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Forskerskolens forord 
En ph.d.-afhandling er et ‘svendestykke’ som viser at forfatteren har ”gen-
nemført et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning” som det siges i 
Bekendtgørelsen om forskeruddannelse. Det er dette svendestykke der her-
med publiceres. Men ph.d.-afhandlingerne er også at betragte som videnska-
belige udviklingsarbejder, som yder sit bidrag til at aftegne det nye forsk-
ningsområde. Forskning i livslang læring er i nogle henseender en videreførel-
se af pædagogisk forskning. Men Livslang Læring som forskningsområde 
favner bredere - læring i hele livsløbet, i uddannelse, arbejdslivet og i andre 
livssammenhænge - og påkalder sig en tværfaglig tematisering af læring som 
subjektiv aktivitet i en samfundsmæssig kontekst. 
 
Forskerskolen i Livslang Læring skal bidrage til udvikling af dette forsknings-
område ved at uddanne dygtige forskere, som har denne tværvidenskabelige 
og problemorienterede horisont. 
Det er en del af forskerskolens målsætning at skabe et miljø for forskerud-
dannelse for erfarne professionelle og lærere, som forsker i emner inden for 
livslang læring, heriblandt er naturligvis lærere ved Centre for Videregående 
uddannelser. Ca. halvdelen af forskerskolens studerende er sådanne “ældre 
studerende” der selv er i gang med livslang læring, og nærværende afhandling 
er et godt eksempel på hvad der kan komme ud af det. 
 
Nelli Øvre Sørensens afhandling er et grundigt og dybdesøgende empirisk 
stykke arbejde, som skaber en ny og relevant forskningsbaseret viden, om 
hvordan en gruppe professionelle: psykiatriske sygeplejersker ‘gør’ når de ar-
bejder. Hvordan de opfatter det de gør samt hvilke overvejelser de knytter til 
dette. Det er samtidig en afhandling om en særdeles væsentlig problemstilling, 
som kaster lys på institutioner og behandlingsfaglige sammenhænge, som vi 
ikke så ofte stifter bekendtskab med i det offentligt rum – med mindre vi har 
grunde til at besøge eller opholde os på sådanne tilsvarende afdelinger og in-
stitutioner. Det er en afhandling, som etablerer et særlig perspektiv, som for-
følges konsekvent afhandlingen igennem. Dette fører til en særlig videnspro-
duktion, som lægges åbent frem og som også kritisk reflekteres og som her-
ved giver læsere en indsigt i de præmisser og de konditioner som forfatteren 
har lagt til grund for sit arbejde. Det er ikke så ofte at dette er tilfældet i vi-
denskabeligt arbejde.  
 
Afhandlingens problemfelt fokuserer på sygeplejerskers arbejde på et psykia-
trisk hospital i relation til behandling af patienter og til sygeplejerskers samar-
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bejde med andre faggrupper. Afhandlingen gennemfører en større empirisk 
undersøgelse, som konstrueres gennem et fire måneders etnografisk studie på 
en psykiatrisk afdeling. I afhandlingen formuleres forskningsspørgsmålet så-
ledes: Hvordan udfører psykiatriske sygeplejersker deres arbejde og hvad for-
tæller de, at de gør – og afhandlingen søger at diskutere og besvare spørgsmå-
let gennem to analyseoptikker. Det ene perspektiv etableres gennem et etno-
grafisk indsamlet empirisk materiale, som giver mulighed for at  rekonstruere 
sygeplejerskernes egen forståelse af deres arbejde gennem en kulturanalyse. 
Det andet perspektiv etableres gennem et magtanalysestrategisk blik på det 
empiriske materiale, som gennemføres med afsæt i udvalgte Foucault begre-
ber.  
 
De to spørgsmål som afhandlingen behandler, er:  
Hvilke magtstrategier, teknikker, midler og selvteknologier tages i anvendelse  

• med henblik på at styre patienter og at gøre patienter selvstyrende  
• med henblik på at forme sygeplejerskers egen praksis? 

 
Afhandlingens empiriske fundament etableres gennem et fire måneders felt-
ophold på en psykiatrisk afdeling, hvor forfatteren har opholdt sig over to pe-
rioder af henholdsvis en første periode af to ugers varighed, hvor forfatteren 
med baggrund i en ’open-ended’ observationspraksis lærte stedet, sygeplejer-
skerne og deres arbejde at kende. En anden periode af fire måneders varighed 
gennemførte et feltarbejde, hvor sygeplejerskernes arbejde i forskellige skifte 
blev fulgt i alle dets afskygninger og interaktioner: samtaler, aktiviteter, perso-
nalefortællinger, konferencer, interne rapporter, mødet, stuegangssituationer, 
spontane samtalesituationer og planlagte interviewsituationer. Forfatteren 
indtager en perifer forskerrolle som kendetegnes ved at være til stede uden at 
deltage i arbejdet og at indgå i de sociale relationer men ikke som en del af 
arbejdsfællesskabet. Forfatterens egen baggrund som tidligere sygeplejerske 
reflekteres kritisk gennem en række eksempler og situationer, som peger på at 
feltets aktører på forskellige vis søger at inddrage forskeren i sine konstrukti-
oner af sygeplejersken og af brugerne, forsøger af eliminere forskeren som 
den kritiske og foruroligende observatør. Afhandlingen fokuserer bevidst og 
velovervejet ikke på brugerne, som af etiske grunde kun indgår i det omfang 
at de er genstand for sygeplejerskernes arbejde, italesættelse eller interaktio-
ner. De står ikke i centrum som selvstændige forskningssubjekter/objekter.        
 
Det analytiske blik i afhandlingen operationaliserer Foucaults nøglebegreber: 
magt, viden og subjektivering og inddrager ’disciplinering’, ’pastoral magt’ og 
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’selvteknologier’, som væsentlige omdrejningspunkter i analysestrategien. Dis-
se magtbegreber kan på forskellige måder knyttes sammen med institutioners 
forskellige teknikker til at konstruerer viden om patienterne.  
Afhandlingen søger således at konstruere et bestemt blik hvorfra forfatteren 
konstruerer objektet der udforskes – og etablerer herigennem et særlig 
epistimologisk erkendelsesperspektiv. Herigennem flyttes fokus fra at give 
svar på spørgsmål til at beskrive hvad sygeplejersker iagttager til at diskutere 
og problematisere hvorfra sygeplejersker iagttager. Afhandlingen søger at stil-
le spørgsmål ved selvfølgeligheder og gennem den valgte analysestrategi kon-
strueres et forskningsblik, som iagttager, hvordan sygeplejersker iagttager, når 
de iagttager patienterne. Herved konstrueres både forskerens blik og sygeple-
jerskernes praktikker på samme tid.   
  
Afhandlingen definerer to hovedtemaer for sine analyser: at kontrollere det 
farlige og at være ansvarlig og selvstyrende. Herigennem analyseres og pro-
blematiseres magtpraktikker og teknikker på det lukkede afsnit og dagafsnit-
tet. Afhandlingen fremhæver og diskuterer, hvordan sygeplejersker og andet 
plejepersonales praktikker er spændt op mellem disciplinens overvågnings- og 
kontrol- og bekendelsesteknikker, som har til formål at hindre, at der opstår 
fysisk farlige situationer. De iværksatte mekanismer - f.eks. forskellige former 
for tvang, som loven giver adgang til - indgår i et samfundsmæssigt magtnet-
værk af kontrollerende regler og systemer som skal kontrollere, at farlige 
sindslidende menneskers menneskerettigheder ikke krænkes. Der er således 
tale om en dobbelt kontrol: kontrol med farlighed gennem tvangsforanstalt-
ninger og kontrol med behandleres kontrol og behandling af den farlige pati-
ents farlighed. Bag denne dobbeltkontrolmekanisme ligger en samfundsmæs-
sig strategi om at undgå fare og øge sikkerheden for alle statens borgere. 
 
Det andet tema om at være ansvarlig og selvstyrende analyserer behandling på 
et dagafsnit udført af et tværfagligt team med aktiv gruppebehandling i form 
af miljøterapeutiske aktivitetsgrupper udført af sygeplejersker og psykotera-
peutiske behandlingsgrupper udført af psykoterapeuter. Der indgås behand-
lingskontrakter med patienterne for den enkelte gruppe, hvorved patienterne 
forpligter sig til at arbejde hen mod at ændre adfærd. I aktivitetsgrupperne 
oplæres patienterne i daglige færdigheder og sundhedsadfærd ud fra hospita-
lets tre områder for behandling: fysisk, psykisk og socialt. Her foregår træning 
på et dybdepsykologisk niveau, der skal medføre en ændring af patienternes 
eget selvforhold og psykologiske og sociale relationer med andre mennesker. 
Psykoterapeuterne er den styrende gruppe i afsnittet, mens lægerne nærmest 
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er usynlige i hverdagen. Sygeplejerskerne søger at eftergøre de psykoterapeu-
tiske principper, metoder og teknikker, som er indført i afsnittets daglige 
morgenmøder og teamsamtaler med patienterne. Arbejdet i teamet foregår 
efter samme psykoterapeutiske principper, som patienterne oplæres i, og sy-
geplejerskerne stræber efter at deltage i en følordning sammen med psykote-
rapeuterne, en uddannelse væk fra sygeplejefaglige traditioner.  
 
Afhandlingen dokumenterer hvordan der råder en selvstyrings- og friheds-
strategi på dagafsnittet. Denne strategi må ses som en samfundsmæssig be-
stræbelse på, at mennesker gennem selvbekendelse oplæres til selvansvar og 
fremtræder selvstyrende. Patienter tilbydes en ny forståelse af sig selv som et 
subjekt der er selvansvarlig for kontrol og styring af egen sygdom, behandling 
og dermed selvansvarlig for helbredelse. De to strategier (fare- sikkerhed og 
selvstyrings-friheds) udfoldes i et regi, hvor eksperter behandler psykisk syge 
med normalisering og inklusion for øje. En praksis, der i sig selv ekskluderer 
bestemte subjekter fra det normale. Som et led i en humaniseringsproces, til-
byder den medicinske og psykologiske praksis ekskluderede subjekter en ny 
identitet som medicinsk/psykologisk konstruerede subjekter med en identitet 
som psykisk syg, der har påtaget sig det medicinske/ psykologiske regimes 
billede og ser sig selv som subjekter, der kan kontrollere, overvåge og styre 
sin sygdom ved at tage ansvar for sygdom, behandling og helbredelse, og 
dermed er ansvarlig for egen inklusion i samfundet. En psykisk syg kan ind-
træde i samfundet igen i denne nye identitet, og være et frit subjekt, der er 
konstrueret som frit, men bundet af et psyko-medicinsk magtregime.  
 
Afhandlingen fremhæver konkluderende, at de analyser af sygeplejerskernes 
praktikker og interaktioner med de sindslidende mennesker må fungere som 
institutionskritikker – og ikke blot må forstås som kritik rettet alene mod en 
gruppe af sygeplejersker og deres samarbejdspartnere. Det er en pointe i af-
handlingen, at institutionens praktikker og teknikker indgår i samfundsmæssi-
ge strategier der er dannet omkring den konkrete institution. Magtpraktikker 
er derfor ikke kun lokale og institutionsinterne, men tværtimod indgår de i en 
samfundsmæssig formningsproces hvor styring og selvstyring bygger på såvel 
totaliserings- som individualiseringsteknikker som udgør det spændingsfelt 
som ligger i samfundets institutioner, hvor eksperter har det faglige og sam-
fundsmæssige ansvar. 
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Forskerskolen i Livslang Læring blev etableret i 1999 med støtte fra Forsker-
akademiet. Den byggede videre på det forskeruddannelsesprogram indenfor 
uddannelsesforskning som var igangsat allerede i begyndelsen af 90erne. Si-
den forskeruddannelsen ved Institut for uddannelsesforskning blev etableret 
er der 40 der har erhvervet ph.d.-graden. Der er nu ca. 45 indskrevne stude-
rende, og Forskerskolen optager hvert år omkring 10 nye ph.d.-studerende. 
Fra sommeren 2005 indgår en række lærere og ph.d.-studerende ved Køben-
havns Universitets Institut for Medier, Erkendelse og Formidling; Afdelingen 
for Pædagogik samt ved Tek-Sam instituttet ved RUC, som arbejder med 
forskning i livslang læring i Forskerskolen. I 2005 forlængede den nuværende 
Forsknings- og Innovationsstyrelse bevillingen med yderligere 5 år indtil 
2010. 
 
