist. Diskussionen fører til en delkonklusion på opgavens 

problemformulering.  

Kapitel 10 indeholder en fremstilling af de valgte teorier. Første del af kapitlet er en redegørelse for 

den af Scheel´s teori ”Interaktionel sygeplejepraksis”, der omhandler sygeplejerskers faglige 

identitet i forbindelse med handlinger i praksis. Dernæst redegøres for den del af Wenger´s sociale 

teori om læring, hvor han beskæftiger sig med faglig identitetsdannelse i praksisfællesskaber. Disse 

to teoretikere har hver deres indfaldsvinkel til faglig identitet og styrkelse af denne i praksis, hvor 

Scheel har en konkret sygeplejefaglig tilgang, er Wenger´s teori mere overordnet og ikke med fokus 

på en bestemt faggruppe. Derfor følger en diskussion mellem disse to teorier med henblik på hvilke 

områder, de understøtter hinanden, og på hvilken områder de med fordel kan supplere hinanden i 

forhold til at belyse sygeplejerskers faglige identitet og styrkelse af denne i praksis. Kapitel 10 

afsluttes med delkonklusion på opgavens problemformulering.  

I kapitel 11 diskuteres fund fra litteraturstudier og spørgeskemaundersøgelsen med de to valgte 

teorier. Diskussionen vil være opdelt i de samme syv kategorier som diskussionen mellem 

litteraturfund og fund ved spørgeskemaundersøgelsen. Kapitlet 12 er en kritik af den i denne opgave 

anvendte metode.  

Som følge af diskussionen findes konklusionen på problemformuleringen i kapitel 13. Slutning på 

konklusionen er en opfordring til yderligere undersøgelser af emnet 

Kapitel14 er det sidste kapitel i denne opgave og indeholder en perspektivering over, hvordan fund 

fra opgaven kan berige egen praksis. Perspektiveringen slutter med tanker over at arbejde med 

problemstillingen.  
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6. Litteratursøgning  

Litteratursøgningen foretages systematisk, det vil sige der på forhånd opstilles en søgestrategi der 

anvendes ved søgning i de enkelte databaser. Strategien er inddelt i tre faser (SfR, 2004): 

1. Litteraturen skal identificeres ifølge en eksplicit søgestrategi 

2. Udvælgelse ifølge definerede inklusions- og eksklusionskriterier 

3. Evalueres med pålidelige metodiske standarder 

De tre faser beskrives i forhold til nærværende søgning i nedenstående afsnit. 

Der vælges at søge i følgende fire databaser Cinahl, PubMed, Embase og SveMed, der alle 

indeholder sygeplejefaglig forskningslitteratur. Derudover foretages en kædesøgning ud fra 

referencer, keywords og artiklers henvisninger til relateret litteratur.  

Litteratursøgningen er foregået i perioden 12. januar – 7. april 2010. 

 

Søgestrategi 

Nedenstående søgestrategi benyttes til søgning og udvælgelse af artikler, der har relevans for 

besvarelse af problemformuleringen i nærværende opgave.  

Ud fra opgavens problemformulering udformes følgende problemstillingen til litteratursøgningen: 

Hvad findes der af beskrivelser af sygeplejerskers fag-identiet og til styrkelse af denne i praksis?  

Med henblik på at gøre udvælgelse af artikler så stinget som muligt benyttes følgende ind- og 

eksklusionskriterier: 

Inklusionskriterier: Beskrivelser af sygeplejerskers faglige identitet i praksis, beskrivelse af 

sygeplejerskers jobfunktioner i praksis, begrebsafklaring af sygeplejerskers faglige identitet. 

Eksklusionskriterier: Omhandler studerende, sygeplejersker i særlige jobs eller situationer, 

historiske beskrivelser, boganmeldelser, breve, identitet i forhold til patienter, ikke empiriske 

studier. 



 

 

14 

 

En yderligere afgrænsning (limits) af litteratursøgningen sker ved at vælge litteratur udgivet efter 

1990. Denne afgrænsning er valgt, idet sygeplejeuddannelsen dette år ændres fra en elevuddannelse 

til et studie. Hvilket formodes at have ændret opfattelsen af sygeplejerskers fag-identitet. Det 

engelske og de nordiske sprog er øvrige limits.  

Med baggrund i litteratursøgningens problemstilling er følgende søgeord valgt: nurses, identity, 

professional, self-concept, roles, development, identity as a nurse, professional identity of the nurse. 

Med disse søgeord søges i de enkelte databasers therasaurus, hvorved der fremkommer mere præcis 

beskrivelse af meningen med søgeordet for den givne database. Herefter søges på en kombination af 

disse ved at benytte de Booleske søgeoperatorer AND og OR. Det sidste af disse søgeoperatorer er 

NOT, som kun benyttes i PubMed, for at udelukke studier der relaterer til studerende og patienters 

identifikation. NOT benyttes ikke i Cinahl, SveMed+ og Embase, idet der i forvejen er få hit.  

Vurdering og anbefaling af studierne foregår for de kvalitative undersøgelsers vedkommende med 

”Guide til vurdering af pålidelighed og gyldighed af kvalitative artikler” (dasys 2009) (Bilag 4). Det 

kvantitative studie og litteraturstudiet er vurderet ud fra design som beskrevet hos Polit et.al. (Polit 

et.al. 2001 s.184-185+129-133).  

 

Søgning i databaser  

Søgning i Cinahl (Bilag 5): Der fremkommer ved forskellig kombination af søgeord i alt 389 hits. 

Overskrift og udvalgte abstracts på disse forholdsvis få hits gennemlæses, hvilket fører til 381 

fravalg, og otte artikler findes relevante. Fravalgene skyldtes, ud over eksklusionskriterierne, at 

artiklerne omhandler køn-, race- og religionsidentiteter samt ledelsesværktøj. Efter gennemlæsning 

af de otte artikler fravælges endnu fem, idet disse udelukkende undersøger vigtigheden af, at 

sygeplejersker har en faglig identitet (Bilag 6). Tilbage er tre artikler fra denne database. 

Søgning i PubMed (Bilag 7): For at få overblik over emnet foretages en orienterende søgning på 

alle søgeord i forskellig kombination. Ved anvendelse af mere end to til tre søgeord i kombination 

falder fremkomne hits betragteligt. En kontrol på tilfældigt udvalgte hits fra disse fravalg viser, at 

der heri findes relevante artikler. Derfor vælges ved den strukturerede søgning at gennemlæse 

overskrifter på de 1074 hits, der fremkommer. Ved denne gennemlæsning fravælges 998 artikler og 
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76 artikler resterer. Udover eksklusionskriterierne indeholder de fravalgte artikler patientperspektiv, 

ledelsesmetoder, køn- og raceidentitet og enkelte artikler er uden forfatterangivelse. Ved en 

intensiveret gennemlæsning af overskrifter reduceres de 76 artikler til 66 artikler. Der læses 

abstract,  hvor en sådan forefindes, herved fravælges 47 artikler og 19 artikler resterer. Fravalg 

skyldtes, at undersøgelserne omhandler ovenstående eksklusionskriterier. Af de 19 resterende 

artikler findes ikke abstract på 10, disse bestilles på biblioteket. Ved gennemlæsning af de 19 

artikler fravælges 18, og en artikel findes relevant fra denne database. Årsagen til fravalg af de 18 

artikler skyldtes overvejende, at der ikke er beskrivelser af kendetegn for sygeplejerskers identitet, 

samt at en del viser sig at være korte artikler med forfatterkommentarer (Bilag 6).   

Søgning i Embase (Bilag 8): Der fremkommer 121 hits på forskellige kombinationer af søgeord. 

Overskrifter på disse 121 artikler gennemlæses. Det fører til frasortering af 120 artikler, og en 

artikel findes relevant. De fravalgte artikler omhandler, ud over eksklusionskriterierne, 

patientidentitet. Den udvalgte artikel viser sig ved gennemlæsning at omhandle self-efficacy, og 

fravælges derfor (Bilag 6). Således ingen relevante artikler ved søgning i denne database 

Søgning i SweMed+ (Bilag 9): Der fremkommer 22 hits, disses abstract gennemlæses hvorefter 21 

artikler fravælges, og en artikel findes relevant. De fravalgte artikler indeholder 

eksklusionskriterierne. Den udvalgte artikel fravælges efter gennemlæsning, idet formålet med 

undersøgelsen i artiklen er at vurdere to instrumenters egnethed til måling af professionalitet (Bilag 

6). Der findes således ingen relevante artikler ved søgning i denne database. 

Litteratursøgningen ses som flowdiagram i fig. 1.  

 



 

 

16 

 

 

Figur 1 litteratursøgning 

(Bilag 10) 

Kritik af søgningen 

Fire studier er inkluderet i dette litteraturstudie. Det kan synes som få ud af et startantal på 1.616. 

En mere præcis søgestrategi især ved valg af søgeord samt flere inklusions- og eksklusionskriterier 

kunne have været hensigtsmæssig. Det store frafald skyldtes, at formålet med de studier der 

beskrives i artiklerne ikke svarer direkte på nærværende søgnings problemstilling, men blot 

undersøger vigtigheden af, at sygeplejersker har en fag-identitet. Der kan stilles spørgsmålstegn ved 

validitet på nærværende søgningen på baggrund af de få inkluderede. En gennemgang af 

referencerne i de fundne studier viser, at de nyeste studier henviser til de ældste studier, hvilket taler 

for, at der ikke findes studier ud over de fundne, der forholder sig til kendetegn ved sygeplejerskers 

identitet, og hvordan denne styrkes i praksis.  
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7. Præsentation af artiklerne 

Begrebsafklaring i forhold til studierne 

De fire studier anvender forskellige begreber, for det der i nærværende opgave oversættes med 

faglig identitet eller faglig selvopfattelse.  

For at undgå fejltolkninger og misforståelser foretages hermed en begrebsafklaring. 

Arthur anvender professional self-concept, og definerer self-concept på følgende måde:  

“Relatively enduring organization of affective and evaluative beliefs 
about oneself predisposing one to respond with greater probability in 
one way than another (Burns 1979)”5

  
 

Öhlén et.al.og Gregg et.al. anvender professional identity. Öhrèn et.al. beskriver begrebet således:  

“It is described as having the feeling of being a person who can practice 
nursing with skill and resources. It also implies awareness of personal 
resources and limitations (Svedberg 1981; Stenbock-Hult 1985).”6

Gregg et.al. definerer professional identity som: 

  

”self-identification with a profession”  

Cowin et.al. anvender self-concept med følgende definition:  

”a person´s self-perceptions that are formed through experience with 
interpretations of on`s environment (March and Perry, 2005)”7

I oplægget til studiet anvender Cowin et.al. professional identity i sætningen:  

  

…the impact of nurses professional identity and job satisfaction on 

retention. 
                                                 
5 Burns R. B. (1979) The self concept in Theory, Measurement, Devolopment and Behaviour Longman, 
Harlow, Essex 
6Svedberg C. (1981) Handledning till vårdläre. Vårdlären 18-19, 4-13; Stenbock-Hult B. (1985) 
Yrkesidentitet, Sairaanhoitaja 2, 9-14. 
7 March H.W. Perry C. 2005 Self-concept contributes to winning gold medals: causal ordering of 
self.concept and elite swimming performance. J. Sport Exore. Psychol. 27, 71-91. 
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Fremstilling af de enkelte artikler  

I dette afsnit fremstilles og vurderes hver enkelt artikel for sig. Fremstilling af artiklerne er 

struktureret med en redegørelse for formål, metode, fund og konklusion. Vurdering af de to 

kvalitative artikler foretages ved anvendelse af ”Guide til vurdering af pålidelighed og gyldighed af 

kvalitative artikler”(dasys 2004) (Bilag 4). Artiklen med kvantitativ design og litteraturstudiet 

vurderes ud fra den metoden der er anvendt i studiet og beskrevet i Polit et.al. (Polit et.al. 2001 

s.184-185+129-133).  

Arthur, D 1992 

”Measuring the professional self-concept of nurses: a critical review” 

Formålet med dette studie er at undersøge, om der findes metoder, hvormed man kan måle graden 

af selvopfattelse hos sygeplejersker. 

Metoden er et litteraturstudie, efterfulgt af et pilotstudie på et spørgeskema hvis formål er at belyse 

de vigtigste karakteristika hos sygeplejerskers professionelle selvopfattelse. Pilotstudiet er foretaget 

hos en gruppe akademiske sygeplejersker i Australien. 