Forskerskolen trækker på teoretiske og metodiske inspirationer fra andre hu-
manistiske og samfundsvidenskabelige forskningstraditioner. Den søger at 
tematisere nogle af de sammenhænge som disciplinopdelt videnskab og prak-
tisk bestemt professionsviden traditionelt afskærer. Af fokuseringen på læring 
som en subjektiv proces, der indgår i nær sammenhæng med objektive sam-
fundsmæssige og kulturelle sammenhænge, følger en række forskningsmæssi-
ge problemstillinger, som vedrører både læringsarenaer, de lærende og selve 
forståelsen af hvad læring, viden og kompetence er. Forskning i Livslang læ-
ring omfatter derfor en emnemæssig mangfoldighed og har en lige så mang-
foldig praktisk perspektivering af forskningen. Ph.d.-afhandlingerne har ofte 
emner, der ikke umiddelbart ligner noget pædagogisk, men som bliver skrevet 
ind i det nye forskningsområde, som endnu kun vagt lader sig aftegne. Det 
kræver ofte teoretisk og metodemæssig innovation. Det er samtidig bestræ-
belsen i forskeruddannelsen at trække forbindelsen til eksisterende forsk-
ningstraditioner og paradigmer både i pædagogisk forskning og en række til-
grænsende discipliner. Metodologisk er der er en række gennemprøvede, for-
tolkningsbaserede empiriske metoder, som kan udnyttes, og bliver udnyttet, 
men hvert projekt rummer sine valg og tilpasninger.  
 
Forskeruddannelsen er en international uddannelse, som løbende har frem-
trædende internationale gæsteprofessorer og en jævn strøm af udenlandske 
gæstestuderende, ligesom både studerende og vejledere deltager meget inten-
sivt i internationale forskningsnetværk. Der er etableret samarbejdsaftaler 
med en række toneangivende forskningsmiljøer ved universiteter over hele 
verden.  



 8 

Indholdsfortegnelse  
Indholdsfortegnelse............................................................................................8 
Kapitel 1 – Indledning .....................................................................................11 

Magtkulturanalyse ..................................................................................12 
To hovedtemaer ..................................................................................13 
De studerede afsnit ............................................................................14 

Spørgsmål og perspektiver i afhandlingen ......................................16 
Hvorfor denne type analyse?...........................................................17 

Andre kvalitative forskningsprojekter på psykiatriområdet .......18 
Afhandlingens opbygning ....................................................................21 

Kapitel 2 - Analysestrategi fra et magtperspektiv ...................................23 
Styring og selvstyring ........................................................................25 

Magtanalysestrategi................................................................................28 
Magt, viden og subjektivering ........................................................30 
Hvordan kan man studere magtforhold i institutioner?.........32 
At problematisere det dagligdags og almindelige....................37 

Opsummering ..........................................................................................38 
Magt kommer alle steder fra ......................................................39 

Magtformer ...............................................................................................43 
Disciplinering ......................................................................................44 
Pastoral magt .......................................................................................47 

Selvbekendende subjekter...........................................................48 
Den udforskede institution og bekendelsesteknikker........50 

Selvteknologier ....................................................................................50 
Konstruktion af analysestrategi ..........................................................52 

Sammenskrevne analysestrategiske spørgsmål....................55 
Analysestrategiens blik på det empiriske materiale............57 

Kapitel 3 - Etnografisk studie af sygeplejerskers arbejde.....................61 
Et magtkulturstudie...........................................................................61 

At udføre et etnografisk studie ..................................................64 
Perifer forskerrolle ..............................................................................65 

At positionere sig som forsker ...................................................67 
Etnografisk studie og etiske overvejelser....................................71 

Magtanalyser og etiske overvejelser.........................................74 
Opsummering ..........................................................................................75 
Empirisk materiale .................................................................................75 



 9 

Observation som metode .................................................................76 
Fire centrale fokusområder for det etnografiske studie .....77 

Feltnoter ................................................................................................78 
Samtalediagrammer ......................................................................81 

Etnografiske interviews ....................................................................86 
Etnografiske spørgsmål ...............................................................87 
Informanten fortæller ...................................................................89 

Fokusgruppeinterview ......................................................................91 
Analyser af det empiriske materiale ..................................................93 

Empiriske tematiske analyser....................................................93 
Magtstrategisk analyse.................................................................97 
Analyser af love og målsætninger .............................................98 

Opsummering ..........................................................................................99 
Videre analyser .............................................................................100 
Analysestrategiens funktion .....................................................102 

Kapitel 4 – At kontrollere det farlige .........................................................103 
Farlighedskontrol og kontrol med kontrollen ..............................103 
Fare/ sikkerheds strategi....................................................................106 

Kontraktliggørelse som kontrol....................................................107 
Kontrol med eksperters farlighed ................................................109 

Opsummering ........................................................................................112 
Farlighed og sikkerhedspraktikker ..................................................114 

Konstruktionen af patienten som farlig .....................................116 
Udvidet kontrolpost ....................................................................119 

Kontrol med ekstrem farlighed ....................................................123 
Opsummering ........................................................................................124 
Moralsk farlighed ..................................................................................125 

Disciplinerende teknikker: skærmning .....................................126 
Skærmning som kontrol og orden ...............................................129 

Smitteovervågning.......................................................................132 
Skærmning som genopdagelsesteknik..................................136 
Farlig umoral.................................................................................139 
Grænseløs grænsesætning.........................................................142 

Bekendelse som sygdomskontrollerende teknikker ...................148 
Opsummering om disciplinerende bekendelse ...........................152 

Kapitel 5 – At være ansvarlig og selvstyrende ........................................155 
Stedlig diffusitet og organisatorisk struktur.............................156 
Aktiv gruppebehandling.................................................................158 
Tværfagligt team som ordnende princip...................................162 



 10 

Arbejdsskema for det tværfaglige team ................................165 
Møder som struktur- og ordensprincipper ...............................167 

Morgenmødets disciplinerende funktion .............................167 
Opsummering: disciplinering ...........................................................168 

Generelle holdninger og regler som ordnende principper...173 
Dagligstuen som overvågningsrum ............................................176 

At synliggøre det ikke tilladte ..................................................177 
Kollision mellem fortælle- og fortrolighedskultur ..................183 

Morgenmødet som bekendelsesrum .....................................187 
Sygeplejefaglig vejledning som bekendelsesrum ..............191 

Opsummering: pastorale magtteknikker .......................................196 
Gruppebehandling som selvteknologier ........................................198 

Det politiske, etiske projekt om selvstyring som frihed ..203 
Miljøterapi som struktur og afmålt tid.......................................205 

Struktur og forudsigelighed......................................................210 
Motion som kropsdisciplinerende metode ...............................213 
’Walk and Talk’ som bekendelses teknik..................................216 
Kost og levevis som sundhedsstrategi .......................................219 
Psykoterapeutiske grupper ............................................................222 

Opsummering: selvteknologier.........................................................230 
Kapitel 6 – Afsluttende diskussion ............................................................236 

Institutionskritik? ........................................................................237 
Magtens dobbeltheder ...............................................................239 
Farlighed og dobbeltkontrol.....................................................240 
Kontrol gennem disciplin og bekendelse .............................241 
Fordoblede selvteknologier ......................................................243 
Egnede versus ikke- egnede.....................................................244 
Magtkritik ......................................................................................246 

Resumé ..............................................................................................................248 
Résumé ..............................................................................................................251 
Referenceliste ...................................................................................................254 



I virkeligheden udenfor 
 

11 

Kapitel 1 – Indledning  
 
”Vi modtager jo patienter, som på en eller anden måde - uanset hvordan man vender 
og drejer det - så er de en anelse ekskluderet af samfundet på en lukket afdeling, det 
er de jo. Så samfundet har på en eller anden måde meldt pas over for dem i en periode, 
og så må vi ind og takle det. Og tro at det er let, det er det ikke.” (Interview med af-
delingssygeplejerske, Lukket afsnit)  

 
Denne afhandling drejer sig om sygeplejerskers arbejde med mennesker, som 
i kortere eller længere perioder af deres liv er indlagt på et psykiatrisk hospital. 
Da jeg begyndte dette studie af sygeplejerskers arbejde, mente jeg, at det var 
muligt at finde ud af, hvilken viden sygeplejersker bygger deres handlinger på, 
og hvordan erfaring og viden spiller ind og er med til at udvikle sygeplejer-
skernes personlige og faglige identitet.  
Jeg har valgt at studere sygeplejerskers arbejde indenfor det psykiatriske om-
råde, det skyldes flere ting. Da jeg begyndte på projektet i 1998, var sygepleje i 
det psykiatriske område ret uudforsket i Danmark, og det er det stadig. Der 
har været fokus på at arbejde med politisk udmeldte områder som kvalitets-
udvikling af institutioners ydelser og med det gode patientforløb, hvor patienternes 
vej gennem hospitalet undersøges og tilrettelægges på en måde, der tilgodeser 
et hurtigt og effektivt indlæggelsesforløb. Der har i institutionerne ikke hidtil 
været fokus på kvalitative studier, der er uden sigte på et forbedret behand-
lingsresultat.  
At udføre pleje og behandling på en psykiatrisk institution er et professionelt 
arbejde, der involverer sygeplejerskerne såvel personligt som fagligt.1 Arbejdet 
er krævende og udfordrende i sig selv, og institutionens og amtets politiske 
målsætning er, at patienter skal behandles hurtigt og effektivt. Sygeplejersker-
ne i institutionens interne referenceprogram sætter lighedstegn mellem syge-
pleje og omsorg. Når sygepleje forstået som omsorg for et andet menneske, 
byggende på tryghed og tillid, kan udmønte sig i tvang mod patientens vilje, 
opstår et spændingsfelt. Det er modsætningsfyldt at udføre et omsorgsarbej-
de, hvor tvang af og til er nødvendigt for beskyttelse af patienten selv eller af 
andre mod patienten, og at der samtidig er et krav om at respektere patien-
tens autonome valg.  

                                                      
1 Der foregår en diskussion af sammenhængen mellem person og profession, at disse 
to ting ikke kan adskilles. Se f.eks. Weicher, Fibæk Laursen,(red)( 2003) 
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Situationer i forbindelse med sygdom, indlæggelse, behandling og udskrivelse 
af psykiatriske patienter bliver ofte mere komplekse, end hvis det drejer sig 
om somatisk syge mennesker. Psykisk syge mennesker er sjældent omgivet af 
et netværk af familie og venner, der kan tage over efter sundhedsvæsenet. 
Psykisk syge mennesker er mere eller mindre ekskluderet af samfundet og af 
familien, fordi mange psykisk syge mennesker afviger fra gængse forestillinger 
om moral og normalitet. Nogle siger ting eller opfører sig på måder, som det 
omgivende samfund ikke forventer. Desuden har mange psykisk syge perso-
ner perioder, hvor de ikke kan fungere i en arbejdssituation, hvilket gør det 
vanskeligt at få eller at fastholde et arbejde.2 De bliver, som afdelingssygeple-
jersken siger, ekskluderet både socialt og arbejdsmæssigt. Begge dele har be-
tydning for psykisk syge personers muligheder for at leve et selvstændigt liv.  
Pleje og behandling retter sig på mange måder mod, at patienterne kan blive 
inkluderet i samfundet. Patienterne behandles med medicin, til de ikke længe-
re er psykotiske og dermed ikke udgør en fare for hverken sig selv eller andre. 
Pleje og behandling tager udgangspunkt i det omgivende samfunds normer 
og holdninger og indeholder normaliseringsteknikker, så patienterne discipli-
neres, ’genopdrages til’ at ændre på en adfærd, der ikke accepteres i det omgi-
vende samfund.  

Magtkulturanalyse  
Jeg har foretaget et etnografisk studie, en kulturanalyse, hvor jeg studerer rela-
tioner mellem sygeplejersker og patienter og mellem sygeplejersker og deres 
tværfaglige samarbejdspartnere. Sygeplejerskernes fortællinger om deres prak-
sis og deres faglige og personlige begrundelser for deres praksis siger noget 
om gruppens værdier og antagelser og om den faglige viden, sygeplejerske-
gruppen trækker på.  
I analyserne søger jeg i første omgang sygeplejerskernes egen forståelse af de-
res arbejde. Hensigten med studiet er at studere, hvordan arbejdet foregår i en 
sygeplejefaglig praksis - sygepleje set som professionelt arbejde. Spørgsmålet 
til det etnografiske studie er stillet åbent og søgende. Hvordan udfører psykiatri-
ske sygeplejersker deres arbejde, og hvad fortæller de, at de gør? 
Studiet anlægger en kritisk vinkel på arbejdet, idet jeg studerer kultur i forstå-
elsen af, at der altid er tale om en magtkultur. Også i analyserne tager jeg ud-
gangspunkt i, at kulturstudier må forstås som magtstudier. (Hall, 2003: 43-47) 
Ved at betragte sygeplejerskernes udførelse af arbejdet og høre om deres egen 

                                                      
2 Politiken bragte artikler den 18., 19., 20. og 21. december 2005 med fokus på, at 
sindslidende mennesker har vanskelige kår på arbejdsmarkedet. 
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forståelse og efterfølgende udsætte denne forståelse for et magtanalytisk blik, 
fremanalyserer jeg magtkulturen på en bestemt teoretisk måde, der på mange 
måder adskiller sig fra feltets egen forståelse. For at få magtperspektivet tyde-
liggjort konstruerer jeg et særligt magtanalytisk perspektiv med udgangspunkt 
i tre magtformer fra Foucaults forfatterskab. Med valget af det magtanalytiske 
blik fravælger jeg samtidig andre perspektiver på sygeplejepraksis.  
Man kan sige, at viden, værdier og holdninger, traditioner og teoretiske per-
spektiver tilsammen danner et diskursivt netværk, der får betydning for syge-
plejerskernes syn på patienten og deres måde at tale om, med og til patienten i 
institutionens rum. Talen om patienter og om praksis og de udførte handlin-
ger har alle et diskursivt aspekt, (Hall, in Wetherell m.fl. 2001:73) hvilket be-
tyder, at der tales på en særlig måde, som kommer til at få betydning for hvil-
ke handlinger, der kan anses for sande, legitime handlinger af feltet selv.  
Min magtforståelse etableres ved et analysestrategisk blik med Foucaults 
magtformer, hvor magten forstås som en produktiv faktor. Magt er noget, der 
producerer særlig viden gennem forskellige teknikker, og magten producerer 
bestemte subjekter gennem viden og teknikker. Magten producerer relationer 
på systemets vilkår mellem behandlere og patienter og behandlere imellem. 
Med det magtanalytiske blik bliver sygeplejerskernes konkrete praksis kon-
strueret og betragtet som institutionelle magtteknikker. Magt producerer rela-
tioner mellem forskellige systemer i samfundet, hvorved der dannes netværk 
mellem samfundets forskellige institutioner. Internt i institutionen produceres 
magtrelationer, der er forbundet med udefra kommende systemer. Institutio-
nelle relationer skabes i overensstemmelse med det omgivende samfund, i en 
historisk kontekst, hvor en psykiatrisk institution har en ganske særlig sam-
fundsmæssig opgave at varetage. Institutionen er historisk set etableret med 
det formål at behandle mennesker, der er psykotiske eller har været det i en 
periode, og som ikke er i stand til at etablere og leve et liv som andre borgere 
i samfundet.  
For at beskytte andre borgere mod fare varetager eksperterne i en psykiatriske 
institution en samfundsmæssig opgave, når der f.eks. udføres tvangsforan-
staltninger overfor patienter, der vurderes som farlige for sig selv eller andre, 
hvis de ikke bliver indlagt og behandlet.  
 
To hovedtemaer 
Jeg strukturerer afhandlingen ud fra to hovedtemaer, der er fremkommet 
gennem empirisk funderede analyser af materialet fra det etnografiske studie. 
Det vil sige, temaerne er konstruerede i en nedefra og op analyse. Til struktu-
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rering, analyser, diskussioner og problematiseringer anvender jeg to temaer. 
At kontrollere det farlige og at være ansvarlig og selvstyrende. 
 
De to hovedtemaer, der strukturerer afhandlingen, er konstrueret på bag-
grund af empiriske analyser af det samlede materiale. Derefter har jeg afgræn-
set og udvalgt den del af materialet, der omhandler og belyser disse to hoved-
temaer til videre analyser og diskussioner. Jeg har suppleret analyserne af det 
empiriske materiale med dokumentanalyser i forhold til de to hovedtemaer, 
hvorved et samfundsmæssigt perspektiv i nogen udstrækning inddrages i af-
handlingens analyser. Denne vægtning med en stor mængde empirisk materia-
le og en mindre mængde dokumenter har jeg valgt for at fastholde mit fokus, 
der hele tiden har været at studere en konkret praksis i en psykiatrisk instituti-
on. Dokumentanalysen tjener til at vise, at der er en magtnetværksforbindelse 
mellem det juridiske: repræsenteret ved statens love, det politiske: repræsente-
ret ved amtets politiske målsætninger, det institutionelle: repræsenteret ved 
institutionens eget referenceprogram og det sygeplejefaglige: repræsenteret 
ved sygeplejerskernes institutionsinterne målsætninger for pleje og behand-
ling.  
 
De studerede afsnit 
Amtets målsætning med behandlingen i sygehuspsykiatrien: ”omfatter både bio-
logiske, psykologiske og sociale elementer.” (Amtets psykiatri plan, 2002) For at pati-
enten kan blive fri af sygdommen, behandles patienten under indlæggelsen ud 
fra tre områder, der ses som sammenhængende.3 
 

Kropsligt, somatisk med medicinsk behandling med psykofarmaka  
Psykologisk, psykisk med samtaler med læger, psykologer, sygeplejersker og an-
det plejepersonale, gennem psykoterapeutisk træning. 
Socialt gennem samtaler mellem patient og dennes familie med behandlerper-
sonale og socialrådgiver om bolig, økonomi og gennem adfærdsregulerende 
træning. (Amtets psykiatriplan) 

 
De tre områder er gennemgående for pleje og behandling, selv om de har for-
skellig vægtning og udformning afhængig af, hvor behandlingen finder sted. 
Derved opstår forskellige holdninger til behandling og pleje og til hvilke per-

                                                      
3 Overlægen på det lukkede afsnit kalder sin opfattelse af behandling for en monistisk 
behandling, hvor man ser en sammenhæng mellem fysiske, psykiske og sociale di-
mensioner i menneskets liv. Alle dimensioner hænger sammen og skal derfor behand-
les afhængig af, hvilken dimension der fremtræder som den mest belastede hos pati-
enten. 
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sonalegrupper, der er nødvendige for at udføre den planlagte behandling i det 
pågældende afsnit.  
Jeg vil meget kort skitsere de to afsnit, der indgår i mit studie. Jeg har udført 
et fire måneders etnografisk studie fordelt med to måneder på hvert af to af-
snit. Det ene afsnit er et lukket afsnit med plads til syv patienter og med et 
antal dagpatienter tilknyttet.4 Patienterne er indlagt med psykoser enten frivil-
ligt eller med tvang for at blive observeret, få stillet en diagnose og blive be-
handlet for deres sindslidelse. De fleste patienter får behandling med medicin. 
Det vil sige, at en biologisk behandling anvendes meget i dette afsnit. Der 
kombineres med psykologisk, især adfærdsregulerende behandling. Patienter-
nes sociale forhold, netværk og sociale relationer med andre og deres bolig-
mæssige og økonomiske problemer medinddrages. Patienterne overflyttes til 
et åbent afsnit eller til dagafsnittet, eller de bliver udskrevet fra hospitalet, så 
snart det er behandlings- og sikkerhedsmæssigt muligt og forsvarligt. På det 
lukkede afsnit er der personale omkring patienterne i døgnets fireogtyve timer 
i alle ugens syv dage hele året. Der er ansat en afdelingssygeplejerske, fire sy-
geplejersker og fem social- og sundhedsassistenter. Der er daglig stuegang 
med en læge om formiddagen og også om aftenen, hvis der er akutte ting. 
Der er tilknyttet en halvtids beskæftigelseshjælper og en køkkenassistent på 
afsnittet.  
Det andet afsnit, der indgår i studiet, er et dagafsnit, normeret til fireogtyve 
patienter. Patienterne er i afsnittet, fordi de skal trænes til bedre at kunne kla-
re sig i livet udenfor institutionen. Afsnittet har åbent alle hverdage året 
rundt. Behandlingen på dagafsnittet foregår som gruppebehandling. Det vil 
sige, den biologiske medicin er nedtonet, og det psykologiske og sociale er 
gjort centralt i holdningen til behandling. Der er to terapibehandlingsformer: 
miljø- og psykoterapeutisk gruppebehandling.5 Til at varetage gruppebehand-
lingen er der ansat et tværfagligt team af personale bestående af en afdelings-
sygeplejerske og fire sygeplejersker, en plejer, en ergoterapeut, en socialrådgi-
ver, en psykolog, en sekretær og en køkkenassistent.6 Lægerne på hospitalet er 
tilknyttet et distrikt og kommer på flere forskellige afsnit.7 Det betyder, at de 
                                                      
4 Et lukket afsnit på en psykiatrisk institution angiver, at dørene er låst, så patienterne 
ikke selv kan komme udenfor afsnittet.  
5 De to former for gruppebehandling kommer jeg tilbage til i kapitel 5. 
6 Afsnittets personalegruppe er anderledes sammensat på dagafsnittet, fordi der er 
flere faggrupper, der er ansat i selve afsnittet som et tværfagligt team. På det lukkede 
afsnit fungerer andre faggrupper end sygeplejersker, plejere, og social- og sundheds-
assistenter som afsnitseksternt tilknyttede konsulenter.  
7 Hospitalet har inddelt institutionen i et antal distrikter, med en distriktsansvarlig 
overlæge og oversygeplejerske som ledere af et antal sengeafsnit.  
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som regel kun opholder sig i et afsnit, når der er stuegang, konferencer, hvis 
de deltager i gruppeterapi eller har samtaler med patienterne.  

Spørgsmål og perspektiver i afhandlingen 
Jeg anlægger et magtanalysestrategisk blik på det empiriske materiale, hvor-
igennem jeg analyserer og diskuterer to gennemgående perspektiver. Det ene 
perspektiv jeg anlægger, drejer sig om sygeplejersker og de øvrige faggruppers 
teknikker til formning af patienten som et subjekt af en bestemt slags. Det 
andet perspektiv drejer sig om, hvordan samme teknikker, der  indgår i syge-
plejerskers praktikker til formning af patienternes subjektivitet, også indlejres 
i sygeplejerskers faglige praksis på en sådan måde, at samme teknikker ’natur-
ligt’ overføres, når det drejer sig om at udvikle sygeplejerskers egen faglige 
subjektivitet/ identitet. Afhandlingens overordnede problemfokus afspejler 
denne dobbelthed. 
 

• Hvilke magtstrategier, teknikker, midler og selvteknologier tages i anvendel-
se med henblik på at styre patienter og gøre patienter selvstyrende?8 

• Hvilke magtstrategier, teknikker, midler og selvteknologier tages i anvendel-
se med henblik på at forme sygeplejerskers egen praksis? 