Fund fra dette pilotstudie viser følgende 3 dimensioner for sygeplejerskers professionelle 

selvopfattelse: 

1. Professionel praksis indeholdende fleksibilitet, evner og ledelse 

2. Tilfredshed  

3. Kommunikation  

Forfatteren konkluderer, at der ikke er et instrument til måling af sygeplejerskers selvopfattelse og 

udvikler i forbindelse med studiet et instrument til måling heraf. Her ud over konkluder forfatteren 

at have bidraget til opsamlingen af viden (data base) om professionel selvopfattelse. 

Det omtalte måleinstrument vil ikke blive fremstillet i nærværende opgave, idet det ikke har 

relevans for problemstillingen.  
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Vurdering  

Søgeperiode og databaser er ikke angivet, men ud fra henvisninger i artiklen kan perioden dateres til 

1969 – 1990, og det påpeges, at der er søgt på litteratur indenfor psykologi, undervisning og 

sygepleje. Studiets metodevalg er ikke beskrevet. Fundene i studiet relateres til de i studiet udvalgte 

artikler.  

Studiet kan anbefales med forbehold på grund af ovenstående. 

Relevans for nærværende opgave: 

Litteraturstudiet er af ældre dato. Det er ikke beskrevet, hvilken betydning de fundne kendetegn har 

for sygeplejerskes faglige identitet i praksis. Studiet omfatter australske sygeplejersker, hvorfor der 

må tages forbehold for eventuelle kulturelle forskelle omkring sygeplejerskers faglige identitet. 

Formålet med studiet svarer ikke til nærværende opgaves problemformulering, men i studiet 

undersøges kendetegn for sygeplejerskers faglige identitet. På baggrund heraf betragtes studiet som 

delvis egnet til at belyse nærværende opgaves problemformulering.  

 

Öhlen, J. et.al. 1998 

”The professional identity of the nurse: concept analysis and development”  

Formålet med studiet er at sætte fokus på begrebet sygeplejerskers faglige identitet med henblik på 

at kunne bidrage til større teoretisk viden om sygeplejerskers praksis. 

Metoden hertil beror på en hybridmodel udviklet af Schwarts-Barcott & Kim (1986)8

                                                 
8 A hybrid model for concept development In Nursing and Research Methodology: Issues and Implication (Chinn P.L. 

ed.), Aspen, Roskville, Maryland, pp 91-101 

, som er 

struktureret med en kombination af litteraturfund og empiri og efterfølgende analyse. Ved 

litteraturstudiet er der søgt i studier omhandlende psykologi, sociologi uddannelse og sygepleje. 

Forfatterne har anvendt semi-strukturerede interview til 8 sygeplejersker, 6 kvinder og 2 mænd 

ansat i forskellige typer af stillinger i Sverige. Alle med særlig interesse for sygeplejerskers 

identitetsforståelse og udvikling. Interviewene gennemføres for at få klarhed over hvilke 
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karakteristika, forudsætninger og hindringer der betyder noget for den professionelle 

identitetsudviklingen. Data blev løbede suppleret hvorefter de kodes og sammenlignes.  

Fund i studiet er opdelt i 3 dimensioner: 

1. Personlig dimension. Litteraturfund: En forudsætning for udvikling af professionel identitet 

er at denne integreres i den personlige identitet. Arbejdet med udvikling af identitet kræver 

vilje, indsigt og evner. Den professionelle identitet refererer altid til en fælles professionel 

identitet. Karakteristisk for professionel identitet ifølge litteraturfund er medfølelse, 

kompetence, tillid, samvittighed, engagement og mod. I interviewerne giver 

sygeplejerskerne udtryk for at erfaring og det at føle sig som sygeplejerske frem for blot at 

arbejde som sygeplejerske er af betydning for professionel identitetsudvikling. 

Karakteristika for denne identitet hos sygeplejersker er: selvforståelse, nysgerrighed, 

gavmildhed, kan tolerere stress, viden, tro på egne evner. Derudover anser sygeplejerskerne 

det for betydningsfuldt at høre til en gruppe, hvor værdier og begreber kan diskuteres og at 

resultere i et fælles sprog. 

2. Interpersonel dimension: Litteraturfund: professionel identitet er en livslang proces, der 

udvikles i interaktion med kollegaer og omhandler viden, færdigheder, evner, værdier, 

kultur, og sygepleje som profession. Socialisering ind i gruppen sker ligeledes ved 

interaktion og supervision mellem sygeplejerskerne. Karakteristika for denne fælles identitet 

er ifølge litteraturen, at der er en videnskabelig tilgang til sygeplejen. At sygeplejerskerne 

viser empati og dømmekraft samt føler ansvar for hele pateintens situation og vil være 

dennes advokat. I interviewene kommer det til udtryk, at sygeplejersker i relation med 

hinanden kan reflektere, supervisere og beskriver sygeplejersken som, én der er til stede og 

giver udtryk for hvad hun kan og ikke kan, som interesserer sig for sine kollegaers arbejde 

og spørger dem til råds. Hun bliver ikke stresset i akutte situationer og kan altid finde en 

løsning. Hun udviser tillidsfuldhed, er dygtige til sit job og har ikke behov for at hævde sig. 

3. Sociologisk historisk dimension. Litteraturstudier viser, at omsorg historisk set har haft 

lavstatus og dette influerer stadig på sygeplejerskers professionelle identitet. 

Sygeplejeteorier kan være medvirkende til at fremme den faglige identitet. I interviewene 

udtrykker sygeplejerskerne, at de ser sygeplejersker inddelt i 2 kategorier: de der anser sig 
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som eksperter i pleje, og de der anser sig som lægens assistent. De mener, at udvikling af et 

fælles sprog blandt sygeplejersker kan højne deres image på dette felt. 

Det konkluderes, at sygeplejerskers professionelle identitet er en integreret del af den personlig 

identitet, og styrken i oplevelsen af denne er afhængig af den enkelte persons egen opfattelse af sig 

selv som sygeplejerske overfor andres opfattelse. Det er nemmere at se de opgaver sygeplejersken 

udfører, end at se hvilken professionel identitet hun har. Derfor vurderes der ofte på selve opgaven, 

i stedet for at vurdere på de overvejelser der ligger bag.  Studiet konkluderer ligeledes, at hvis 

sygeplejersken har en stærkere professionel identitetsfølelse, kan hun vælge opgaver til og fra, uden 

at det går ud over hendes faglige identitet, fordi hun da netop kan ”vise” sin professionalitet. 

Forfatterne anbefaler, at der på sygeplejerskers arbejdspladser gives mulighed for, at sygeplejersker 

kan dele deres erfaringer med kollegaer for derigennem at reflektere og få supervision med henblik 

på udvikling af faglig identitet. Herudover anbefaler forfatterne, at der sættes fokus på det socio-

historiske aspekt i forhold til sygeplejens image som kvindefag. 

Vurdering 

Der er ikke beskrevet i hvilke databaser og indenfor hvilket tidsrum, der er søgt. Med forbehold 

herfor kan studiet anbefales (Bilag 4a). 

Relevans for nærværende opgave 

Studiet har fokus på udvikling af sygeplejerskers faglige identitet, både personligt og i praksis. 

Studiet omhandler svenske sygeplejersker, hvis kultur og identitet anses for sammenlignelig med 

danske. Forfatteren har ligeledes vurderet at fund kan generaliseres ud over Sverige. Studiet er 

derfor velegnet til belysning af nærværende opgaves problemformulering.  

 

Gregg, F. et.al. 2001 

”Professional identity of Japanese nurses: Bonding into nursing”.  

Formålet med denne undersøgelse er at udforske professionel identitetsudvikling hos japanske 

sygeplejersker.  
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Metoden hertil er grounded theory design med semi-strukturerede interviews og observationer af 18 

informanter alle sygeplejersker, 16 kvinder og 2 mænd i forskellige job og alle aldersgrupper, 9 har 

en form for efteruddannelse. Undersøgelsens fund teoretiseres ud fra Glaser og Straus´s (1967) og 

Glaser´s (1978)9

Fund i forhold til sygeplejerskers identitetsdannelse kategoriseres som følgende 6 hovedkategorier 

og 11 underkategorier: 

 model: ”Bonding into nursing” (Bilag 11). 

1. Læring ved erfaringer fra praksis. Opstået på baggrund af at ” blive inspireret af andre 

sygeplejersker og patienter” og at ”alle har en situation fra praksis de har draget erfaringer 

af” 

2. Anerkende værdier i sygeplejen. Opstået på baggrund af at ” være opmærksom på værdierne 

i sygeplejerskens arbejde” og at ”anerkende meningen med at være sygeplejersker” 

3.  Have sin egen sygeplejefilosofi. Opstået på baggrund af at ”have et ideal af sygeplejerskens 

image” og at ”gøre sig klar hvad der er vigtige aspekter af sygeplejerskens arbejde” 

4. Læring fra uddannelse. Opstået på baggrund af at ”være positiv overfor basal sygeplejerske 

uddannelse” og at ”modtage positiv inspiration fra uddannelser”. 

5. Føle engagement for sygeplejen. Opstået på baggrund af at ”fortsætte i jobbet som 

sygeplejerske” og at ”føle engagement for plejen” og at ”have selvtillid som sygeplejerske”. 

6. Sygepleje er en integreret del af én selv.  

Sygeplejersker beskriver, at sygeplejen er en integreret del af én selv som fletninger, hvor den 

personlige og den faglige identitet er vævet ind i hinanden, man kan ikke fratage en del, så er det 

ingen fletning. En anden sygeplejerske beskriver, at det fra starten var vigtigt for hende at bære 

uniform og andre former for symboler på at være sygeplejerske, men efter år og nu i administrativt 

job, har hun ikke længere behov for disse symboler for at identificere sig med som sygeplejerske, 

                                                 
9 Glaser B.G., Strauss A.L. The discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative research. New York: Aldine de 

Gruyter. 1967. og Glaser B.G. Theoretical Sensitivity. Mill Valley. CA: Sociology Press, 1978. 
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og føler, at hun til enhver tid kan pleje patienterne. Én af de deltagende sygeplejersker føler ikke, at 

sygeplejen er en del af hende. Hun er sig selv derhjemme og sygeplejerske på arbejde.  

Det konkluderes, at kategorierne for sygeplejerskernes identitetsdannelse bevæger sig i modellen 

”Bonding into nursing” som en spiral hvor ”læring der opnås ved uddannelse”, danner afsæt for 

spiralen hvori kategorierne ”læring via erfaringer fra praksis”, ”anerkendelse af sygeplejens 

værdigrundlag”, ”opbygge personlig sygeplejefilosofi”, ”føle engagement for sygeplejen” bevæger 

sig som en spiral afhængig af konteksten. Således kan hver enkelt sygeplejerske bevæge sig frem og 

tilbage i spiralen, dog vil den enkelte altid lande på et højere stadie for hver gang der opleves 

identitetsdannelse fra en af kategorierne. Tilsammen munder de ud i følelsen af at ”sygeplejen er en 

integreret del af en selv”.  

Dette praksisarbejde er afhængigt af, at sygeplejersken er medlem af en gruppe, hvor sygeplejersker 

vil lære fra sig og fremstå som rollemodeller for hinanden. Forfatterne foreslår, at der i 

organisationerne gives mulighed for diskussion af sygeplejens værdier, og at sygeplejersker får 

mulighed for at lære af hinanden. 

Vurdering  

Studiet kan anbefales (Bilag 4b). 

Relevans for nærværende opgave 

Studiet omfatter japanske sygeplejersker, hvorfor der må tages forbehold for eventuelle kulturelle 

forskelle omkring sygeplejerskers faglige identitet. Dette taget i betragtning anses studiet for 

velegnet til belysning af nærværende opgaves problemformulering. 

 

Cowin, L et.al. 2008 

”Causal modeling of self-concept, job satisfaction, and retention of nurses” 

Formålet med dette studie er at finde årsagssammenhængen mellem australske sygeplejerskers 

selvopfattelse og jobtilfredshed i forhold til fastholdelse af sygeplejersker i jobbet.  
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Metoden er et correlational design med longitudinal elementer, hvilket betyder at studiet er et 

kvantitativt studie, hvor formålet er, at undersøge relationer mellem de valgte variabler uden aktiv 

intervention. Data indsamles ad flere omgange. Resultater angives som correlation og afhængig af 

størrelsen på denne, kan styrkeforholdet mellem variablerne konstateres (Polit et.al. 2001 s.184,342-

343,460,464). 2000 sygeplejersker er tilfældig udvalgt. Et spørgeskema til analyse af 

sygeplejerskers selvopfattelse er anvendt.  

Fund er opgjort i forhold til undersøgelsens formål, som er udenfor nærværende opgaves formål, 

derfor omtales kun de seks faktorer som forfatterne på forhånd havde opstillet i omtalte 

spørgeskema, der kunne have betydning for sygeplejerskers selvopfattelse:  

• Sygeplejerskens generelle selvopfattelse,  

• Omsorg (care),  

• Relationer i gruppen,  

• Kommunikation,  

• Viden  

• Ledelse.  