 
Med valget af et magtanalytisk blik, der kun er ét blik blandt mange mulige, 
fravælger jeg andre tilgange, der kunne have udsagt noget andet om samme 
empiriske materiale. Det kunne være oplagt at vælge en psykologisk/ dybde-
hermeneutisk analyse af empirien, som er en af de analytiske og teoretiske til-
gange Institut for uddannelsesforskning er kendt for. Jeg har fravalgt denne 
teoretiske vinkel fra begyndelsen, fordi sygeplejerskerne og deres tværfaglige 
samarbejdspartnere forstår og reflekterer over deres egen praksis ud fra psy-
kologiske teorier. Derfor ville et teoretisk, psykologisk perspektiv i dette til-
fælde være sammenfaldende med feltets (i etnografisk forståelse) egen selv-
forståelse. Hvis dette betragtes fra Bourdieus teoretiske perspektiv, er dette 
sammenfald mellem forståelseshorisonter ikke hensigtsmæssigt, idet det for 
forskeren er væsentligt at bryde med både sin egen og feltets forforståelse, 
hvilket sker teoretisk gennem eksplicitte konstruktioner af forskerposition og 
materiale.  
                                                      
8 Strategi: betegner, ifølge Dean, den intentionelle, men ikke- subjektive logik i prak-
sisregimer, [f.eks. medicin, sygepleje] der kun erkendes i kraft af dets effekt. Strategien er 
snarere mediet, hvor styringen foregår, end instrument for styring. Teknikker og tek-
nologier betegner de forskellige midler, mekanismer og instrumenter, styring realise-
res igennem. (Dean, 2003:212-213) [min oversættelse] 
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Jeg har valgt at inddrage en vinkel, hvor jeg diskuterer og problematiserer 
med udgangspunkt i Foucaults magtbegreber, fordi jeg derigennem anlægger 
en anden teoretisk fortolkningsramme end feltets. Jeg har undervejs erfaret, at 
det valgte perspektiv er med til at skabe uventede drejninger i analyserne, og 
det fascinerer mig, at jeg på den måde aldrig når frem til nogen entydig for-
ståelse.  
 
Hvorfor denne type analyse? 
Jeg betragter magt som en produktiv faktor, der er samfundsmæssig bestemt. 
Min interesse i relation til mit etnografiske studie er at diskutere og problema-
tisere, hvordan og hvad denne magt producerer af teknikker og praktikker til 
formning af subjekter i en institutionel magtkultur.  
I afhandlingen diskuterer og problematiserer jeg, hvordan en institution i da-
gens moderne samfund fungerer, og hvordan love, regler, rammer og hold-
ninger spiller ind i forhold til den gruppe mennesker, der behandles i institu-
tionen. Afhandlingen er en analyse af et arbejde, som en bestemt gruppe sy-
geplejersker udfører i samarbejde med andre faggrupper i en moderne 
sundhedsinstitution; men selv om der tages udgangspunkt i det konkrete ar-
bejde, må analyserne forstås bredt. Institutionen indgår i et magtnetværk med 
det omgivende samfunds juridiske og politiske diskurser, hvor disse gennem 
love og politiske målsætninger virker tilbage på og understøtter institutionen. 
Institutionens praktikker kan som sådan siges at fungere i overensstemmelse 
med og afspejle det omgivende samfunds normer og interesser på området.  
En analyse af denne slags har ikke som formål at vurdere, om en given prak-
sis fungerer godt eller skidt, rigtig eller forkert, og kan ikke give anvisninger 
på, hvordan en given praksis bør eller ikke bør være.  
Magtanalyserne ekspliciterer den forståelse, sygeplejerskerne i feltet har af 
eget fag, og hvordan denne forståelse kommer til at afhænge af samspillet 
med andre faggruppers selvforståelse og holdninger til behandling. Selvfor-
ståelsen er for mig ikke interessant alene eller i sig selv, som en opdagelse af 
hvordan faggruppen tænker som sådan. Den bliver først interessant i det øje-
blik, den sættes i spil i forhold til, hvordan institutionskulturen kan ses som 
en del af en sammenhængende samfundsmæssig magtkultur, hvori eksperter i 
kraft af deres faglige diskurser får retten til at definere, hvad der er normalt og 
unormalt, sygt eller sundt etc.  
Afhandlingen kan således ikke betragtes som en isoleret kritik af en enkelt 
faggruppes konkrete institutionelle faglige praksis. Derimod kan i dette tilfæl-
de sygeplejerskernes praksis betragtes som et tegn på, hvordan magt i det 
moderne samfunds institutioner virker produktivt, understøttende og beva-
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rende på normer og holdninger overfor en bestemt gruppe af mennesker, 
som institutionen har som sin opgave at diagnosticere og behandle.  
En magtanalyse som denne afdækker, hvordan en samfundsmæssig installeret 
praksis på et bestemt område, her det psykiatriske område, fungerer i forhold 
til den gruppe mennesker, der er indlagt på institutionen på grund af sindsli-
delse. Afhandlingens magtkulturelle perspektiv fokuserer på at diskutere og 
problematisere den givne praksis fra et teoretisk udgangspunkt. Det må be-
tragtes som en kritik af en samfundsmæssig magtkultur, der i kraft af normer 
og politik producerer mennesker, der er udenfor samfundets standarder for et 
normalt menneske. 

Andre kvalitative forskningsprojekter på psykiatriområdet 
Sygeplejersker, der arbejder indenfor det psykiatriske område, indgår i et tvær-
fagligt teamsamarbejde, hvor nærmeste samarbejdspartnere er læger. Meget af 
den viden, der anses for grundlæggende viden, omhandler forskellige former 
for – og symptomer på sindssygdomme. Der er udviklet et internationalt klas-
sifikationssystem over psykiske sygdomme, der klassificerer patienters adfærd 
og symptomer som forskellige tegn på sygdomme. Der anvendes meget me-
dicin på et psykiatrisk hospital, så viden om medicins virkning og bivirkning 
udgør ligeledes en stor del af den grundlæggende viden, sygeplejersker tileg-
ner sig.9 Der foregår en del forskning for lægemiddelindustrien udført af læ-
ger.  
Sygepleje ligger på en måde i forlængelse af den medicinske praksis, idet der 
gøres brug af en lægelig genereret viden om sygdomme og medicinsk behand-
ling. Der er et særlig kendetegn ved det psykiatriske område, idet der indgår 
psykologisk behandling som forskellige former for miljø- og psykoterapi i det 
daglige arbejde med at pleje og behandle de indlagte patienter. Samtidig for-
står sygeplejersker deres praksis som en selvstændig omsorgspraksis, hvor 
forskning og udvikling især har drejet sig om at foreskrive, hvilke handlinger 
der skal foretages i hvilke situationer, for at sygepleje kan siges at få gode re-
sultater og konsekvenser.10 Litteratur om sygepleje drejer sig fortrinsvis om at 
anvise, hvad sygeplejersker skal gøre for at handle rigtigt, og hvordan sygeple-
je kan udføres bedst muligt. Det betyder, at der i den gængse litteratur, syge-

                                                      
9 Politiken bragte et indlæg den 8. januar 2005 om, at p.g.a. patienternes større for-
brug af andre stoffer, er der sket en stigning i mængden af medicin til samme antal 
patienter på de psykiatriske hospitaler i DK.  
10 Karin Anna Petersen har i mange år stillet spørgsmål ved, om sygepleje har et vi-
denskabeligt fundament eller må betragtes som en hjælpedisciplin til medicinen, læ-
gens assistent. 



I virkeligheden udenfor 

 19 

plejersker oplæres og arbejder efter i det daglige, er lagt vægt på at have regler 
og forskrifter for, hvad der kan betragtes som god sygepleje. Meget udvik-
lingsarbejde og forskning om psykiatrisk sygepleje drejer sig om at foreskrive 
’den gode praksis’, eller ’det gode patientforløb’.  
Mine litteratursøgninger bekræfter, at der er skrevet en del artikler om be-
handling og pleje i relation til psykiatriske sygdomme, som kan siges at være 
en mere traditionel satsning på at dokumentere effekten af sygepleje i lighed 
med det medicinske område for efterfølgende at angive ’best practice’.11  
Min forskning ligger på ingen måde i en sådan tradition, ved ikke at beskæfti-
ge sig med en vurdering af, hvad der er godt eller skidt, rigtigt eller forkert, 
eller af hvad der virker eller ikke virker. Afhandlingen indskriver sig i en hu-
manistisk grundvidenskabelig forskningstradition, der ikke har som mål at fo-
reskrive gode eller rigtige handlinger, men har som mål at udforske, analysere 
og teoretisk diskutere, hvad det er, der foregår i det felt, der udforskes. Af-
handlingen kan ses som et bidrag til forskningsfeltet om livslang læring, der 
består i at udforske, hvad der karakteriserer en given institutionel praktik, der 
som formål har at behandle mennesker indlagt i psykiatrisk regi. Hensigten 
med mit forskerblik er, at konstruere andre perspektiver på sygeplejefaggrup-
pens praktikker end dens egne.  
Der forefindes ikke meget forskning, der anlægger en vinkel på sygeplejer-
skers arbejde, som den jeg anlægger i mit projekt. Jeg har ikke fundet frem til 
forskningslitteratur, der undersøger en psykiatrisk sygeplejepraksis på samme 
måde, som jeg gør. Det betyder ikke, at jeg kan konkludere med fuldkommen 
sikkerhed, at der ikke findes noget. Jeg har bare ikke kunnet finde frem til en 
sådan forskningslitteratur, selv om jeg med hjælp fra bibliotekarer har søgt på 
forskellige biblioteker og på internetdatabaser efter lignende dansk forskning 
med en humanvidenskabelig tilgang og søgt efter sociologiske analyser af 
psykiatriske sygeplejerskers arbejde.  
I Danmark ses en begyndende interesse fra forskere i at studere kultur, sprog 
og interaktioner på det psykiatriske og socialpsykiatriske område. Aktuelt er 
der forskningsprojekter i gang om psykiatri og socialpsykiatri ved Antropolo-
gisk Institut i København, hvor tre antropologer og ph.d. studerende studerer 
det psykiatriske område: Katrine Johansen og Charlotte Jacobsen studerer in-
terkulturelle perspektiver, henholdsvis retspsykiatri og patienter af anden et-
nisk herkomst. Dorthe Brogård Kristensen er ved at udforske psykiatribrugen 

                                                      
11 Disse artikler drejer sig mest om sygdomsbehandling og pleje af patienter, der lider 
af forskellige psykiatriske sygdomme, eller om afprøvning af forskellige skemaer, 
f.eks. livskvalitetsskemaer. Jeg omtaler derfor ikke disse artikler her som forskningsre-
levante for mit projekt, da de ligger for langt fra projektets interesseområde. 
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blandt indianere i Sydamerika. Niels Buus har skrevet ph.d. ved Syddansk 
Universitet om kommunikation i psykiatrisk sygepleje. (Buus, 2005) Han har 
studeret sygeplejerskers beslutningstagning i praksis og den sproglige omtale 
af patienters indflydelse på dette ud fra et kritisk diskursanalytisk perspektiv. 
På Syddansk Universitet er der oprettet en forskerskole i humanistisk sund-
hedsforskning. I dette regi er der dannet et netværk for humanistisk forskning 
i psykiatrisk regi. 
Ved Roskilde Universitetscenter har antropolog Trine Wulff Andersen for-
svaret sin ph.d. Hun har anvendt et antropologisk perspektiv til udforskning 
af socialpsykiatriske bosteder. (Andersen, 2004) I 1998 forsvarede Merete 
Bjerrum en administrativ, historisk ph.d. omhandlende psykiatriske hospita-
lers overgang fra stat til amter. (Bjerrum, 1998)  
De to igangværende antropologiske projekter på psykiatrisk hospitalsområde i 
DK og Niels Buus’ ph.d. projekt, er nok de forskningsprojekter, der i en eller 
anden udstrækning kommer tættest på mit eget projekts forskningsfelt i en 
dansk sammenhæng.   
I Danmark har Kirsten Beedholm (Beedholm, 2002) og Kirsten Frederiksen 
(Frederiksen, 2005) afsluttet deres ph.d. med Foucault som teoriramme. De-
res afhandlinger går på en historisk opkomst af sygepleje og er ikke orienteret 
direkte mod det psykiatriske område; men deres fund er meget interessante 
set i forhold til opkomsten af den nutidige sygepleje uddannelse til en praksis, 
som jeg studerer. 
Der er forskningsmæssig stor interesse og aktivitet på udforskning af perso-
nale og patientrelationer ud fra en Foucault - vinkel i Norge. På Institut for 
Sykepleievitenskap i Bergen har professor ved Sykepleivitenskapeligt Institut 
Kari Martinsen en del ph.d. studerende tilknyttet, der aktuelt forsker i syge-
pleje ud fra en teoretisk ramme med Foucault. Kari Martinsen har skrevet ar-
tikler, hvor hun diskuterer og problematiserer arkitektur, rum, krop og magt-
relationer i sygepleje i et dobbelt perspektiv mellem Foucault og Løgstrup. (se 
f.eks. Martinsen, 2005) Bengt Karlsson har skrevet ph.d. ved Oslo Universitet 
om mani i forhold til både psykiatriske patienter og personale, og han anlæg-
ger bl.a. en Foucault teoretisk vinkel. (Karlsson, 2004)  
Der er andre tiltag i en humanistisk forskningstradition. I Sverige har profes-
sor Karin Dahlberg udført kvalitativ forskning i psykiatrisk sygepleje. I Hol-
land har professor Els van Dongen, der er medicinsk antropolog, udført felt-
studier i psykiatrisk regi. Hverken Dahlberg eller Dongen har en teoretisk 
vinkel med Foucault. Dongen har udforsket patienters og personalets kultur 
på en psykiatrisk institution ud fra et antropologisk perspektiv. (Dongen, 
1994,2004) Dongens forskning har desuden fokuseret en del på patienters fø-
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lelse af sygdom og personalets optagethed af patienters oplevelse af sygdom -
‘disease’. 
Jeg har fundet en engelsk artikel, som anskuer psykiatri fra en af de to vinkler, 
jeg anskuer mit empiriske materiale gennem. Artiklen forholder sig til psykia-
tri i et Foucault perspektiv og diskuterer Foucaults magtbegreber med hen-
visning til Foucaults bøger og artikler om panoptisme, videns-magt og selv-
teknologisk praksis, der alt sammen sigter på subjektivering af den psykiatri-
ske patient. (Roberts, 2005)  
På baggrund af ovenstående vil jeg tillade mig at konkludere, at der ikke er 
vældig meget at finde, der dækker en vinkel på sygeplejerskers arbejde på et 
psykiatrisk hospital, og at dette forskningsmæssigt set forekommer ret uud-
forsket indtil videre i en dansk sammenhæng.  
I Danmark er der stigende interesse for udforskning af professioner også fra 
et magtteoretisk perspektiv. I forbindelse med ’Den danske magtudredning’ er der 
udført forskning om forholdet mellem behandler og klient. Denne forskning 
drejer sig om, hvordan professionelle og system skaber klienter på bestemte 
måder, i bestemte billeder.12 Mange af forskningsprojekterne har fundet inspi-
ration til forskningen i Foucaults forskning. (Foucault, 2003, 1994a, 1994b, 
2000)  

Afhandlingens opbygning 
I kapitel 2 diskuterer jeg min teoretiske position i afhandlingen, ud fra viden-
skabs- og magtteoretiske perspektiver. Jeg konstruerer en analysestrategi ved 
en operationalisering af Foucaults magtbegreber bestående af tre magtformer: 
disciplinerings- og pastorale magtteknikker og selvteknologier.  
Kapitel 3 omhandler mit metodologiske perspektiv på empirikonstruktion. 
Kapitlet indeholder en metodologisk diskussion af, hvordan det empiriske 
materiale er fremkommet gennem et fire måneders etnografisk studie. Materi-
alet består af feltnoter og transskriberede interviews. Desuden drøfter jeg min 
forskerposition i forhold til de sygeplejersker og andre faggrupper, jeg stude-
rer. I analyserne af det empiriske materiale arbejder jeg med inspiration fra 
Hall, der betragter kulturstudier som magtstudier og forbinder disse med 
Foucaults magtbegreber. Det betyder, at jeg analyserer feltets selvforståelse 
frem fra materialet med en teoretisk fokusering på magtperspektiver. Derved 

                                                      
12 Se f.eks.: Togeby, L, mfl. 2003, Järvinen, M, 2002, Järvinen, Mik-Meyer, 2003 - om 
aktivering og magt mellem system og klient i det sociale system. Se f.eks. Torfing, 
2004 for en analyse af det politiske system, der har aktivering som koncept. Kreisler, J 
har i sin ph.d. afhandling forsket i konstruktionen af læreridentitet ud fra en Foucault 
inspireret vinkel. (Krejsler, J, 2001) 
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fremkommer en anden fortolkning end feltets egen selvforståelse af de prak-
tikker og teknikker, der finder sted. 
 
Kapitel 4 omhandler diskussioner af empirisk materiale fra det lukkede afsnit. 
I diskussionerne fokuserer jeg på afhandlingens første hovedtema ’At kon-
trollere det farlige’. Kapitlet omhandler magt- og sikkerhedsteknikker i for-
hold til sygeplejerskers og andre faggruppers praktikker omkring den farlige 
patient. Jeg analyserer og problematiserer praktikker og teknikker med det 
magtanalysestrategiske blik, jeg konstruerede i kapitel 2. Til slut i afsnittet 
fremkommer et nyt fokus på kontrol, hvor det diskuteres og problematiseres, 
at personalet selv udsættes for udefrakommende kontrol gennem samfundets 
love og regler på området. Denne kontrol muliggøres af det netværk instituti-
onen indgår i med det omgivende samfunds amtslige og statslige instanser. 
 
Kapitel 5 omhandler analysestrategiske diskussioner og problematiseringer 
med hovedvægt på afhandlingens andet hovedtema ’Ansvarlig og selvstyren-
de’. Her foretages magtanalyser i relation til empirisk materiale fra dagafsnit-
tet. De selvteknologiske praktikker kan betragtes som et etisk forehavende, 
der har som mål at producere selvstyrende og selvansvarlige subjekter.  
Det drøftes, hvordan sygeplejerskers praksis konstrueres som en dobbelt 
selvteknologisk - subjektiveringspraksis, der på den ene side er rettet mod op-
læring af patienter til frie og ansvarlige psykiatribrugere. På den anden side 
anvendes samme teknikker på en måde, så denne praksisform i lige så høj 
grad retter sig mod, at styrke sygeplejerskens egen subjektiveringsproces med 
henblik på at danne en individuel personlig- og faglig subjektivitet. 
 
Kapitel 6 udgør en afsluttende diskussion, hvor afhandlingens fund diskute-
res, og der etableres et kritisk blik på min konstruerede viden om sygeplejer-
skernes iagttagelse og magtanalysestrategiens iagttagelse af iagttagelsen.  
 
Afhandlingen afsluttes med et resume på dansk og engelsk. 
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Kapitel 2 - Analysestrategi fra et magtper-
spektiv   
I kapitlet drøfter jeg mit teoretiske perspektiv og konstruktion af en analyse-
strategi med henblik på at åbne for problematiseringer og diskussioner af en 
række perspektiver på magtforhold i sygeplejerskers professionelle praktikker. 
Ved at konstruere et bestemt teoretisk blik udelukker jeg andre perspektiver, 
der kunne være interessante at betragte sygeplejerskers psykiatriske praksis i 
lyset af. Med de perspektiver analysestrategiens spørgsmål muliggør, fasthol-
der jeg fokus på diskussioner og problematiseringer. Det er på samme tid en 
understregning af, at jeg ikke beskæftiger mig med at evaluere eller vurdere, 
om praksis er god eller ikke god, ligesom jeg heller ikke giver forslag til æn-
dringer af praksis.  
 
Jeg arbejder med at operationalisere nogle af de magtformer, som Foucault 
konstruerede undervejs i sit forfatterskab. Foucault har ikke udviklet en 
egentlig magtteori, derfor kan magtformerne hos Foucault ikke betragtes som 
begreber med fast definerede karakteristika. Jeg betragter magtformerne som 
åbne og foranderlige begreber, der kan antage forskellige former. Denne 
åbenhed søger jeg at bevare ved at anlægge et perspektiv på magt, hvor jeg 
analytisk studerer magt som processer, der udspiller sig og opererer forskelligt 
i forskellige netværksrelationer. Magtnetværk af relationer fungerer gennem 
samfundsmæssigt skabte strategier, institutionelle praktikker og teknikker.13  
Jeg operationaliserer magtbegreberne ved at konstruere en analysestrategi af 
spørgsmål, der er affødt af den brede betydning, der ligger i Foucaults magt-
begreber. Gennem analysestrategien rejser jeg spørgsmål, problematiserer og 
analyserer tekstsekvenser fra det empiriske materiale, jeg har konstrueret via 
et etnografisk studie på et psykiatrisk hospital.  
Jeg bygger analysestrategiens spørgsmål på tre magtformer: disciplinering - sty-
ring af mennesker og formning af magtnetværk i tid og rum, pastoral magt - 
styring og selvstyring, produktion af viden - og bekendelse og viden om sig 
selv, selvteknologier - teknikker til subjektivering gennem et selvforhold opnået 
via selvbekendelse og/ eller selvransagning. 

                                                      
13 Med praktikker mener jeg alle former for kropslige og sansemæssige handlinger: 
tale, mimik, kropslig placering i rum, fysisk berøring etc., som jeg konstruerer på bag-
grund af observationer af sygeplejerskers pleje og behandling af patienter. 



Nelli Øvre Sørensen 

 24 

Ud fra disse tre magtformer opstiller jeg en række åbne spørgsmål, der med-
tænker nogle af de mekanismer og teknikker, der er karakteristiske for de for-
skellige magtformer, og for at magt får den tilsigtede virkning.14 Discipline-
ring sigter på at gøre individer styrbare og anvender belønning og straf for at 
gøre individer føjelige, nyttige og selvstyrende.15 Disciplinering virker ved 
hjælp af overvågning og kontrolmekanismer, der gør individer synlige og ad-
skillelige fra andre individer. Disciplinering virker indenfor en bestemt tæn-
kemåde, der befordrer nogle talemåder og handlinger og udelukker andre. 
Strategien spørger til, hvad det er for mekanismer og teknikker, der gør indi-
vider synlige og opdelelige, og hvad det er for mekanismer og teknikker, der 
tillader eller forbyder talemåder og handlinger.   
Pastoral magt sigter mod at gøre mennesket til et selvbekendende, selvansvar-
ligt og selvstyrende subjekt. Selvstyring udvikles ved hjælp af forskellige tek-
nikker og mekanismer, hvorved den enkelte tilegner sig en selvteknologisk 
praksis. Den selvteknologiske praksis udgøres af forskellige teknikker, hvor-
igennem den enkelte undersøger sit indre, sine handlinger og sin tale. Gen-
nem forskellige selvteknologiske teknikker kan den enkelte forme sit eget selv 
og ændre sin livsmåde og sit forhold til andre. 
Ud fra disse tre magtformer konstruerer jeg en analysestrategisk ramme, der 
har to hovedakser: synliggørelse og sprogliggørelse. Den analysestrategiske 
ramme styrer mine forskningsmæssige iagttagelsesperspektiver i bestemte ret-
ninger gennem analyser af, hvordan sygeplejersker iagttager, og hvorfra sygeple-
jersker iagttager, når de iagttager patienter i en psykiatrisk institution, og hvor-
dan og hvorfra sygeplejersker taler om og handler i forhold til patienterne og an-
dre. Med den valgte spørgemåde fungerer analysestrategien som en 
dekonstruktion, (Andersen, 1999:12) forstået på den måde, at spørgsmålene 
åbner for diskussioner, der problematiserer de udforskede sygeplejerskers 
selvfølgeligheder. Analysestrategien skal ikke fremanalysere denne selvforstå-
else, men stille spørgsmål ved de naturaliserede forestillinger, der ligger bag 
holdningsdiskussioner og handlinger.   
I mine analysestrategiske perspektiver giver jeg de tre valgte magtformer en 
central plads. Gennem disciplinering gøres det muligt gennem synliggørelse og 
sprogliggørelse at tilrettelægge praksis for at styre styringen af individer. Den en-
kelte opdrages desuden til at blive selvkontrollerende og selvovervågende, 
styres til at styre sig selv. 