Konklusionen på undersøgelsen er at sygeplejerskers oplevelse af faglig identitet er af større 

betydning for at blive i jobbet end oplevelsen af jobtilfredshed. Ligeledes konkluderes, at der er høj 

grad af relation mellem de seks faktorer i spørgeskemaet og sygeplejerskers selvopfattelse. 

Forfatterne anbefaler, at fagforeninger og sundhedsvæsenet rapporterer til f.eks. pressen om 

vigtigheden af sygeplejerskers arbejde for patienternes pleje, og at der udarbejdes 

sygeplejerskevenlige politikker på arbejdspladserne. 

Vurdering  

Udvælgelse af informanter er velbeskrevet, og der er foretaget relevante etisk overvejelser. 

Analysemetode er velbeskrevet og veldokumenteret med henvisninger til ophav. I analysen er der 

taget højde for bias i forbindelse med undersøgelsens kompleksitet. Alle resultater er understøttet 

med relevante udregninger. Og forfatterne har sikret sig, at alle måleinstrumenter er både valide og 
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pålidelige. På baggrund heraf kan studiet anbefales, det må dog nævnes, at studiet ikke er vurderet 

ud fra anerkendt tjekliste. 

Relevans for nærværende opgave 

Studiets formål er vurdering af faktorer, der har indflydelse på fastholdelse af sygeplejersker, 

hvilket er udenfor nærværende opgaves fokus, dette taget i betragtning kan studiet delvis belyse 

nærværende opgaves problemformulering.  

 

Analyse og kategorisering af fund  

Der foretages en tematisk analyse (Bjerrum 2005 s.92 – 103) af fundene fra de fire artikler (Arthur 

1992; Öhlèn et.al.1998; Cowin et.al.2008; Gregg et.al. 2001). Ved denne analyse gennemlæses 

kendetegn ved sygeplejerskers faglige identitet for at få forståelse af begreberne i forhold til den 

kontekst, de i litteraturen er en del af. Herefter kodes disse kendetegn i kategorier. For at være 

sikker på overensstemmelse mellem kategoriseringen og den mening de i litteraturen måtte have, 

gennemlæses atter beskrivelserne i litteraturen. I processen er der taget højde for egen forforståelse, 

i den udstrækning det har været muligt. Ved analysen viser sig, at kendetegnene stort set kan 

kategoriseres i modellen ”Bonding into nursing” (Gregg 2001) (Bilag11+12). Der fremkommer dog 

endnu en kategori, hvor beskrivelser af organisatoriske og mentale rammer for udvikling af identitet 

er listet. Derfor tillægges denne kategori. Med baggrund heri vælges følgende syv kategorier som 

grundlag for senere diskussion. 

• Læring og erfaringer fra egen praksis 

• Værdier i sygeplejen 

• Egen sygeplejefilosofi 

• Uddannelse af sygeplejersker 

• Engagement i sygeplejen 

• Sygeplejen som en del af mig selv 
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• Organisatoriske og mentale rammer  

 

8. Spørgeskemaundersøgelse til sygeplejersker i egen afdelingen  

For efterfølgende at kunne relatere undersøgelsen i nærværende opgave til egen praksis vælges at 

udsende et spørgeskema til tre sygeplejersker i egen afdeling. Ligeledes kan fund herfra supplere de 

forholdsvis få fund fra litteraturstudiet.  

De tre sygeplejersker har alle udfyldt et spørgeskema, men spørgsmål tre er kun besvaret af to 

sygeplejersker (Bilag 13 a,b,c). Henvisninger til undersøgelsen vil i det følgende blive betegnet som 

(spg.sk.1) til den yngste sygeplejerske, (spg.sk.2) til den mellemste og (spg.sk.3) til den ældste.  

Årstal udelades i parentesen, idet der henvises til, at spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i marts 

2010. Spørgsmålene er som følger: 

• Hvad betyder der for dig at være sygeplejerske?  

• Hvad er vigtigt for dig som sygeplejerske?  

• Hvad har indflydelse på dine tanker om sygepleje?  

• Hvilken proces gennemgik du for at etablere din identitet som sygeplejerske?  

 

Fremstilling af spørgeskemaundersøgelsen 

Fremstillingen af spørgeskemaundersøgelsen er struktureret ved at sammenfatte svar fra 

spørgeskemaerne under hvert enkelt spørgsmål for sig. 

Hvad betyder det for dig at være sygeplejerske?   

Glæde ved at være sygeplejerske er betydningsfuldt (spg.sk.1; spg.sk.2). Ligeledes det ”at kunne 

gøre en forskel” (spg.sk.1; spg.sk.3). Det føles for nogle som, det at være sygeplejerske er en 

integreret del af éns identitet (spg.sk.2; spg.sk.3). En enkelt sygeplejerske skriver, at hun finder det 

af stor betydning at have fået en høj uddannelse set i relation til, at hun kommer fra en familie, hvor 
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forælderen ingen uddannelse har. Derudover angiver hun stolthed over at være sygeplejerske som 

betydningsfuldt (spg.sk.2). En anden er stolt over selve faget og finder det af betydning, at faget 

”spænder så bredt”. Men også lønnen og rammerne for udøvelse af sygepleje er af betydning for 

hende (spg.sk.3). 

Hvad er vigtigt for dig som sygeplejerske?  

Alle er enige om at nærvær, tid til patienterne og en god faglig viden er vigtig (spg.sk.1; 

spg.sk.2;spg.sk.3) en enkelt uddyber, at hun finder det vigtigt at formidle sin viden til patienterne 

(spg.sk.1). To sygeplejersker prioriterer den kliniske sygepleje højt og specialisere sig i nogle 

områder af klinikken. De er også enige om vigtigheden ved at kunne vende svære problemstillinger 

med kollegaer i et arbejdsmiljø, hvor man kan være sikker på hinanden. Ligeledes at nyansatte føler 

sig trygge, og at der er mulighed for oplæring. (spg.sk.2; spg.sk3). En påpeger at en følelse af 

sikkerhed i det arbejde der udføres og at have styr på tingene som vigtigt (spg.sk.2). En anden anser 

udfordringer og engagement i arbejdet som vigtigt, for herved at være med til at der via kreativitet 

og humor i et anerkendende miljø sker en udvikling med både faget og den enkelte sygeplejerske 

(spg.sk.3).  

Hvad har indflydelse på dine tanker om sygepleje?  

En sygeplejerske tænker på, om den sygepleje hun yder er god eller dårlig. Hun tænker, at 

meningen om hvad der er god sygepleje afhænger af den enkelte person (spg.sk.2). Den anden 

sygeplejerske, der har besvaret dette spørgsmål, skriver, at uddannelse har indflydelse, men også 

drøftelsen af erfaringer i fællesskabet for derved at ”holde dette samt teorier op mod egen 

praksisteori og ”mavefornemmelse” og værdier” har indflydelse på, hvad hun tænker om sygepleje 

(spg.sk.3).  

Hvilken proces gennemgik du for at etablere din identitet som sygeplejerske?  

Processen starter for de tre sygeplejersker i forbindelse med uddannelsesstart, eller da beslutningen 

om at ville være sygeplejerske tages (spg.sk.1; spg.sk.2; spg.sk.3). Dannelse af den faglige identitet 

er sket ved, at se de mange forskellige måder man kan være sygeplejerske på, herudfra og via 

inspiration af kollegaer finde hvilke værdier der er vigtige for identiteten, er for en sygeplejerske en 

del af processen (spg.sk.1). For en anden er besiddelsen af et ”omsorgsgen” sammen med mulighed 
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for hele tiden at få ny faglig viden og en lang proces med praktisk erfaring, så sygeplejen ikke tages 

for givet, beskrivelsen af processen. Hun slutter ”Processen holder vel aldrig op…” (spg.sk.2). 

Processen med at etablere sin faglige identitet beskrives hos den tredje sygeplejerske som 

relationerne mellem patienterne og hende selv, samt den feed back hun får fra patienter og sine 

kollegaers anerkendende tilbagemeldinger, der tilsammen giver en følelse af at kunne gøre en 

forskel. Processen påvirkes af rollemodeller og af at deltage i praksisfællesskaber med diskussion af 

fælles værdier og fælles sprog (spg.sk.3). 

 

Diskussion af litteraturfund og fund ved spørgeskemaundersøgelsen 

Nedenstående diskussion er struktureret ud fra de syv kategorier, som er fremkommet ved 

kategorisering af fund fra litteraturstudiet. Formålet med diskussionen er at foretage en 

delkonklusion på hvilke kendetegn, der ud fra litteraturfund og fra spørgeskemaundersøgelsen viser 

sig ved sygeplejerskers faglige identitet, og hvordan den kan styrkes.   

Læring ved erfaringer fra egen praksis 

Der er enighed om, at den erfaring der oparbejdes ved at være i praksis, og få inspiration fra 

kollegaer og patienter er af stor betydning for den faglige identitetsudvikling (spg.sk. 1; spg.sk. 2; 

spg.sk.3; Arthur 1992; Öhlèn et.al. 1998 Gregg et.al. 2001; Cowin et.al. 2008). Især det at kunne 

drøfte svære problemstillinger (spg.sk. 2) og få supervision (Öhlèn et.al. 1998). Ledelsens 

betydning må ikke undervurderes (Arthur 1992; Cowin 2008), det kan være i form af anerkendende 

tilbagemeldinger (spg.sk.3). Ud fra litteraturfund er udvikling af et fælles sprog blandt 

sygeplejersker af betydning for faglig identitet (Öhlèn et.al. 1998). Det kommer ikke til udtryk i 

spørgeskemaundersøgelsen, hvor selve relationen synes mere betydningsfuld (spg.sk. 1; spg.sk. 2; 

spg.sk.3). Ligesom det at følge en rollemodel giver anledning til at kunne udlede egen faglig 

identitet (spg.sk.1; spg.sk.3). Litteraturfund bekræfter, at en rollemodel er en vigtig faktor i 

identitetsdannelse (Gregg et.al. 2008).  

Anerkende værdier i sygeplejen 

Det fremgår af litteraturen, at varetagelse og anerkendelse af sygeplejens værdier er en af 

grundtankerne for sygeplejerskers faglige identitet (Gregg et.al. 2001). Det bekræftes af 
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spørgeskemaundersøgelsen, hvor sygeplejerskerne i fællesskab med kollegaer søger fagets værdier 

men også er opmærksomme på at holde fast i egne værdier (spg.sk.1; spg.sk.3). For 

sygeplejerskerne i litteraturen anses det for værdifuldt at være i besiddelse af egenskaber som 

empati og dømmekraft (Öhlèn et.al. 1998) omsorg (Cowin et.al. 2008) og tilfredshed (Arthur 1992). 

Sygeplejerskerne i spørgeskemaundersøgelsen fokuserer ikke på disse personlige egenskaber, 

derimod er de stolte og glade for at være sygeplejerske (spg.sk.1; spg.sk.2; spg.sk.3), også udvikling 

af faget er af stor værdi for især èn af de adspurgte sygeplejersker (spg.sk.3), værdien heraf findes 

ikke i litteraturen. 

At have sin egen sygeplejefilosofi 

I litteraturen er sygeplejerskers filosofi det at have et ideal at se op til (Gregg et.al. 2001). Dette 

idealbillede ses ikke hos sygeplejerskerne i spørgeskemaundersøgelsen, derimod ses filosofien ”det 

at gøre en forskel” (spg.sk.1; spg.sk.3). En grundlæggende filosofi for nogle sygeplejersker i 

litteraturen er, om de opfatter sig som ekspert i sygepleje eller lægens assistent (Öhlèn et.al. 1998). 

Det er imidlertid afklaret hos sygeplejersker i spørgeskemaundersøgelsen, der har en filosofi om at 

”yde god sygepleje” (spg.sk.2; spg.sk.3) eller at ” hjælpe andre” (spg.sk.2). 

Læring fra uddannelse 

Læring og viden findes i både litteraturen og af sygeplejerskerne i spørgeskemaundersøgelsen 

væsentlige (Öhlèn et.al. 1998; Gregg et.al. 2001; Cowin et.al. 2008; spg.sk.1; spg.sk.2; spg.sk.3). 

Men kun et enkelt studie angiver, at læring og viden skal komme fra uddannelse (Gregg et.al.). 