                                                      
14 Med ’tilsigtede virkning’ henviser jeg til, at magt er intentionel, men ikke subjekt-
bundet. 
15 Foucault udvikler sine beskrivelser af disciplinering undervejs i sit forfatterskab bå-
de i forhold til galskabs- (Foucault 2003) og fængslingspraksis (Foucault, 1994a) 
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Gennem pastoral magt teknikkerne bringes individet i en relation, hvor det bli-
ver naturligt og trygt at bekende om sig selv. Gennem denne bekendelse kon-
strueres en bestemt form for viden om patienterne. Det er en magtform, der 
tjener til sprogliggørelse og synliggørelse af menneskets inderste tanker. Den tredje 
magtform er selvteknologier, der sigter på styring af individers selvdisciplinering 
og selvbekendelse med henblik på oplæring til selvstyring og selvansvarliggørelse 
i forhold til egen adfærd, sygdom og sundhed. Gennem denne selvstyring og 
selvansvarlighed sigter teknologisk praksis på, at individet opnår frihed til at 
leve et normalt liv udenfor institutionen, en frihed der kun kan forstås som en 
frihed indenfor det medicinske praksisregime. Praktikker der understøtter en 
selvteknologisk praksis undersøges ved analyse af sprogliggørelse af selvforholdet: 
Subjektet taler om sig selv som sindslidende. Desuden understøtter en selv-
teknologisk praksis en synliggørelse, hvor daglige gøremål og sociale relationer 
afspejler, at subjektet indoptager selvstyringsteknologier som en livspraksis.  
 
På baggrund af drøftelserne om magtnetværk, og magtteknologier rejser jeg 
spørgsmål, der former mit blik på det empiriske materiale. Spørgsmålene til 
de tre magtformer indsættes i en skematisk oversigt. Til sidst drøfter jeg, 
hvordan jeg betragter empirisk materiale som afgrænsede tekstsekvenser.16 
Analysestrategien anvendes på tekstsekvenserne med henblik på at konstruere 
sygeplejerskers praktikker og at drøfte disse praktikker i perspektivet på magt, 
viden og subjektiveringsformer.17   
 
Styring og selvstyring 
I det følgende vil jeg drøfte perspektiverne på magtbegreber og magtnetværk 
med en tilgang baseret på Foucaults analyser af forskellige former for magt. 
Foucaults begreber er udviklet på baggrund af analyser af galskab, (Foucault, 
2003, Foucault, 2005) fængselspraksis, (Foucault, 1994a) medicinens opkomst 
(Foucault, 2000) og seksualitetens historie (Foucault, 1994b, Foucault, 2004). 
Disse praksisser er udviklet i forskellige historiske epoker. Foucaults histori-
ske analyser er tillige nutidshistoriske analyser i den forstand, at formålet med 
at gå tilbage i tiden er at søge opkomsten og de betingelser, der muliggjorde 
disse magtformer. Foucaults budskab er, at det der foregår i det moderne 
samfunds institutioner, fængsler, hospitaler, skoler, hjem etc., er historisk be-
tinget og er kommet til at se ud på en bestemt måde gennem de mulighedsbe-

                                                      
16 Tekstsekvenser er afgrænsede meningsgivende empirisk materiale, udvalgt med det 
formål at analysere dette, inspireret af den måde Hall analyserer et billedligt materiale. 
17 Dette følges op i kapitel 4 og 5, hvor analyserne af det empiriske materiale diskute-
res og problematiseres i forhold til magtperspektivet. 
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tingelser, der er opstået i forskellige historiske perioder. (Foucault, 1994a:223-
238) Det skal ikke forstås sådan, at de forskellige magtformer tilhører en hi-
storisk tidsperiode, hvori de er opstået, og at de derfor ikke har aktualitet for 
os i nutiden. (Schaanning, 2000:11, Heede, 2002:9, Jensen in Foucault, 
2003:9) De forskellige magtformer er stadig aktive i moderne institutioner, 
hvor magt antager forskellige former. Det er denne historiske opkomst og 
bundethed, at alting er en historisk tilblivelse, Foucault undersøger gennem 
historiske analyser. Vi konstruerer ikke os selv gennem en subjektiv viljesakt. 
Magten forstås som produktiv, hvorved vi formes som bestemte subjekter. 
Magtens produktion er en historisk vilkårlighed.  
På et metodisk plan søger jeg ikke at eftergøre den måde, hvorpå Foucault 
udforskede galskab (Foucault, 2003) eller samfundets straffepraksis. (Fou-
cault, 1994b) Når jeg undersøger sygeplejerskers magtrelationer på et psykia-
trisk hospital, anvender jeg ikke de to hovedretninger, vidensarkæologien og 
genealogien, der udgør Foucaults videnskabelige metoder.18  
Jeg afgrænser mig til at foretage analyser omkring viden og magt på mikroni-
veau. Til dette brug operationaliserer jeg tre magtformer, Foucault gennem 
sine historiske analyser har udviklet. I operationaliseringerne medtænker jeg 
generelle karakteristika fra hvert af begreberne.  
Jeg søger at tænke begreberne ind i en sammenhæng med andre dele af Fou-
caults tænkning. Ved diskussioner af magtpraktikker og -teknikker ser jeg be-
greberne i en sammenhæng med, hvilket formål og retning institutionens 
praksis har i forhold til regulering og styring af menneskers adfærd.19 Foucault 
kalder styring af subjekter gennem forskellige teknikker for governmentallity. 
Governmentallity- begrebet henviser til en statslig evne til styring af individer 
gennem individualiserende teknikker. Disse teknikker er rettet mod styring af 
befolkningens sygdom og sundhed. (Foucault, 2002, volume 3:201-224) Go-
vernmentallity udstrækker sig til den moderne stats institutioner, hvor styring 
af individer sker gennem individualiserende og totaliserende teknikker, styring 
ved hjælp af disciplinering som overvågning og kontrol. Overvågning og kon-
trol giver adgang til, at statslige strategier om at ’undgå fare og øge sikkerhed’ for 
borgere, kan operere gennem juridiske og politisk- økonomiske instanser. 
Strategien ligger bag love og anvisninger til regulering af sindslidende menne-

                                                      
18 Foucault udvikler sine metoder gennem sin forskning og udgiver efterfølgende teo-
retiske værker om metoderne. Se f.eks. The Archaeology of Knowledge (Foucault, 
1997, er udkommet på dansk i 2005) 
19 I mit materiale er der tale om observation af sygeplejerskers (og andet personales) 
styring af og optræning til selvstyring i relation til mennesker med psykiske sygdom-
me. 
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skers adfærd og rettes mod forebyggelse af farlig adfærd. En farlig adfærd in-
debærer risiko for den sindslidende selv og/eller for andre borgeres liv og 
sikkerhed. (Lov nr.331-1989, lov nr. 386 -1995) 
Disciplinering gør forskellige mekanismer i institutioner virksomme. Det kan 
være indretning af rum, opdeling af tid og rum, der synliggør bevægelser, det 
kan være klassificering og diagnosticering, der på et sprogligt plan inkluderer 
og ekskluderer individer. Såvel visuelle som sproglige regimer virker opbyg-
gende for og potenserer eksisterende magtrelationer, og de virker understøt-
tende og styrkende for teknikker til overvågning og kontrol af individer. Kon-
trol fungerer ved hjælp af forskellige regulerende teknikker, der kan antage 
form af regler og sanktioner, belønning og straf, der alle er kropslige og indi-
vidualiserende teknikker rettet mod at regulere det enkelte individs adfærd. 
Belønning sættes ind ved ’god’ adfærd og opførsel og straf ved ’farlig’ adfærd.  
Disciplinerende og individualiserende teknikker internaliseres med tiden i den 
enkeltes krop og bliver til selvdisciplinering, og herigennem effektiviseres sta-
tens styring af individer. Individualiseringen virker som et autonomt princip, 
der strækker sig ud over statens kontrol. Den enkelte internaliserer de disci-
plinerende teknikker i kroppen, så han fremstår som et selvovervågende og 
selvdisciplinerende individ.  
Magten kan i denne forstand ikke forstås som negativ magt, der alene har til 
hensigt at undertrykke individer. Magten er produktiv, der produceres disci-
plinerede og selvovervågende individer, der gøres føjelige og nyttige for sam-
fundet. Det er endemålet i det moderne samfund at producere selvstyrende 
og samfundsnyttige individer. 
Teknikkerne til at få det enkelte individ til at styre sig selv foregår som subjek-
tiveringsprocesser. Foucault kalder styring af individers styring af sig selv for 
selfgovernmentallity. (Foucault, 2002, volume 1:223-252) Subjektiveringsproces-
ser foregår som en selvteknologisk praksis. Individerne opnår selvstyrende 
adfærd gennem forskellige former for selvteknologier, og individerne trænes 
og oplæres i at være selvstyrende for at blive selvansvarlige, nyttige og frie 
subjekter. En frihed der er relativ, idet der kun findes frihed i relation til det 
magtregime, hvori det selvstyrende og selvansvarlige individ produceres som 
en bestemt slags individ. 
Jeg medtænker både styring (governmentallity) og selvstyring (selfgovernmen-
tallity) i analyserne, hvor jeg undersøger tale og problematiserer handlemåder, 
teknikker, regler og rutiner i sygeplejerskers kropslige praktikker.  
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Magtanalysestrategi 
I afhandlingen problematiserer og diskuterer jeg de udforskedes selvfølgelig-
heder ved at konstruere et bestemt analytisk blik, hvorfra jeg spørger til det 
empiriske tekstmateriale. Andersen har operationaliseret en spørgemåde ved 
at arbejde videre med Foucaults måde at stille spørgsmål som hvordan 
spørgsmål.20 Andersen sætter spørgsmål sammen til en helhed, som han be-
tegner som en analysestrategi. Andersen sondrer mellem metode og strategi, 
og han kritiserer, at forskere alt for ofte går fra at stille et spørgsmål - til at 
vælge metoder med henblik på at give bestemte svar. At give svar retter sig 
mod en søgen efter ontologiske sandheder, mener Andersen.21 Han angiver, 
at hvis man i stedet for at arbejde med metoder anlægger en analysestrategi, 
der ikke søger ontologiske svar; men fungerer som det sted hvorfra der stilles 
spørgsmål, sker der et perspektivskift. (Andersen, 1999:12) Krejsler argumen-
terer på samme måde, at han går fra metode til analysestrategi med henblik på 
at deontologisere og dekonstruere selvfølgeligheder. Heede angiver at: 
 

”Foucault forsøger at de-naturalisere vores kulturelle forestillingsmønstre, 
ikke mindst dem der fremstår som naturgivne, eller som synes at indeholde 
indlysende, evidente sandheder.” (Heede, 2002:10) 

 
Krejsler operationaliserer Foucaults magtbegreber ved at konstruere en analy-
sestrategi, som bliver et blik på selvforvaltningsdiskursen. Krejsler sammen-
stiller magt- og diskursbegreber fra Foucault på den ene side og udfordrer 
denne tænkning med diskurs- og magtbegreber fra Habermas’ tænkning.22 

                                                      
20 Andersen har skrevet et diskussionsoplæg med henblik på at udvikle diskursanaly-
sestrategier ved at sammentænke elementer fra fire teoretikere. Når jeg siger ’inspire-
ret’ betyder det, at jeg i mine analyser følger Andersens måde at spørge på med hen-
blik på at dekonstruere feltets ”selvfølgeligheder”, og at jeg finder inspiration i den 
type spørgsmål, Andersen stiller til empirien.(Andersen, 1999:kapitel 1) 
21 Ontologiske sandheder - forstået som noget der er givet på forhånd og tages som 
selvfølgelige vilkår. Modstillingen er, at vi selv konstruerer disse sandheder. Det kun-
ne diskuteres om Foucault deontologiserer eller ontologiserer, en diskussion jeg ikke 
tager op i denne afhandling. 
22 Diskursbegrebet hos Foucault betegner den sproglige praksis, indenfor hvilket der 
kan besættes subjektpositioner, hvorfra der kan tales på en bestemt måde om bestem-
te objekter. Fra diskursens subjektpositioner produceres en bestemt forståelse, der 
antages for den rette viden, men kun betragtes som sandhed indenfor netop denne 
diskurs. Diskursen bestemmer dermed fra hvilken subjektposition, der kan tales om 
noget, der godtages som viden. Talen afgrænser sig gennem visse udelukkelsesproce-
durer.  
”Man ved meget vel, at man ikke har ret til at sige alt, at man ikke ved en hvilken som helst 
lejlighed kan tale om hvad som helst.”(Foucault, 2001:13) 
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Ved at sætte disse to perspektiver i spil på samme empiriske materiale for at 
’udfordre og provokere’ de to perspektiver på diskurs og magt med hinanden, for-
skydes perspektivet fra metode til en spørge- og analysestrategi. (Krejsler, 
2001:38-40)     
 
Ved at gå fra metode, der anvendes for at give svar på spørgsmål, til strategi, 
der anvendes til at problematisere og rejse spørgsmål, flytter jeg fokus: fra at be-
skrive hvad sygeplejersker iagttager, til at diskutere og problematisere hvorfra syge-
plejersker iagttager. Det betyder, at spørgsmålene i analysestrategien kan åbne 
flere perspektiver. Gennem spørgeteknikkerne konstruerer jeg et bestemt 
blik, hvorfra jeg konstruerer objektet, der udforskes. Det sker i samme bevæ-
gelse, ”perspektivet konstruerer både iagttageren og det iagttagede”. (Ander-
sen, 1999: 14) Andersen angiver perspektivændringen som en ny form for 
spørgen: 
 

 ”Tilsammen synes der at tegne sig en ny form for spørgen, der ikke blot 
spørger til handlinger, men spørger til feltets måde at spørge på, spørger til 
kategoriernes, problemernes, problematikkens, argumenternes, temaernes og 
interessernes fremkomst. Denne form for spørgen rummer en videnskabste-
oretisk forskydning fra ontologi til epistemologi.”(Andersen, N,Å,1999:12) 

 
Et sådant perspektiv betegner Andersen som epistemologisk.23 Den viden-
skabelige spørgemåde får karakter af en deontologisering.24 (Andersen, 1999: 
13) At deontologisere indebærer at stille spørgsmål ved selvfølgeligheder.  
I forhold til mine analyser af praktikkerne, stiller jeg spørgsmål ved, at udta-
lelser og handlinger, der finder sted på hospitalet, er udtryk for et menneske-
ligt grundvilkår med en givet mening. I stedet for at overtage selvfølgelige 
forklaringer eller at arbejde videre i mine analyser, som om disse selvfølgelige 
meninger er sande, betragter jeg handlingers meningsfuldhed som noget, der 
tillægges af feltet selv, og på denne måde virker som feltets selvfølgeligheder.  
På samme måde har jeg som forsker egne forskningsmæssige selvfølgelighe-
der, jeg må bryde med og betragte mening som noget, der ikke er givet på 
forhånd og ikke eksisterer uafhængigt af det perspektiv, jeg som forsker kon-
struerer gennem min videnskabelige praksis. Fra dette perspektiv er alt en 
                                                      
23 Epistemologi betegner forskerens videnskabelige erkendeinteresse. 
24 Det kan diskuteres om Andersen har ret i, at der ligger en deontologisering i at 
spørge og arbejde, som Foucault gør det. Det kan forstås på flere måder. I forhold til 
at bryde med de udforskedes selvfølgeligheder, kan man tale om en deontologisering, 
at jeg som forsker ikke tager det, der fortælles, som noget grundgivet, men tværtimod 
søger at pille det fra hinanden og sætte det sammen på en anden måde, at dekonstru-
ere selvfølgelighederne.  
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konstruktion, både forskerposition og objekt. Der findes ikke noget uafhæn-
gigt af perspektivet og spørgsmålene, jeg som forsker opstiller som iagttagel-
sesoptik. Det er det opstillede perspektiv, der konstruerer objektet, og får det 
til at fremtræde på en bestemt måde. Det betyder samtidigt, at objektet set fra 
et andet perspektiv ville fremtræde på en helt anden måde. 
Ved at konstruere en analysestrategi konstruerer jeg et bestemt blik på det 
empiriske materiale, hvorfra jeg ikke spørger for at finde ontologiske sandhe-
der, men tværtimod søger at problematisere disse sandheder. Med skiftet til et 
analysestrategisk blik på magtteknikker spørger jeg til, hvorfra sygeplejersker-
ne iagttager og iværksætter pleje og behandling, og jeg problematiserer på 
samme tid de udforskedes selvfølgeligheder.  
Med analysestrategien konstruerer jeg et blik, hvorfra jeg iagttager, hvordan 
sygeplejersker iagttager, når de iagttager patienterne. Jeg konstruerer både mit 
blik og sygeplejerskernes praktikker på samme tid. Der eksisterer ikke uden-
for min konstruktion én sandhed om, hvad der foregår, når sygeplejersker 
iagttager patienter. Der findes ikke en sandhed, der kan analyseres frem af et 
hvilken som helst forskersubjekt. Det er min analytiske og teoretiske kon-
struktion.  
Ved hjælp af spørgsmålene i analysestrategien spørger jeg til, hvad sygeplejer-
skerne tager for givet, og fra hvilke perspektiver sygeplejerskerne ser på pleje 
og behandling af de sindssyge. Gennem dette blik på sygeplejerskernes prak-
tikker bryder jeg med de selvfølgeligheder, sygeplejerskerne selv beskriver for 
mig. Jeg iagttager mit objekt gennem et blik, jeg har konstrueret til at analyse-
re på denne empiri.  
 
Magt, viden og subjektivering 
Jeg konstruerer afhandlingens analysestrategi med henblik på at analysere det 
empiriske materiale. De institutionelle praktikker undersøges fra et mikro-
perspektiv, hvor jeg spørger til: hvorfra (rationale - hvilke logikker) og hvordan 
(magtteknikker) patienterne konstrueres og subjektiveres som sindssyge subjekter 
gennem magt og viden.25 Gennem magt og viden konstrueres subjekter på 

                                                      
25 Hvis jeg skulle bruge et Foucault begreb ville det være ”gale”. Når jeg skriver sinds-
syge, er det ikke nødvendigvis psykotiske mennesker i medicinsk forstand; men men-
nesker der er klassificerede og har fået en diagnose som sindslidende, der betegner, at 
mennesket lider ved at have et psykiatrisk problem. I 2005 har politikerne i amtet ind-
ført en ny betegnelse: en psykiatri – bruger. Denne betegnelse anvender jeg ikke i min 
afhandling, da den er kommet til, efter jeg har afsluttet mit empiriske studie i institu-
tionen. Begrebet er vældig sigende, og kan ses som en videreudvikling af en politisk 
intention om, at den psykiatriske patient skal oplæres til at være selvstyrende og selv-
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forskellig vis. Subjektivering er den enkeltes selvforhold, dannelsen af et indre 
selv, der i dannelsen er tæt forbundet med de kræfter, der ligger i den medi-
cinske videnskabs magt og viden. Indenfor dette regime forstår og former 
subjektet sig selv, som dette bestemte subjekt.26  
Magtperspektivet er en operationalisering af Foucaults tre tematiske nøglebe-
greber: magt, viden og subjektivering. (Foucault, 2002, in Faubion: 111-133, 223-
238,326-348, Herman, 2000:1, Deleuze, 2004:11) Jeg medtænker tre magt-
former, disciplinering, pastoral magt og selvteknologier. Disse magtbegreber er på 
forskellige måder knyttet sammen med institutionens forskellige teknikker til 
at konstruere viden om patienterne. De tre nøgletemaer sættes sammen som 
en helhed i analysestrategien, med henblik på at undersøge sygeplejerskernes 
relationer med patienter og arbejdsrelationer med andre faggrupper i den psy-
kiatriske institution.  
Samlet set indgår magt-, videns- og subjektiveringsteknikker i formningen af 
magtnetværk. Magtnetværk formes af teknikker og praktikker bestående af: 
iagttagelsesformer, taleformer og strategier, teknologier og overordnede stra-
tegier m.m., der udfolder sig i samfundsmæssige og institutionelle rammer.27 
Kapillære netværk er skabt som to bevægelser, en bevægelse oppefra og ned 
og en anden bevægelse nedefra og op. Disse kapillærer gør det muligt for vi-

                                                                                                                          
ansvarlig, og betragtes som en person, der har frihed til at vælge til og fra af sund-
hedssystemets ydelser. 
26 Foucault arbejder med subjektiveringen især i sine bøger fra seksualitetens historie, 
hvor jeg tænker selvteknologisk praksis ind, som det Foucault beskriver i første bind: 
Viljen til Viden. (Foucault, 1994b) Gennem bekendelse og selvbekendelse opnår det 
enkelte subjekt viden om sig selv i sin søgen efter sandheden om sig selv. En viden 
som vil være en sandhed formet indenfor det medicinske videnskabelige regimes lo-
gikker. 
27 Mik-Meyer (2004) og Jacobsen (2004) arbejder med etnografisk institutions forsk-
ning i deres ph.d. afhandlinger. Her betragtes henholdsvis revalideringssystemet og 
klagesystemet som institutioner, det vil sige institutioner i samfundet, der ikke ind-
rammes af en bygningsmæssig grænse, men rammes ind gennem de samfundsmæssigt 
installerede aktiviteter, der foregår. Det psykiatriske system kan i lighed hermed be-
tragtes på tværs af bygningsmæssige grænser. Der er et samlet system, der følger og 
samarbejder omkring den sindslidende borger. Der er etableret samarbejde mellem 
hjemmepædagoger og hjemmesygeplejersker, distriktspsykiatriske centre, bo- og le-
vemiljøer, praktiserende læger, sagsbehandlere, politi og de psykiatriske hospitaler. Jeg 
kunne have valgt at undersøge dette system, men har valgt at undersøge et enkelt led i 
disse kæder af relationer, der tilsammen udgør et helt ’apparatus’. For alle instanser er 
der lovgivning og politiske målsætninger. Jeg har afgrænset mine undersøgelser til at 
omfatte en mindre del af et samfundsmæssigt vidt forgrenet netværk. Afhandlingen 
omhandler praktikker på et hospital (en fysisk afgrænset institution), og reguleringen 
af institutionen gennem love, og gennem politiske og institutionelle målsætninger. 
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den at passere uhindret. Ved at indgå i magtnetværkets relationer opnår mag-
ten effekt til at styre og forme subjekter.  
 
Med udgangspunkt i en videnskabelig erkendeinteresse søger jeg fra dette be-
stemte magtperspektiv at stille spørgsmål til magtforhold, problematiserings-
former og praktikker, som sygeplejerskerne og deres samarbejdspartnere i det 
tværfaglige team tager for givet. Jeg analyserer det empiriske materiale med 
henblik på, hvordan sygeplejersker iagttager, handler, taler om og til sindsli-
dende mennesker, og hvordan disse praktikker på samme tid er udtryk for 
objektivering og subjektivering af mennesker som individer, der lider af 
sindssygdomme.  
Mit analysestrategiske blik anlægges som et mikroperspektiv på magt i et soci-
alt felt, som magten gennemtrænger. Et sådant magtforhold i en institutionel 
sammenhæng kan betragtes som lokal i den betydning Deleuze nævner.  