Uddannelse anses også vigtig for sygeplejersker i spørgeskemaundersøgelsen (spg.sk.1; spg.sk.2; 

spg.sk.3), men der fokuseres ikke på viden blot uddannelse som en samlet betegnelse. Det at have 

en uddannelse er også af social betydning (spg.sk.2; spg.sk.3). Der lægges vægt på, at der sker 

læring mellem studerende og sygeplejersker (spg.sk.2; spg.sk.3). Denne udveksling af viden fra 

studerende til færdiguddannet er ikke beskrevet i litteraturen, men at sygeplejersker skal være i 

besiddelse af viden så de overfor omverdenen kan redegøre for sygeplejen (Öhlèn 1998). 

Heroverfor står sygeplejerskerne i spørgeskemaundersøgelsen. Hvor der kun tales om, at opsøge 

den viden der skal til for at udføre, de påkrævede opgaver (spg.sk.1; spg.sk.2; spg.sk.3). 

Føle engagement for sygeplejen 
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Sygeplejersker i spørgeskemaundersøgelsen føler sig engageret i plejen til patienten (spg.sk.1; 

spg.sk.2: spg.sk.3), det beskrives hos én ved at give sig tid og nærvær (spg.sk.1) en enkelt også ved 

at vise engagement for fagets udvikling (spg.sk.3). Det er identisk med litteraturen, hvor der også 

skelnes mellem at engagere sig i patientplejen (Öhlèn 1998; Gregg 2008; Cowin 2008), ved 

eksempelvis at ville være dennes advokat (Öhlèn 1998) og engagement for sygeplejen ved at blive i 

faget (Gregg et.al. 2001).  

Sygeplejen er en integreret del af én selv 

Litteraturen omtaler på flere måder, at identitet som sygeplejerske er en integreret del af den 

personlige identitet. Sygeplejerskerne føler ikke at kunne lægge den faglige identitet fra sig, når de 

går fra arbejde eller omvendt (Öhlèn 1998; Gregg 2001). I modsætning til en af sygeplejerskerne i 

spørgeskemaundersøgelsen som siger, ”hvis jeg ikke var sygeplejerske, havde jeg formodentlig en 

anden uddannelse, som jeg ville være engageret i og optaget af” (spg.sk.3). Som nyuddannet har 

nogle behov for symboler i form af uniform og badges for at føle sig som sygeplejerske (Gregg 

2001). Ingen af sygeplejerskerne i spørgeskemaundersøgelsen omtaler symboler. 

Organisatoriske og mentale rammer 

Velvillighed og anerkendelse fra den organisation hvori man arbejder er af betydning for udvikling 

af den faglige identitet (Öhlèn et.al.1998; Gregg et.al. 2001; spg.sk.2; spg.sk.3). Men også det syn 

samfundet har på sygeplejens image, hvor det f.eks. er beskrevet som lavstatus (Öhlèn et.al. 1998). 

Hertil kommer de økonomiske rammer, indenfor hvilke der skal ydes sygepleje og ikke mindst 

lønnen har betydning(spg.sk.3).  

Kommunikation er et begreb alle har fokus på (Arthur 1992; Öhlèn et.al 1998; Gregg et.al. 2001; 

Cowin et.al. 2008 spg.sk.1; spg.sk.2; spg.sk.3). Men de færreste beskriver hvori denne 

kommunikation består. En sygeplejerske beskriver at hun formidler viden til patienterne (spg.sk.1). 

Andre fokuserer på kommunikation mellem kollegaer (Öhlèn et.al.1998; Gregg et.al. 2001; 

spg.sk.1; spg.sk.2; spg.sk.3). De fleste er enige om, at kommunikation mellem kollegaer i et miljø 

hvor man interesserer sig for hinanden er væsentlig for udvikling af fælles faglig identitet (Öhlèn 

et.al. 1998; Gregg et.al. 2001; spg.sk.1; spg.sk.2; spg.sk.3). 
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Delkonklusion  

Det kan konkluderes, at sygeplejersker ud fra litteraturstudiet anser deres faglige identitet som 

kendetegnende ved: læring fra praksis, anerkendelse af fagets værdier, egen sygeplejefilosofi, 

uddannelse, engagement og følelsen af at sygeplejen er en integreret del af én selv, samt rammer 

hvori sygeplejersker i fællesskab kan diskutere sygeplejefaglige problemstillinger. Der kræves et 

fagligt fællesskab med vilje, indsigt og evner for at arbejdet med at styrke den faglig identitet 

lykkes. Sygeplejens historie og image er af betydning for, hvorledes sygeplejersker opfatter deres 

faglige identitet. Således opfattes af nogle at sygeplejen som kvindefag stadig har lavstatus, og at 

sygeplejerskens job er at assistere lægen. Andre derimod opfatter, at sygeplejerskens identitet har 

udviklet sig til et fag med egne teorier, og hvor sygeplejersker uddannes til eksperter i sygepleje.  

 

9. Teoretisk referenceramme 

Som tidligere omtalt findes det nødvendig at fundere litteraturfund og resultater fra 

spørgeskemaundersøgelsen teoretisk. Til den sygeplejeteoretiske kontekst er valgt Scheels teori 

”Interaktionel sygeplejepraksis”, der beskæftiger sig med sygeplejersken i konkrete situationer i 

praksis (Scheel 2005). Scheel betegner sin teori som værende i spændingsfeltet mellem 

naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab (ibid. 2005 s. 17) hvilket kommer til 

udtryk i hendes opdeling af sygeplejen i tre videns- og handlemåder: den kognitiv-instrumentelle, 

den æstetisk-ekspressive og den moralsk-praktiske (ibid. 2005 s. 223). 

 

Wengers teori om læring, mening og identitet i praksisfællesskaber (Wenger 2008) er valgt på 

baggrund af kendskab til denne teoris egnethed i forbindelse med sygeplejerskers faglige identitet 

(Nielsen2010). Wenger siger om sin teori, at den handler om læring som social deltagelse i 

fællesskabets praksisser, og at der i disse relationer konstrueres identiteter (ibid.2008 s. 14).  

I de følgende afsnit fremstilles, hvad der er relevant for besvarelse af denne opgaves 

problemformulering fra de to teorier. Dernæst en diskussion mellem dem og sluttelig en 

delkonklusion med det formål at vurdere deres egnethed i forhold til besvarelse af denne opgaves 

problemformuleringen. 
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”Interaktionel sygeplejepraksis” 

Genstandsområdet for  ”Interaktionel sygeplejepraksis” er mennesket i relation til sundhed, sygdom 

miljø og samfund set i forhold til sygeplejefaglige problemstillinger (Scheel 2005 s.128). Et 

genstandsområde beskriver, ifølge Scheel, faggruppens emne og de tanker eller handlinger gruppen 

beskæftiger sig med (ibid. 2005 s. 101). Efter Scheels opfattelse er det nødvendig for sygeplejen, at 

klargøre hvilket ganestandsområde faget er rettet imod. Hvilke idealer og værdier der ligger i faget 

for derved at kunne arbejde ud fra videnskabelig viden og kunne afgør hvilke teorier, metoder og 

instrumenter, der i den givne situation er hensigtsmæssig at benytte (ibid. 2005 s. 105), så der ikke 

handles ud fra den tilfældige viden, den enkelte sygeplejerske er indehaver af (ibid. 2005 s. 101). 

Ligeså angiver Scheel vigtigheden af at kunne adskille sig fra andre professioner (ibid. 2005 s. 269). 

For først ved at kende egen sundhedsfaglige identitet kan man opnå fællesfaglig identitet (ibid. 

2005 s. 106) som er væsentlig i den interaktionelle sygeplejepraksis (ibid. 2005 s. 133).  

Den sygeplejefaglige identitet dækker, ifølge Scheel, et universelt niveau og et konkret 

situationsorienteret praksisniveau. Sygeplejersken skal i sine universelle handlinger arbejde i 

helheder ud fra at tilgodese alle patienters rettigheder i samfundet. Hun skal kunne deltage i den 

politiske debat og kunne argumentere for den ressourcesvage patients rettigheder. På det 

situationsorienterede niveau skal sygeplejersken kunne orienterer sig om den enkelte patients behov 

i konkrete praksissituationer (ibid. 2005 s. 103 + 196-202).  

Kendetegnende for sygeplejersken i den interaktionelle sygeplejepraksis er, at hun har evne til at 

inddrage viden og redskaber fra videnskabelig anerkendte teorier (ibid. 2005 s. 165) i sin vurdering 

af en situation (ibid. 2005 s. 219). Og ud fra kendskab til hele patientens tilstand og de betingelser 

den enkelte har til rådighed (ibid. 2005. s.160) kunne vælge den handling, der fagligt og moralsk er 

til det gode for denne (ibid. 2005 s. 171). Ved hjælp af sit faglige skøn, der beror på viden indsigt 

og forståelse (ibid. 2005 s. 181), kan hun vurdere i hvilke situationer, der skal handles aktivt, og i 

hvilke hun blot skal være til stede (ibid. 2005 s. 211). Sygeplejersken kan sit praktiske håndværk 

som f.eks. i samråd med patienten at kunne lejre denne, så der opstår så få gener som muligt (ibid. 

2005 s. 203-204). Dialog og eller diskurs med omverdenen om sygeplejens såvel synlige som 

usynlige aktiviteter er også sygeplejerskens opgave (ibid. 2005 s. 181+196). Udover disse opgaver 

som kendetegn for den faglige identitet har sygeplejersken opgaver som undervisning, vejledning 
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og rådgivning til pårørende, studerende og kollegaer, samt administrative og ledelsesmæssige 

opgaver. I alle henseender med det gode for patienten som centrum (ibid. 2005 s. 152+219). 

Det gode for patienten er også udgangspunktet for diskursen i sygeplejekollektivet, om hvordan 

teori- og praksisforholdet er i ”Interaktionel sygeplejepraksis”. Denne teoretiske diskussion inddeler 

Scheel i tre niveauer, hvor den første omhandler de værdier, normer og holdninger, der er essentiel 

for praksis. På det andet niveau reflekteres, analysers og tolkes den beskrevne praksis og sættes ind 

i en teoretisk sammenhæng. På tredje niveau dannes fagets fælles identitet ved fælles afklaring af de 

begreber, der er indeholdt i sygeplejen for derfra at kunne gå tilbage til praksis med en større og 

mere nuanceret viden og forståelse (ibid. 2005 s. 142-147). I praksis taler Scheel om det internt 

gode, som læres og opleves ved at deltage og engagere sig i praksis og drage erfaringer af de 

forgængere, der allerede har erfaringer. Det eksternet gode fremkommer via de økonomiske 

ressourcer, materielle goder og den strukturelle magt og status, der tildeles for at kunne fremme 

praksis (ibid. 2005 s.150-151).  

 

Det ses at Scheel forholder sig konkret til sygeplejerskens faglige identitet og er handlingsanvisende 

i forhold hertil. I næste afsnit er perspektivet ikke sygeplejefagligt, men en fokusering på faglig 

identitet og måden hvorpå den, ifølge Wenger, udvikles i et praksisfællesskab. 

 

”Praksisfællesskaber”  

For Wenger er der en dyb sammenhæng mellem identitet, læring og praksis. I praksisfællesskaber 

sker således en forhandling af meninger, der fører til personlig og social identitet, ud fra hvem vi er, 

og de ting vi gør (Wenger 2008 s.159 + 169 + 174). Wenger påpeger, at alle har en opfattelse af 

dette og hint men først via meningsforhandling i praksisfællesskabet, giver disse opfattelser mening 

(ibid. 2008 s. 158 – 160). Vigtigt at forstå for Wengers teori er, at identitet ikke er et enten 

personligt anliggende eller et socialt anliggende. Disse er vævet ind i hinanden og giver sig til 

kende i vores sprog, vores artefakter og vores begrebsopfattelse såvel i social/praksis 

sammenhænge som i private sammenhænge (ibid. 2008 s.169-170). Og ved overgang fra et 

fællesskab til et andet vil den identitet, man har med sig harmoniseres ind i et nyt fællesskab 
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(ibid.2008 s.187-188). Wenger ser praksis, som det sted hvor fælles historiske og sociale ressourcer, 

rammer og perspektiver støtter et gensidigt engagement i handling (ibid. 2008 s.15). Fællesskab i 

praksis defineres, ifølge Wenger, gennem tre dimensioner: gensidigt engagement, fælles 

virksomhed og et fælles repertoire (ibid. 2008 s.177). Identitet i medlemskab af praksisfællesskaber 

opnås gennem kompetencer indenfor hver af de tre dimensioner. Via gensidigt engagement udvikles 

kompetencer i, hvordan man interagere med hinanden. Gensidigt engagement handler om at være 

opmærksom på hinanden og udveksle informationer og meninger. Med hver deltagers forskellighed 

og forskellige kompetencer dannes et praksisfællesskab. Gennem ansvar for den fælles virksomhed 

læres kompetencer om, hvordan ting gøres og fortolkes i den givne virksomhed. Der er ikke en 

statisk enighed om, hvordan ting gøres, det beror på en forhandlingsproces. Et fælles repertoire 

opstår, når deltagernes kompetencer øges, og personlige oplevelser kan sættes sammen til en fælles 

historie. Det er de redskaber, handlinger og begreber fællesskabet har gjort til deres. Og det er den 

diskurs, hvor medlemmerne i fællesskab udtrykker deres identitet som medlemmer (ibid. s. 90-101 

+ 177-179). Disse praksisfællesskaber er små organisationer i sig selv og kan således klare sig uden 

overordnet organisatorisk indblanding. Men ofte er praksisfællesskaber en del af en større 

organisation eller institution. Og Wenger påpeger vigtigheden i, at den overordnede organisation er 

opmærksom på at give disse praksisfællesskaber anerkendelse, tid, rum og økonomi til at udvikles, 

for at kunne udføre de af organisationen ønskede opgaver (ibid. 2008 s.284-287). 

Ifølge Wenger kan man være deltager i et praksisfællesskab på flere niveauer, afhængig heraf følger 

muligheden for identitetsudvikling. Wenger kalder disse tilhørsforhold for baner. Forløbet af disse 

baner er afhængig af det enkelte individs ønsker. Nogle har planer om at gøre karriere indenfor 

jobbet, andre kommer blot for at tjene penge. Men alle baner er givende i forhold til fællesskabets 

identitetsudvikling (ibid. 2008 s.181). Hvis man som ny kommer til et praksisfællesskab, kan de 

paradigmatiske baner få stor betydning. Indehavere af disse baner er ældre kollegaer, der bringer 

fællesskabets historie videre og forbinder ved hjælp af historier, fortid med fremtid. Det er så op til 

den nyankomne via engagement at danne egen bane og egen unikke identitet. Det skal dog ikke 

forstås, at den nyankomne er helt uden identitet fra start, netop dette møde mellem identiteter fører 

til den forhandling af identiteter i praksisfællesskabet, som Wenger påpeger (ibid. 2008 s. 181-184). 

Fem andre baner skildres af Wenger i forhold til grad af deltagelse i et fællesskab. F.eks. de perifere 

baner hvor personer der måske, måske ikke opnår fuld deltagelse i praksisfællesskabet. Det kan 

være efter eget ønske, eller det kan være praksisfællesskabet, der af forskellig grunde ikke lukker 
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vedkommende ind. Et andet eksempel er insider banerne hvor fuldgyldige medlemmer, der til 

stadighed udvikler egen og fællesskabets identitet befinder sig (ibid. 2008 s.180). 

Sammenhængen mellem identitet og læring i praksis kommer til udtryk i Wengers ”lærende 

fællesskaber” (ibid. 2008 s. 245). For at forstå Wengers lærende praksisfællesskaber som 

identitetsudviklende må følgende citat danne ramme for nedenstående: ”Da læring forandrer, hvem 

vi er, og hvad vi kan gøre, er det en oplevelse af identitet” (ibid. 2008. s. 246). De lærende 

fællesskaber er, ifølge Wenger, levende kontekster, hvor der ved et samspil mellem erfaring og 

kompetence udvikles viden (ibid. 2008 s. 245) med betydning for praksisudviklingen (ibid. 2008 s. 

163). Hvorvidt denne styrkes eller svækkes er afhængig af grænsen mellem erfaring og kompetence 

(ibid. 2008 s. 162-165). Wenger forklarer erfaring, som det der bringes ind i fællesskabet og 

kompetence som det, fællesskabet bygger på (ibid. 2008 s. 162 – 163). Samspillet består i en 

kombination af fantasi, engagement og indordning, som ifølge Wenger resulterer i en praksis med 

refleksion og evne til at se, hvornår fantasien kan tilføre nye måder at udføre praksis på og til 

udvikling af nye kompetencekriterier, der gør op med praksisfællesskabets tidligere definition af 

den virksomhed, der udøves, og hvornår indordning tjener praksisfællesskabet bedst (ibid. 2008 

s.245-252).  

Samlet siger Wenger om identitet, at det er en kompleks størrelse, som skabes i praksisfællesskaber 

og derved får social karakter. Det er ikke blot en kategori eller et personlighedstræk, det er en 

grundlæggende oplevelse, der indebærer deltagelse i fællesskabet og medvirker til de ting, der gøres 

i fællesskabet. Identitetsarbejdet er en læreproces over uafgrænset tid (ibid. 2008 s. 189-190). 

Identitet skabes ved at høre til i fællesskabet – men med en unik identitet. Det beror på engagement 

i praksis – men med en unik oplevelse (ibid. 2008 s. 170). 

 

Diskussion mellem de to teorier 

I dette afsnit diskuteres, på hvilken måde de to teorier er enige, og på hvilke de kan supplere 

hinanden i forhold til besvarelse af denne opgaves problemformulering. Formålet med denne 

diskussion er at udlede en delkonklusion, der senere vil indgå i den samlede konklusion. 

Hvilke kendetegn viser sig ved sygeplejersker faglige identitet 
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Scheel anser det for betydningsfuldt, at sygeplejersker har et fælles afsæt i form af et 

genstandsområde for at kunne danne deres identitet og afgrænse sig i forhold til andre faggrupper 

(Scheel 2005 s.105). Wenger er enig i, at fællesskaber er af afgørende betydning for udvikling af 

identitet (Wenger 2008 s. 159). Han opfatter, som Scheel, at der er afgrænsninger mellem disse 

fællesskaber, som han kalder praksisfællesskaber (ibid. 2008 187-188). Men hvor Scheel ønsker, at 

der indenfor sundhedsvæsenet skal være en fællesfaglig identitet, hvor hver byder ind med det, der 

måtte være specifikt for deres speciale (Scheel 2005 s.106), taler Wenger ikke om denne 

overordnede faglige identitet, men om flere praksisfællesskaber som deltagere kan bevæge sig 

imellem. Denne vekslen mellem fællesskaber og deltagelse i de meningsforhandlinger og den for 

fællesskabet karakteristiske praksis er kendetegnende for faglig identitet (Wenger 2008 187-188).  

Identiteten i fællesskabet er, ifølge Wenger, afhængig af spændingen i meningsudvekslingen. Det 

vil sige, i hvor høj grad de kompetencer der er i fællesskabet i forvejen giver lov til, at nye 

erfaringer kommer ind i fællesskabet (ibid. 2008 s. 162-165 + 245). Helt så dynamisk er Scheel ikke 

i sine udtalelser, hun siger til sammenligning, at sygeplejersker lærer og oplever ved at deltage i 

praksis, hvor de drager erfaringer fra ældre kollegaer (Scheel 2005 s. 142-147). Ældre deltagere af 

fællesskabets betydning for nyankomne understøttes af Wenger, der mener, at nytilkomne skal være 

i fællesskab med ældre kollegaer for at få fællesskabets historie (Wenger 2008 s. 181-182). Det kan 

eksempelvis ske via det sprog og de artefakter, der er karakteristiske for det givne praksisfællesskab 

(Wenger 2008 s. 169-170). Scheel er enig i, at identitet udvikles ved hjælp af handlinger, men hun 

er endnu mere nøjagtig i sin fremstilling af disse. F.eks. beskriver hun, på hvilken måde 

sygeplejersken skal være omkring patienten, og hvilke egenskaber hun skal være i besiddelse af for 

at kunne udføre sygepleje (Scheel 2005 s. 135,181,211). Det individuelle niveau er ikke urørt hos 

Wenger tværtimod. De baner, den enkelte befinder sig i omkring praksisfællesskabet, er 

individuelle. Og der stilles, som hos Scheel, også krav om f.eks. engagement for at kunne blive 

fuldgyldigt medlem. Lever den enkelte ikke op til disse krav, kan fællesskabet afvise et 

medlemskab (Wenger 2008 s. 180).  

Kendetegnende for faglig identitet i ”Interaktionel sygeplejepraksis” er viden og at denne begrundes 

tværvidenskabelig (Scheel 2005 s. 105). Det er i modsætning til Wenger, der ikke taler om 

videnskabelig viden i sin teori om praksisfællesskaber. Han siger derimod, at viden udvikles i et 

samspil mellem erfaring og kompetencer i praksis (Wenger 2008 s. 245).  
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Hvordan styrkes faglig identitet i praksis 

Engagement, er de to teoretikere enige om, har betydning for styrken i et fags identitet. Men de 

udtrykker det forskelligt. Scheel er igen meget konkret og siger, at sygeplejersken skal engagerer 

sig i praksis ved at sætte sig ind i pateintens hele situation, og hun skal handle fagligt og moralsk til 

det gode for denne (Scheel. 2005 s.151-152+160). Wenger mener identiteten styrkes ved at 

praksisfællesskabet engagerer sig i det spil, der er mellem den fantasi eksempelvis nyankomne 

byder på, op mod den  indordning der måtte være et ønske fra praksisfællesskabets side (Wenger 

2008 s. 245-252). Overfor Scheel der mener, identiteten i praksis styrkes efter en teoretisk 

bearbejdning af en problemstilling og herefter vende tilbage til praksis med styrket identitet (Scheel 

2005 s. 142-147). Scheel ser også den faglige identitet styrket ved, at sygeplejerskerne blander sig i 

den samfundsmæssige debat (Scheel 2005 s. 181+196). Denne udadgående debat lader Wenger 

urørt. 

 

Delkonklusion 

I ”Interaktionel sygeplejepraksis” er det kendetegnende for sygeplejerskers faglige identitet, at 

sygepleje ydes ud fra en tværvidenskabelig viden, der hos den enkelte sygeplejerske suppleres med 

hendes personlige erfaringer og viser sig eksempelvis som ”det faglige skøn” eller et samarbejde 

med patienten med henblik på bedst mulig lejring i sengen. Ligeså er det kendetegnende, at 

sygeplejersken blander sig i den offentlige debat til gavn for den svage patient. Den faglige identitet 

styrkes i ”Interaktionel sygeplejepraksis” ved teoretisk i kollegiale sammenhænge at bearbejde 

faglige problemstilling for at vende styrket tilbage til praksis. Der skal i denne praksis gives 

ressourcer til udvikling af sygeplejen 

Identitetsudvikling i ”Praksisfællesskaber” er det at være og lære i praksis. Kendetegnende bevæger 

hver enkelt deltager sig i sin egen bane, hvor læring og identitetsdannelse finder sted ved at 

meningsforhandle med andre deltagere i deres specifikke baner. Styrken af denne 

identitetsudvikling er afhængig af spændingen mellem erfaringer og kompetencer deltagerne 

imellem, hvor f.eks. et praksisfællesskab der giver mulighed for, at nye erfaringer og fantasier kan 

komme til, fører til større styrke af den faglige identitet, end praksisfællesskaber hvor indordning i 

fællesskabets repertoire er af større betydning for praksisfællesskabet. 
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10. Diskussion  

For at gøre diskussionen overskuelig vil afsnittet være delt i de syv temaer, der er fremkommet ved 

analyse af fund fra litteraturstudierne.  

Læring ved erfaringer fra praksis 

Sygeplejersker er, i forhold til deres faglige identitet, meget afhængige af den læring og 

erfaringsudveksling, der foregår i praksis. De lærer af hinanden ved at diskutere og de lærer af mere 

erfarne kollegaer ved at iagttage og derudfra drage egne erfaringer (Öhlèn et.al. 1998; Gregg 

et.al.2001; Cowin et.al. 2008; spg.sk.1; spg.sk.2; spg.sk.3). Denne form for læring understøttes af 

Wenger, der påstår, at der i en sådan praksis sker identitetsdannelse, og også at der opstår ny viden 

(Wenger 2008 s.). Denne opfattelse deles imidlertid ikke af Scheel, der siger, at viden skal funderes 

i videnskaber og dertil kan komme sygeplejerskes erfaringer, som f.eks. kan vise sig ved ”det 

faglige skøn” (Scheel 2005 s. 181), som kunne være identiske med sygeplejerskens udefinerlige 

”mavefornemmelse” som hun benytter sig af i sygeplejen (spg.sk.3). Noget tilsvarende siger 

Wacherhausen om det ”blik”, der sammen med handlingsrutiner udgør den enkelte praktikers 

faglige identitet (Wacherhausen 2002 s. 53-64). Ved at have for stor tiltro til Wengers forståelse af 

vidensdannelse lurer faren for, at den tavse viden bliver dominerende for sygeplejen. Herved kan 

ingen redegøre for de overvejelser, der ligger bag komplicerede sygeplejehandlinger, og disse vil 

fremstå elementære (Lyngå 2000 s. 106) eller som ”kejserens nye klæder” (Birkler 2005). Til 

forsvar for Wenger kan siges at læring, dannelse af viden og identitet i praksis ifølge ham, sker ved 

at nytilkomne, der kunne være nyuddannede sygeplejersker med viden fra uddannelsen, kommer 

ind i praksisfællesskabet og sætter disse nye tanker i spil i praksisfælleskabet. Dette kræver, at 

fællesskabet er modtagelig for den nye viden, der bringes ind. Det modsiger en nyligt afviklet ph.d. 

studie, idet de sygeplejersker der befinder sig i fællesskabet ikke viser sig åbne for disse 

meningsforhandlinger fra nyuddannede sygeplejersker (Thrysøe 2010).  

Værdier i sygeplejen 

Sygeplejersker i praksis diskuterer meget gerne egne og fagets værdier, og forsøger herved at 

beskrive den faglige identitet (spg.sp.1; spg.sk.2). At denne diskussion er vigtig understøttes af 
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Scheel, der finder den meget vigtig for forståelse af sygeplejens genstandsfelt, for, siger hun, 

herigennem udvikles sygeplejens faglige identitet. Af værdi for sygeplejen nævner hun 

sygeplejerskers evne til at varetage patientens hele situation (Scheel 2005 s. 160). Samme 

konklusion ses i andre undersøgelser (Fagermoen 1995; Öhlen et.al.1998). Til varetagelse af 

patientens hele situation hører også at sørge for et godt patientforløb med de koordinerende 

opgaver, det måtte afstedkomme. Disse koordinerende opgaver tager til tider overhånd (Holm-

Petersen 2006), så de patientnære opgaver, der har størst værdi for sygeplejersker, kan være svære 

at holde fast i (ibid. 2006). Det kunne være sygeplejerskens iver efter at gøre en forskel for 

patienten (spg.sk.1; spg.sk.3) og at være patientens advokat (Öhlèn et.al. 1998), der til tider gør det 

vanskeligt for sygeplejersken at vælge de opgaver, der er af værdi for sygeplejen og uddelegerer de 

opgaver, der ikke ud fra en faglig vurdering er sygeplejerskens. Det er et problem, der kan føre til 

konsekvenser for sygeplejens identitet, idet det er erfarne sygeplejersker i praksisfællesskabet, der 

bærer fagets historie og repertoire videre til yngre deltagere i praksisfællesskabet (Wenger 2008 

s.182). 

 Egen sygeplejefilosofi 

Måske findes der lige så mange sygeplejefilosofier, som der findes sygeplejersker. En typeinddeling 

viser i hvert fald, at de enkelte sygeplejerskers tanker om, hvordan de opfatter faget, er meget 

forskellige. Det spænder fra en filosofi om, at sygeplejersken føler sig kaldet til faget, og til en 

filosofi om at det er et lønmodtagerjob (Kjeldsen 2003). Afgørende for den enkelte sygeplejerskes 

personlige sygeplejefilosofi kan være afhængig af hendes personlige historie (spg.sk.2), eller måske 

hvilket image sygeplejen har udad til (Öhlèn et.al. 1998). En sygeplejefilosofi kan også være, at 

ville hjælpe andre mennesker (spg.sk.2), eller et ideal hun prøver at leve op til (Gregg et.al. 2001). 

Det kan blive svært at opnå enighed om, hvilken filosofi der bør være gældende, især hvis alle 

holder hårdt på, hvori sygeplejen skal forankres (Bo-Kristensen 2009). Det kunne være 

hensigtsmæssigt at lytte til sygeplejeteorierne, hvor f.eks. Scheel har en underbygget teori om 

sygeplejens væsen (Scheel 2005).  

Læring fra uddannelse 

Uddannelsen og efteruddannelse er væsentlige for udvikling af sygeplejerskens faglige identitet 

(Öhlèn et.al. 1998; Gregg et.al. 2001; spg.sk.1; spg.sk.3). I grunduddannelsen stifter den studerende 
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bekendtskab med de teorier faget bygger på og de krav, der fra blandt andet samfundet stilles til 

udøvelse af sygepleje (Sundhedsstyrelsen 2000). I praksis giver den viden anledning til udvikling af 

identitet hos de studerende, men også hos de sygeplejersker der i forvejen befinder sig i praksis 

(spg.sk.1; spg.sk2; spg.sk3). Udvikling af faglig identitet hos sygeplejestuderende er ikke behandlet 

i nærværende opgave, men en ph.d. afhandling konkluderer, at overgangen fra studerende til 

nyuddannet sygeplejerske er præget af følelsen af det store ansvar som autoriseret sygeplejerske, og 

til måden hvorpå de bliver modtaget i praksiskollektivet (Thrysøe 2010).  

Engagement i sygeplejen 

Dannelse, udvikling og styrkelse af faglig identitet handler om at engagere sig i faget (Scheel 2005 

s. 150-151) i patienterne (Gregg et.al. 2001) og i praksisfællesskabet (Wenger 2008 s.202 ). 

Sygeplejersken skal engagere sig i patientens rettigheder i et samfundsperspektiv, og hun skal 

engagere sig i patientens konkrete situation (Scheel 2005 s. 103+196-202). Ikke alle 

sygeplejerskerne blander sig i samfundsdebatten, de koncentrerer sig om at engagere sig i faget, i 

det kollegiale fællesskab og i patientplejen (spg.sk.1; spg.sk.2; spg.sk.3; Gregg et.al. 2001). 

Engagement i det kollegiale fællesskab understøttes i Wengers teori, hvor identitetsudvikling 

grundlæggende handler om læring i praksisfællesskaber (Wenger 2008 s. 246). Det er dog ganske 

problematisk, hvis ikke sygeplejersker blander sig i samfundsdebatten (Karoliussen 2002 s. 238; 

Hansen et.al.2004 171-172) eller i det tværfaglige sundhedsteam (Christensen 2010). 

Sygeplejersker risikere at blive oversete, og andre faggrupper træder til med løsninger på de 

opgaver, der hører sygeplejen til (Scheel 2005 s. 106).  

Sygeplejen som en del af mig selv 

Flere sygeplejersker skelner ikke mellem deres personlige identitet og deres faglige identitet 

(spg.sk.2; Öhlèn et.al. 1998; Gregg et.al. 2001). Det skyldes måske, at identitet er svær at definere 

(Wacherhausen 2002 s. 53-64), eller at det er svært at træde ud af de identitetsbaner, Wenger mener, 

deltagere i praksisfællesskaber befinder sig i (Wenger 2008 s.179-180). Spørgsmålet er hvilke 

fordele og ulemper, der er i forhold til, om den personlige og den faglige identitet skal splittes. 

Nogle sygeplejersker beskriver, at de oplever denne identitetssammensmeltning som en fletning, 

helt afhængig af hinanden (Gregg et. al. 2001). Andre er mere betænksomme overfor denne 
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sammensmeltning, for hvis ikke fællesskabet står til rådighed for drøftelse af svære patientforløb, 

kan det være belastende at tage identiteten som sygeplejersker med hjem (spg.sk.2).  

Organisatoriske og mentale rammer  

Det organisatoriske system skal tilbyde rammer der motiverer til at udvikle og udføre sygepleje af 

høj kvalitet (Öhlèn et.al.1998; Gregg et.al. 2001; spg.sk.2; spg.sk.3 Scheel 2005 s.150-151). 

Indenfor disse rammer har sygeplejersker et ansvar for at styrke sygeplejen, så det kommer 

patienter til gode (Scheel 2005 s. 199-200). Kommunikation er i den forbindelse et begreb, alle har 

fokus på (Arthur 1992; Öhlèn et.al 1998; Gregg et.al. 2001; Cowin et.al. 2008 spg.sk.1; spg.sk.2; 

spg.sk.3). Én sygeplejerske beskriver kommunikation som det at formidle viden til patienten 

(spg.sk.1). De der beskriver kommunikation mellem kollegaer, er enige om, at kommunikation skal 

foregå i et miljø, hvor man interesserer sig for hinanden og gerne vil lære af hinanden, for derved at 

blive styrket i den sygepleje man yder (Öhlèn et.al. 1998; Gregg et.al. 2001; spg.sk.1; spg.sk.2; 

spg.sk.3). I Wengers teori er kommunikation omdrejningspunktet (Wenger 2008). For at kunne tale 

om udvikling af faglig identitet, skal der ifølge Wenger ske en mundtlig meningsforhandling 

mellem deltagere i et praksisfællesskab, men også kommunikation ved at følge hinandens praksis, 

f.eks. at lære af de kompetencer, der befinder sig i fællesskabet og af de erfaringer der kommer ind i 

fællesskabet (Wenger 2008). Scheel er ikke uenig heri, blot er hendes tilgang en anden, idet hun 

mener, at den teoretiske fundering skal have større værdi i dette læringsmiljø (Scheel 2005). Ifølge 

spørgeskemaet oplever sygeplejerskerne, at de diskuterer og lærer af hinanden (spg.sk.1; spg.sk.2; 

spg.sk.3), men ifølge undersøgelser forholder det sig ikke sådan i praksis (Thrysøe 2010; 

Københavns amtskreds 2006) og hvis der foregår faglige diskussioner, funderes sygeplejerskernes 

argumenter ikke i videnskabelig viden (Just 2005). Det beskrives af sygeplejersker, at der ikke er tid 

til faglige diskussioner (Københavns amtskreds 2006) et dilemma både Scheel og Wenger forholder 

sig til. Scheel siger, organisationen står for det eksternt gode til patienten ved at tildele sygeplejen 

de ressourcer, der skal til, for at sygeplejen kan fremme praksis (Scheel 2005 s.150-151). Wenger 

argumenterer for forholdene i praksisfællesskabet, idet han siger, at den overordnede organisation 

bør give praksisfællesskaberne anerkendelse, tid, rum og økonomi til at kunne udvikle de 

kompetencer der er den givne organisation varemærke (Wenger 2008 s.287). 

Lad denne opfordring fra Wenger være afslutningen på diskussion. 
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11. Metodekritik 

Som opfølgning på de metodeovervejelser der er gjort i forbindelse med udarbejdelse af 

nærværende opgave, rettes kritikken mod spørgeskemaundersøgelsen. Den viser sig mangelfuld, 

idet der kunne være ønsket en uddybning af flere af de af sygeplejerskerne angivne temaer. F.eks. 

den forskellighed der er mellem sygeplejerskernes oplevelse af, om der diskuteres sygepleje ude i 

praksis, overfor andre oplevelser af at der ikke er tid til disse diskussioner. Ligeså kritisabelt er det, 

at spørgsmålene i spørgeskemaet er udarbejdet til en interviewguide (Gregg 2001) og ikke et 

spørgeskema. Desuden kan der være bias i form af troværdighed, idet de adspurgte sygeplejersker 

er kollegaer til undertegnede.  

Et andet kritikpunkt er anvendelse af modellen ”Bonding into nursing” der har en central rolle i 

analysen af fundene fra litteraturstudiet og i perspektiveringen af denne opgave. Det må kritiseres, 

at der ikke tages udgangspunkt i originaludgaven af modellen. 

 

12. Konklusion  

Som det fremgår af baggrunden til denne opgave stilles der store krav til sygeplejersker fra flere 

sider. Fra samfundets side kræves det, at sygeplejersker skal kunne redegøre for hvilke opgaver, der 

skal udføres af en sygeplejerske og hvilke opgaver andre faggrupper kan varetage. Fra fagets side 

kræves en videnskabelig tilgang til plejen, og i det tværfaglige team kræves det, at sygeplejersker 

fagligt kan argumentere for sygeplejen. Derfor skal sygeplejerskerne, ifølge formanden for Dansk 

Sygeplejeråd, styrke deres faglige identitet. Ved en søgning i dansk litteratur om sygeplejerskers 

faglige identitet viser det sig, at sygeplejersker har ganske svært ved at give udtryk for deres faglige 

identitet, hvilket en større undersøgelse kan bekræfte (Holm-Petersen 2006), og som følge deraf 

vurderes det, at den så kan være svær at styrke. Derfor er denne opgave et litteraturstudie af: Hvilke 

kendetegn viser sig i sygeplejerskers faglige identitet, og hvorledes styrkes denne faglige identitet i 

praksis? 
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Ud fra litteraturstudie og spørgeskemaundersøgelsen kan det konkluderes, at kendetegn for 

sygeplejerskers faglige identitet er, at den tager sit udgangspunkt i sygeplejerskeuddannelsen, og via 

erfaringer fra praksis udvikles til den enkeltes egen sygeplejefilosofi og bliver for de fleste en 

integreret del af den personlige identitet. Kendetegnende for den faglige identitet er sygeplejerskers 

engagement for patienterne og for faget. Den faglige identitet styrkes ved at diskutere egne og 

fagets værdier  i et imødekommende miljø med interesserede kollegaer. 

Ud fra de to teorier kan det konkluderes, at den faglige identitet er kendetegnende ved, at 

sygeplejersker på det konkrete situationsorienterede niveau er i besiddelse af visse kompetencer og 

egenskaber, der gør at hun arbejder ud fra videnskabelige velovervejede metoder. På det universelle 

niveau viser den faglige identitet sig ved at sygeplejersken deltager i den sundhedsfaglige debat, der 

foregår i samfundet. En styrkelse af den faglige identitet sker via meningsforhandlinger blandt 

deltagere i det lærende fællesskab. 

 

Samlet kan det konkluderes, at kendetegnende ved sygeplejerskers faglige identitet er at 

sygeplejersker med tværvidenskabelig viden og personlige egenskaber universelt og konkret udfører 

sygepleje til det gode for patienten og med ønske om at gøre en forskel. Den faglige identitet 

udvikles ved at være i praksis og sammen med kollegaer drage erfaringer og via drøftelser og 

meningsudveksling supervisere hinanden og udvikle viden.  

Sygeplejerskers faglige identitet styrkes i praksis, hvis rammer og ressourcer giver mulighed for at 

engagere sig i patientplejen og som deltager i praksisfællesskabet at kunne diskussioner fagets 

værdier og herved styrke bevidstheden om fagets genstandsfelt.  

Det kan ikke konkluderes, at sygeplejersker oplever deres identitet som det at få sundhedsvæsenet 

til at hænge sammen. Så en opfordring til formanden for Dansk Sygeplejeråd på baggrund af denne 

opgave må være, at fagforeningen tager initiativ til en dybdegående undersøgelse blandt 

medlemmerne af sygeplejerskers oplevelse af deres faglige identitet. 
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13. Perspektivering 

Konklusionen i nærværende opgave er, at sygeplejersker gerne forholder sig til deres faglige 

identitet, og at der i teorien er muligheder for at forankre og styrke sygeplejerskers faglige identitet. 

Dette afsnit er en perspektivering over, hvordan denne konklusion kan forankres i praksis.  

Modellen ”Bondig into nursing” (Gregg et.al. 2001) (Bilag10) er udviklet ud fra kendetegn for 

sygeplejerskers faglige identitet, og i nærværende opgave er denne model udvidet med kategorien 

organisatoriske og mentale rammer. Denne sidste kategori skal ses, som det der indrammer hele 

modellen, og modellen skal herefter forstås, som følger: indramningen er afdelingens fysiske 

rammer, hvori sygeplejersker med deres mentale rammer befinder sig. At sammenligne med det 

praksisfællesskab hvori deltagerne befinder sig, som beskrevet hos Wenger (Wenger 2008 s.70). I 

denne ramme ses spiralen, hvor den enkelte sygeplejerske bevæger sig som beskrevet i kapitel 7. 

Sygeplejersken, der bevæger sig i denne spiral, har hver sin bane hvori netop hendes læring og 

faglige identitet udvikles, som beskrevet i Wengers teori (Wenger 2008 s.180). Den læring der 

finder sted i spiralen, er indenfor kategorierne: læring i praksis, anerkendelse af sygeplejens 

værdier, egen sygeplejefilosofi, uddannelse og engagement frem mod en følelse af at den faglige 

identitet bliver en integreret del af sygeplejersken selv. For at der kan ske en hævelse i niveau fra 

gang til gang, hvor sygeplejersken er i en af kategorierne (Gregg et.al. 2001), skal der gives 

mulighed for udfordring. Denne udfordring kan eksempelvis være efteruddannelse, diskussioner 

blandt kollegaer ud fra tværvidenskabelig viden, refleksioner over egen sygeplejefilosofi i forhold 

til fagets og egne værdier samt engagement i patientforløb. Som metode eller katalysator til 

processen anses bedside (Nielsen 2010) som relevant. Bedside giver den sygeplejerske, der følger 

en erfaren sygeplejerske mulighed for at diskutere netop sin egen praksis og de overvejelser der 

ligger bag hendes handlinger. Det kræver, at hun kan italesætte den sygepleje, hun yder, eller 

påtænker at yde. Det giver hende muligheder for at fremkomme med de fantasier og erfaringer hun 

medbringer og prøve dem af i fællesskabet. Dette stiller krav til den erfarne sygeplejerske, der 

følger hende, om at tage disse fantasier og erfaringer alvorligt og eventuel berige det eksisterende 

praksisfællesskab hermed. Ved på denne måde at bevidstgøre og styrke den enkelte sygeplejerskes 

faglige identitet, skal hun gå tilbage til praksisfællesskabet og i disse rammer diskutere sygepleje. 

For at få succes hermed, kræves det at rammerne og ressourcerne er tilstrækkelige, at læringsmiljøet 

er anerkendende, og at tiden er afsat til faglige diskussioner. I nogle hospitalsafdelinger vil 
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ovenstående tankegang måske kræve en kulturændring, hvilket fører til et forslag til nye 

undersøgelser: hvilken betydning har kulturen i afdelingen for udvikling af sygeplejerskers faglige 

identitet? 

Afsluttende bemærkninger. 

Arbejdet med dette Masterprojekt har givet mig mulighed for at fordybe mig i et område indenfor 

sygeplejen, der har min store interesse, nemlig kvaliteten i den sygepleje sygeplejersker yder. Jeg 

glæder mig til efter seks uger på orlov at komme tilbage til min afdeling og prøve den nye model af 

i praksis. 
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Bilag 1   Spørgeskema  
April 2010 

 
Kære  ……. 

 

I mit Masterprojekt i Klinisk Sygepleje undersøger jeg kendetegn ved sygeplejerskers 

identitet og hvordan sygeplejerskers faglige identitet kan styrkes i praksis.  

I den forbindelse vil jeg gerne stille dig nedenstående 4 spørgsmål.  

 

 
Hvad betyder det for dig at være sygeplejerske? 
 
Hvad er vigtig for dig som sygeplejerske? 
 
Hvad har indflydelse på dine tanker om sygepleje? 
 
Hvilken proces gennemgik du for at etablere din identitet som sygeplejerske? 
 
 

 

Du bedes besvare spørgsmålene skriftlig, og er du i tvivl om de stillede spørgsmål, er 

du velkommen til at kontakte mig. 

Dine svar vil være anonymiseret i det færdige masterprojekt. 

Du har til enhver tid ret til at frasige dig deltagelse i undersøgelsen. 

Ligeledes beder jeg dig udfylde vedhæftede ”Informeret samtykke”. 

Tak for hjælpen. 

 

   Venlig hilsen  

 

Karin Bundgaard 

   kar_bun@hotmail.com  

mailto:kar_bun@hotmail.com�


 

 

 

 

 
Bilag 2  Brev til afdelingssygeplejerske 

April 2010  
 
 
 
 
Kære Afdelingssygeplejerske Charlotte Eriksen! 

 

Jeg skriver på mit Masterprojekt i Klinisk sygepleje. I den forbindelse vil jeg gerne 

bede om lov til at uddele et spørgeskema til 3 sygeplejersker ansat i børneafdeling 

P12. 

 

I mit masterprojekt har jeg valgt at undersøge, hvilke kendetegn der viser sig ved 

sygeplejerskers identitetsforståelse, og hvordan sygeplejerskers identitet kan styrkes i 

praksis. Dette hovedsagelig ud fra litteraturstudie, men gerne suppleret med empiri 

fra praksis, derfor mit ønske om spørgeskema til omtalte sygeplejersker. 

Spørgeskemaet er vedlagt dette brev. 

 

Jeg har valgt de 3 sygeplejersker ud fra alder og ancinitet som sygeplejerske. 

 

 

 

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte mig ved tvivlsspørgsmål.  

 

 

Venlig hilsen  

 

Karin Bundgaard  



 

 

 

 

Bilag 3  Brev til tre sygeplejersker  

 

 

Informeret samtykke 

 
Jeg bekræfter hermed at have modtaget information om formålet med spørgeskemaet.  
 
Jeg er informeret om, at det er frivilligt at deltage.  
 
Jeg er informeret om, at jeg når som helst kan trække mit tilsagn om deltagelse 
tilbage.  
 
Jeg er sikret anonymitet og fortrolighed i omgangen med de informationer, jeg har 
givet – både i bearbejdningsfasen og i den færdige afhandling.  
 
Jeg er informeret om, at den færdige afhandling kan indeholde én eller flere af mine 
udtalelser, som jeg kan genkende.  
 
Jeg er informeret om, at jeg til enhver tid kan kontakte Karin Bundgaard Nielsen, 
hvis jeg har spørgsmål vedrørende min udfyldelse af spørgeskemaet.  
 
 
 
…………  ………  ………… ……………  
Sted   Dato   Underskrift  
 



 

 

 

 

Bilag  4a Guide til vurdering af pålidelighed og gyldighed af kvalitative 

artikler 

 Guide til vurdering af pålidelighed og gyldighed af kvalitative artikler 

Vurdering Af Kvalitative Studier – VAKS 

H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 

Titel på artiklen: ”The professional identity of the nurse: concept analysis and development”  

Vurderet af: Karin Bundgaard 
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BILAG 6 FRAVALGT LITTERATUR   

 

Forfatter 

 

Titel 

 

Årsag til fravalg 

Cinahl   

Fielding, C. et.al. 2007  ”Reflections on a ”virtual” practice development 

unit: changing practice through identity 

development 

Artiklen omhandler sygeplejersker med en 

specialuddannelse. 

Mlinar, S. et.al. 2009  

 

“Self-concept in intensive care nurses and 

control group woman” 

Studiet undersøger kun personlig selv-opfattelse. 

Hurley, J. 2009  

 

“A qualitative study of mental health nurse 

identities: Many roles, one profession” 

Artiklen omhandler sygeplejersker med en 

specialuddannelse 

Workman, A. et.al. 2008  

 

“Professional identity in multi-disciplinary 

teams: the staff speak” 

Studiet undersøger tværfaglig identitet. 

Hurley, J. et.al. 2008  

 

“Doomed to fail: the persistent search for a 

modernist mental health nurse identity” 

Artiklen beskriver ikke indholdet som en 

videnskabelig undersøgelse.  

PubMed   

Arthur, D. et.al. 2007  

 

“The professional self-concept of nurses: a 

review of the literature  from 1992-2006” 

Et litteraturstudie med henblik på vurdering af 

den tilgængelige forskning i sygeplejerskers 

professionelle selvopfattelse 

Pask, E. 2005  “Self-sacrifice, self-transcendence and nurses´ Artiklen beskriver ikke indholdet som en 



 

 

 

 

 professional self” videnskabelig undersøgelse. 

Fletcher, K. 2007  

 

“Image: changing how woman nurses think 

about themselves. Literature review” 

Et litteraturstudie omhandlende ændringer i 

sygeplejerskers image 

Canam, C. 2008  “The link between nursing discourses and 

nurses´ silence. Implications for a knowledge-

based discourse for nursing practice”. 

Et studie om fordele og ulemper ved sygeplejen 

set som et praksisprofession eller en 

vidensprofession 

Hoban, V. 2003  “The most important thing is to belive in 

yourself” 

Er ikke en videnskabelig artikel. 

Brown, K. et.al. 2004   “One voice, one vision” Er ikke en videnskabelig artikel. 

MacDonald, J. et.al. 2006  

 

“Advanced practice nursing unification 

through a common identity” 

Artiklen omhandler sygeplejersker med en 

specialuddannelse. 

Beal, J. et.al. 1995  “Neonatal nurse practitioners: Identity as 

advanced practice nurses” 

Artiklen omhandler sygeplejersker med en 

specialuddannelse. 

Carryer, J. et.al. 2006  “The core role of the nurse practitioner: 

practice, professionalism and clinical 

leadership” 

Artiklen omhandler sygeplejersker med en 

specialuddannelse. 



 

 

 

 

Wright, J. 2008  “The important symbols of nursing have not 

been eradicated—they have changed” 

Er ikke en videnskabelig artikel. 

Wilson, B. 2001  “Nursing power and control” Er ikke en videnskabelig artikel. 

DeSouza, R. 2000  “Challenging our roles as nurses” Er ikke en videnskabelig artikel. 

FitzGerald, M. 2002  “Reflections on nursing” Er ikke en videnskabelig artikel. 

Gorman, G. 2001  “From silence to voice” Er ikke en videnskabelig artikel. 

Burton, D.  “Nurses must speak up” Er ikke en videnskabelig artikel. 

Wright, S. 1992 “Nursing in its own image” Er ikke en videnskabelig artikel. 

Laiho, A. 1992  “The need for professional identity” Er ikke en videnskabelig artikel. 

Embase   

Manojlovich, Milisa 2005  “Promoting nurses´ self-efficacy” Studiet omhandler kun self-efficacy 

SveMed   

Gedda, B. 2005  “Kan det professionella jaget mätas?” Studiet er en sammenligning at 2 metoder til at 



 

 

 

 

  måle professionel identitet. 

 



 

 

 

 

Bilag 10 Litteratursøgning, skema  

 

 

 

 

 

  

Cinahl  

N=389 

N=381 

N=8 

N=5 

N=3 

PubMed 

N=1074 

 N=998 

N=76 

N=10 

N=66 

N=47 

N=19 

N=18 

N=1 

Embase 

N=121 

N=120 

N=1 

N=0 

N=1 

SveMed 

N=22 

N=21 

N=1 

N=0 

N=1 



 

 

 

 

Bilag 11  Bounding into nursing 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bilag 12  Tematisk analyse 

Kategorier: 

Gregg et.al. 2008 

7. Læring ved erfaringer fra praksis. Opstået på baggrund af at ” blive inspireret af andre 

sygeplejersker og patienter” og at ”alle har en situation fra praksis de har draget erfaringer 

af” 

8. Anerkende værdier i sygeplejen. Opstået på baggrund af at ” være opmærksom på værdierne 

i sygeplejerskens arbejde” og at ”anerkende meningen med at være sygeplejersker” 

9.  Have sin egen sygeplejefilosofi. Opstået på baggrund af at ”have et ideal af sygeplejerskens 

image” og at ”gøre sig klar hvad der er vigtige aspekter af sygeplejerskens arbejde” 

10. Læring fra uddannelse. Opstået på baggrund af at ”være positiv overfor basal sygeplejerske 

uddannelse” og at ”modtage positiv inspiration fra uddannelser”. 

11. Føle engagement for sygeplejen. Opstået på baggrund af at ”fortsætte i jobbet som 

sygeplejerske” og at ”føle engagement for plejen” og at ”have selvtillid som sygeplejerske”. 

12. Sygepleje er en integreret del af én selv.  

13. Organisatoriske og mentale rammer. 

Tal i  ( ) henviser til ovenstående kategorier. 

Arthur 1992 

Professionel praksis (1), tilfredshed (5), kommunikation (7) 

Öhlèn et.al. 1998 

Integreret del (6), vilje (5), indsigt (5), evner (4), fælles identitet (7), medfølelse (3), kompetence 

(4), tillid (3), samvittighed (3), engagement (5), mod (5), erfaring (1), føle sig som (6), 

selvforståelse (5), nysgerrig (5), gavmildhed (3), tolerere stress (1), viden (1), tro på egne evner (5), 



 

 

 

 

tilhøre en gruppe (7), værdier (2), livslang proces (1), interaktion (7), færdigheder (4), kultur (7), 

sygepleje som profession (6), videnskabelig tilgang (1), empati (3), dømmekraft (3), ansvar (5),  

Bilag 11 b 

refleksion (1), supervision (1), èn som er tilstede…. (3), lav status (7), sygeplejeteorier (4), lægens 

assistent (3), ekspert i sygepleje (3), fælles sprog (7). 

Cowin et.al. 2008 

Sygeplejerskers selvopfattelse (5), omsorg (3), relationer (7), kommunikation (7), viden (1), ledelse 

(7). 



 

 

 

 

Bilag 13a Svar på spørgeskema 
 
Hvad betyder det for dig at være sygeplejerske? 
 Det at jeg er sygeplejerske gør at jeg hver dag kan gå på arbejde og forhåbentlig være med til at gøre en 
forskel for de børn og forældre der er indlagte. Det betyder noget for mig personligt og gør at jeg er meget 
glad for at være sygeplejerske.  
 
Hvad er vigtigt for dig som sygeplejerske? 
For mig er det vigtigt at jeg som sygeplejerske er nærværende, giver mig tid til patienterne, har en god 
faglig viden som jeg kan formidle videre til børnene og deres forældre. 
 
Hvad har indflydelse på dine tanker om sygepleje? 
 
 
Hvilken proces gennemgik du for at etablere din identitet som sygeplejerske? 
Gennem mine forskellige praktikker i løbet af min uddannelse har jeg oplevet mange forskellige måder at 
være sygeplejerske på. Det har været med til at jeg fundet ud af hvilke værdier der er vigtige i min identitet 
som sygeplejerske. Derudover inspireres jeg af mine kollegaer, men det vigtigste er at jeg hele tiden har 
min egne værdiger med. (se hvad der er vigtigt for mig som spl) 
 
Din alder: 25år 
 
Uddannet til sygeplejerske år: Januar 2009 
 
 
 



 

 

 

 

Bilag 13b  Svar på spørgeskema 
 
1. Hvad betyder det for dig at være sygeplejerske? 
 

Jeg er glad for mit arbejde som spl.  Når nogen spørger, hvad jeg laver er jeg stolt over at fortælle at jeg er 
spl. Helt overordnet betyder det at have en udd meget for mig. Mine forældre havde ingen høje eller 
mellemlange udd, vi er 5 børn hvoraf 4 af os har fået en mellemlang udd.  Det at være spl er en del af mig 
som menneske og identitet. 

 2. Hvad er vigtigt for dig som sygeplejerske? 

Det er vigtigt for mig  som spl at føle mig sikker i det jeg laver. Jeg bryder mig ikke om at være ny et sted. 
Jeg har det helt klart bedst med at have styr på tingene. Dog vil jeg altid vende og dreje svære 
problemstillinger med mine kolleger, og er der kliniske opgaver jeg er usikker på ,vil jeg til hver en tid bruge 
mine kolleger eller søge den nødvendige viden andet steds.  Som spl brænder jeg mest for den kliniske del. 
Dog er det vigtigt for mig at holde viden ajour og have et område som jeg specialiserer mig indenfor. Det er 
rart at kunne fordybe sig i noget og bruge det i praksis. 

Som spl er det vigtigt for mig, at der er et godt arbejdsmiljø i afdelingen. Som spl står man overfor alvorligt 
syge og pårørende i krise. Det kan være svært ikke at tage med hjem. Har man det godt kollegialt er det 
nemmere at snakke om. Kender man sine kolleger godt og er trygge ved hinanden er det nemmere at klare 
akutte situationer og travle perioder. Jeg prioriterer højt at nyansatte føler sig trygge (tænker nok især 
meget på det da jeg ikke selv kan lide at være ny). Det at  oplære nye kolleger udvikler en selv, da man 
bliver stillet rigtig mange gode spørgsmål.  

 3. Hvad har indflydelse på dine tanker om sygepleje? 

Når jeg tænker på ordet sygepleje deler jeg det op i god og dårlig sygepleje. Så sort og hvidt kan det 
selvfølgelig ikke skitseres i praksis.  Jeg vægter meget højt at kunne yde en god sygepleje. Mine tanker om, 
hvad der er god og dårlig udspringer fra den person jeg er. Det miljø jeg er opvokset i har indflydelse på 
det, min uddannelsesmæssige baggrund og det miljø jeg er i. Rammerne har indflydelse på hvilken 
sygepleje der kan ydes. Er der f.eks  vildt travlt og opgaverne ikke kan nås er jeg ikke tilfreds med det 
arbejde jeg har gjort. Dog kan jeg godt være tilfreds med det arbejde jeg har ydet under de givne rammer, 
 men sygeplejen har været mindre god i forhold til, hvad jeg mener god sygepleje er.  

 4. Hvilken proces gennemgik du for at etablere din identitet som sygeplejerske? 

Pyhh det er et svært spørgsmål men jeg prøver alligevel….. 

Fra det øjeblik jeg valgte at blive spl føltes det rigtigt i maven.  Jeg har ”omsorgsgenet” og har altid gerne 
ville hjælpe andre.  Selvfølgelig er det ikke nok at være omsorgsfuld så det kræver en hel masse faglig viden 
og praksis erfaring. Som studerende og nyuddannet gennemgik jeg en lang læringsproces. Mit omsorgsgen 
blev krydret med spændende faglige teorier som holdes op imod den kliniske verden.  Jeg har gennemgået 
en lang proces med ny klinisk erfaring. Jeg har erkendt at som spl skal man hele tiden lære for ikke tage sin 
sygepleje for givet. Der er altid nye ting at lære eller blive bedre til.  Processen holder vel aldrig helt 
 op……… 

Jeg er uddannet juni 98. 



 

 

 

 

Bilag 13c Svar på spørgeskema 

 

Hvad betyder det for mig at være sygeplejerske 

Jeg er stolt af mit fag, måske nok mest af min afdeling.  Jeg er træt af at jobbet ikke er bedre 

aflønnet.  

Hvis jeg ikke var sygeplejerske, havde jeg formentlig en anden uddannelse som jeg ville være 

engageret i og optaget af. Jeg er ikke sikker på at det nødvendigvis behøvede at være indenfor 

sygepleje. Fordelen ved sygeplejen er at det ift så mange andre fag spænder så bredt, der er så 

mange støtte fag. 

Hvad er vigtigt for mig som sygeplejerske  

Det er vigtigt for mig som sygeplejerske at være engageret i det jeg laver. At have udfordringer og 

funktioner inden for det der optager mig. Ex som pu- ansvarligsygeplejerske. Det betyder også 

meget for mig at deltage i udviklingstiltag i min afdeling, være med til at udvikle på faget, mest 

inden for det der optager mig. Og at jeg også selv har mulighed for at videreudvikle mig, både 

gennem det at prøve nye udfordringer og gennem videreuddannelse. 

Det betyder noget for mig at være en del af et engageret team, at have medindflydelse. At kunne 

videregive faget, de gode erfaringer. 

At kunne bruge humor, evt leg afhængig af sit. 

Kommunikation, pædagogik, og det at være en del af andres læreproces, støtte ift mestring 

interesserer mig meget og er derfor vigtig for mig. 

Det er vigtigt for mig at være i et anerkendende miljø, hvor der er mulighed for at udvikle, for 

kreativitet og alternative løsninger. Et miljø hvor det ikke er fejl og mangel tænkning der præger. 

Det har betydning for mig at rammerne for at udøve sygepleje er ok, at jeg ikke hele tiden oplever at 

være ved grænsen af det jeg oplever som acceptabelt, hvilket gør at jeg ikke kan gøre mit arbejde 

tilfredsstillende. Det kan være ok i perioder, idet det også kan være med til at nytænke. 



 

 

 

 

Hvad har indflydelse på mine tanker om sygepleje 

Mine egne erfaringer, min praksisteori, hvad giver patient, pårørende, studerende udtryk for, andres 

erfaringer, hvad siger kollegaer, afdelingen, det jeg læser, teori, drøftelser, refleksioner med andre 

og igen holde det op mod egen praksisteori og værdier, mavefornemmelse. Uddannelse er med til at 

påvirke mine tanker om sygepleje. 

Hvilken proces gennemgik jeg for at etablere min identitet som sygeplejerske. 

Processen startede egentlig inden jeg begyndte på sygeplejeskolen, allerede i valget af uddannelse. 

Kunne jeg identificere mig med nogle af de sygeplejersker jeg kendte… 

Dernæst gennem uddannelsen, undervisning, diskussioner med elevkammerater, et fælles sprog, 

fælles forståelse…………… 

Gennem patient og pårørende kontakten i praktikken, relationen med dem, positiv feed back fra 

dem, verbalt som nonverbalt, gjorde jeg en forskel, havde det værdi det jeg gjorde. Samtidig 

opdagede jeg at jeg overordnet godt kunne lide faget, der var nogle specialer jeg fandt mere 

spændende end andre, der var sider ved faget jeg var mere optaget af end andre.   

Ved at have rollemodeller, både undervisere på skolen, sygeplejersker under praktik og som 

færdiguddannet. Det kunne/kan være gode rollemodeller, men det kunne/kan også være dårlige.  

Begge ift at bevidst gøre om min egen holdning, om god sygepleje, hvordan jeg ville være. 

Gennem deltagelse i et praksisfællesskab, med fælles værdier og intentioner om/ og udøvelse af god 

sygepleje, hvor det er patienten der er omdrejningspunktet. (Måske gør dette bare at det er et godt 

sted at være, fordi det styrker min allerede etablerede identitet som sygeplejerske.) 

Gennem videre og efteruddannelse, her både gennem præsentation af ny teori, erfaringsudveksling, 

diskussioner, refleksioner over egen praksis ift. teori, andres erfaringer. Og en mulighed for at 

afprøve nyt. 

Andres, ex. leders positive og anerkendende tilbagemelding, har været med til at give en positiv 

identitet. 
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