 
”Man må bemærke at ’lokal’ har to markant forskellige betydninger: mag-

ten er lokal, fordi den aldrig er global, men den er heller ikke lokaliserbar, for-
di den er diffus.”(Deleuze, 2004:44) 

 
En analyse af magt i en institutionel sammenhæng vil altid vise ud over insti-
tutionens egen praksis - til det omgivende samfunds måde at betragte og om-
gås sindssyge mennesker på. En analyse af en praksis implicerer analyse af ju-
ridiske- og politiske strukturer, der har betydning for den pågældende praksis. 
Tilsammen danner disse praksisser et kapillærnetværk, der er gennemtrænge-
ligt begge veje: oppefra og ned og nedefra og op. Institutionelle praktikker 
kan ikke adskilles fra det sociale liv udenfor institutionen, fra lovgivningen 
om sindssyges forhold, fra målsætninger om psykiatri i institutionen, fra am-
tets målsætninger for området, eller fra politiske mål - der igen må ses i sam-
menhæng med den samfundsmoral, den er en del af, for som Foucault skri-
ver, bunder magtforhold i hele det sociale netværk. (Foucault, in Faubion 
(Red) 2002:345, Foucault, in Gordon /red) 1980:39)  
Analyser af en offentlig institutions praksis vil således afspejle, at institutionen 
varetager en samfundsmæssig opgave på netop dette område, og ikke vareta-
ger opgaven for institutionens egen overlevelses skyld. I herværende afhand-
ling drejer institutionens praksis sig om forvaltning af eksperters behandling 
af en gruppe psykiatriske patienter. 
 
Hvordan kan man studere magtforhold i institutioner?  
Jeg vil først argumentere for valg af videnskabsteoretisk position, hvor jeg, 
som skitseret ovenfor, tager udgangspunkt i en analysestrategi og Foucaults 
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nøglebegreber om magt. Analysestrategien kan ses som en operationalisering 
af magtbegreber, som jeg anvender på et nutidigt empirisk materiale fra det 
etnografiske studie. Jeg argumenterer for, at det blik, jeg som forsker betrag-
ter mit empiriske materiale med, har betydning for, hvad jeg ser. Det er ikke 
materialet i sig selv, der bestemmer udfaldet af analyserne28. Fra denne positi-
on analyserer jeg en samfundsmæssig institutions praktikker og problematise-
ringsformer.29  
For det andet vil jeg diskutere, hvordan jeg kan analysere magtforhold i insti-
tutioner. Foucault har ikke udført empiriske og praktiske undersøgelser. Men 
som Schaanning skriver, foreslår Foucault, at vi studerer vore egne institutio-
ner, som etnologer studerer fremmede kulturer. (Schaanning, 2000, Bind 
I:120)  
For det tredje undersøger jeg, hvordan jeg kan analysere magtforhold uden at 
foretage historiske analyser. Dette spørgsmål har relevans, fordi Foucault fo-
retager historiske analyser som en væsentlig del af sine magtanalyser, idet han 
søger efter historiske mulighedsbetingelser for, at ting kan ske, og han under-
streger, at alt er historisk konstitueret. 
Foucaults opnår ’udefra blikket’ ved hjælp af historiske analyser og afdækker 
på denne måde noget, som er skjult for nutiden.30 (Schaanning, 2000, Bind I: 
                                                      
28 Med dette mener jeg, at jeg ikke foretager hermeneutiske analyser, der søger efter 
en mening og betydning. Jeg betragter materialet som enhver anden skrevet tekst, 
hvor jeg analyserer med henblik på at konstruere og problematisere magtrelationer.  
29 Schaanning definerer med Foucault en institution således: ”En institusjon er et ap-
parat som iscenesætter bestemte diskurser, tenkemåter, taktikker, strategier, praksiser, 
teknikker og hjelpemidler. Dette kan foregå som en form for samordning og 
administrering av alle eller mange av disse størrelsene på et bestemt sted. For 
eksempel bliver psykiatriens praksiser og diskurser i stor grad tatt hånd om innenfor 
sykehusets ramme. Men de bliver også utnyttet av mer ”perifere” institutioner, som 
for eksempel rettsvesenet.” 
I forlængelse heraf mener jeg med udtrykket: ’samfundsmæssig institution’ en institu-
tion, der er installeret med henblik på at tage sig af et samfundsmæssigt problem. I 
dette tilfælde er problemet sindslidende mennesker, der fra et samfundsmæssigt syns-
punkt på en eller anden måde kan udgøre en fare for andre borgere. Den moderne 
institution har i sig selv en vis autonomi i forhold til at udfolde disciplin. Eksperter 
tager beslutninger og handler autonomt og disciplineringen overskrider dermed staten 
både juridisk og politisk. (Deleuze, 2004:44) Eksperter har en vis autonomi til selv at 
iværksætte praktikker indenfor institutionelle rammer, der må forstås i forlængelse af 
samfundsmæssige strategier, der ses i  juridiske love, politiske og institutionelle krav 
og mål. Det psykiatriske område består af mange enkeltinstitutioner som en sam-
menhængende institutionel helhed, som sammen varetager behandlings- og normali-
seringsarbejde. 
30 Foucault anvender to analysestrategier, den arkæologiske og den genealogiske ana-
lyse i sine historiske undersøgelser. Jeg anvender ikke historiske analyser og diskuterer 
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128) Det vil sige, at Foucault medtænker, at alt må studeres i sin historiske 
kontekst. Det er ikke det samme som at bedrive historisk forskning, hvilket er 
et af de punkter, hvor historikere har rejst kritik overfor Foucaults forskning. 
I et interview betegner Foucault sine bøger således: 
 

”My books aren’t treatises in philosophy or studies of history, at most, 
they are philosophical fragments put to work in a historical field of prob-
lems.” (Foucault, 2002, in Fabion(ed):224) 

 
Lige så vel som Foucault ikke skrev historie, har han, ifølge Herman, ikke 
haft intention om at udarbejde ”Grand Theory”, (Herman, 2000:1) eller ”sto-
re referenter” som Heede kalder det. (Heede, 2002:13) Foucault arbejder der-
imod meget åbent og søgende, når han udfører forskellige former for analy-
ser, og hans arbejdsmåde er, som det ses i citatet ovenfor, funderet som en 
blanding af forskellige videnskabelige traditioner.31 Foucault prøver sig frem.  
 

”My work takes place between unfinished abutments and anticipatory 
strings of dots. I like to open a space of research, try it out, and then if it 
doesn’t work, try again somewhere else.”(Foucault, 2002, in Fabion(ed):223) 

  
Foucault har ikke udviklet én bestemt metode. Han eksperimenterede, til han 
fandt en måde, der virkede for ham. Foucault udviklede og afprøvede forskel-
lige analytiske vinkler og måder at stille spørgsmål til empirisk materiale og 
nutidspraksisser; men han betragtede altid nutiden som produceret af histori-
ske mulighedsbetingelser. Foucault brugte begreber og analytiske værktøjer og 
ikke en teori, der direkte kan anvendes på empiri. (Herman, 2000:1)  
 

”Foucault vil ikke sættes i bås, klassificeres, rubriceres eller arkiveres.[…] 
Man kan aldrig vide hvor man helt har ham.” (Heede, 2002:11) 

 
Det kan se ud som om, at Foucault vil, at man som forsker skal studere kultu-
rerne og være kritiske overfor de sandheder, der produceres som kulturens 
sandheder. Det vil betyde, at fremmede kulturer må studeres med et udefra 

                                                                                                                          
ikke Foucaults analysestrategier men princippet, og hvorvidt man kan bryde med fel-
tets egne forestillinger uden at arbejde med historiske analyser. 
31 Foucault udførte af og til kunstanmeldelser. (Schaanning, 2000,bind I:128) Et ek-
sempel kan ses i Las Meninas, (Foucault, 1999) hvor Foucault anmelder et billede ma-
let af maleren Velasquez. Hall og hans forskerteam har hentet inspiration til deres 
forskning om ’representation’ i Foucault’s anmeldelse af dette billede, en inspiration 
der har haft betydning for Halls betragtninger om, at kulturstudier ikke kan adskilles 
fra magtstudier.(Hall, 2003:56-61)I kapitel 2 og 3 kommer jeg nærmere ind på Halls 
inspiration fra Foucault og på min inspiration til etnografisk forskning fra Hall. 
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blik og gennem dette blik, kan forskeren problematisere, hvad kulturen selv 
ser som naturligt.  
Foucault udviklede kontinuerligt nye analytiske værktøjer i sin forskning. Han 
inviterer til, at man kan lade sig inspirere og tænke sammen med ham i hans 
brug af analytiske værktøjer overført til nye kontekster, eller man kan lade sig 
inspirere og arbejde videre med nøglebegreber og søge at udvikle nye analyti-
ske værktøjer.32  
Der er endnu nogle analysemæssige forhold, jeg vil forholde mig til, idet jeg 
ikke som Foucault undersøger tekster, der allerede er produceret. Jeg kon-
struerer selv tekster. Foucault beskæftiger sig ikke med, om noget i virkelig-
heden foregår, som det er intenderet i love og regler. Hvor jeg undersøger, 
hvad der sker i relationen mellem personale og patienter. Foucault analyserer 
ikke teorier eller ideologier, men praktikker der besidder deres egne reguler-
inger, logikker og selvfølgeligheder. Foucault siger: 
 

”The target of analysis wasn’t ”institutions”, ”theories”, or ”ideology” but 
Practices – with the aim of grasping the conditions that make these acceptable 
at a given moment; the hypothesis being that types of practices are not just 
governed by institutions, prescribed by ideologies, guided by pragmatic cir-
cumstances – was ever role these elements may actually play – but, up to a 
point, posses their own specific regularities, logic, strategy, self evidence, and 
”reason”. It is a question of analyzing a ”regime of practice” – practices being 
understood here as places where that is said and what is done, rules imposed 
and reasons given the planned and the taken- for- granted meet and inter-
connect.”(Foucault, 2002, in Fabion(ed):225) 

 
Foucault undersøger, hvad der gøres og siges, og hvad der gør visse praktik-
ker acceptable på et givent tidspunkt. Jeg undersøger praktikker i en enkelt 
institution og vil her belyse, hvad Foucault siger om at analysere på magtrela-
tioner i institutioner. Foucault omtaler i en artikel, at der - fortrinsvis af to 
grunde - er problemer med at analysere magtrelationer, som dem man finder i 
lukkede institutioner.(Foucault, in Faubion (red)2002: 326-348) For det første 
mener Foucault, at en væsentlig del af de mekanismer, der sættes i værk i en 
institution anvendes for at sikre institutionens egen beståen. Ved analyser af 
denne type institution kan man komme til at forklare magt med magt. Det 
andet, Foucault siger, er at institutioner grundlæggende handler gennem to 

                                                      
32 Se f.eks. Andersens, 1999, kapitel 6, hvor fire forskellige vinkler sammenstilles i en 
samlet strategi. Jeg forholder mig ikke til denne del af Andersens operationalisering. 
Der kunne rejses en diskussion af, om en samlet strategi giver teoretiske problemer, 
hvilket ikke er mit mål i denne afhandling. Jeg er kun inspireret af måden, Andersen 
betragter og udvikler forskelle i spørgeteknikker til empirisk materiale. 
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elementer: eksplicitte eller implicitte regler og systemer. Ved at analysere på 
magtrelationer i institutionen risikerer man derved at tildele den ene eller den 
anden en privilegeret status i relationen, og derved kan man kun se magtrela-
tionerne som lov og tvang. (Foucault, in Faubion (red) 2002:343) Foucault 
mener ikke, at der er privilegerede positioner, fordi magten virker i alle ret-
ninger og er spredt over alle sine flader. Magten er operativ og passerer i alle 
retninger gennem de kapillære netværk, der er skabt. (Deleuze, 2004:45) 
Ved at søge at forstå institutionen som en magt, kan man kun få øje på insti-
tutionens egen kamp for overlevelse, og derved ser man ikke den samfunds-
mæssige magt, der har installeret sig gennem institutionens praktikker. I magt-
relationer er alting åbent og dynamisk, og magtrelationer skaber sandheder, 
der har bestemte effekter. Det er disse ’sandhedens effekter’, Foucault (ifølge 
Schaanning) mener, ikke kan beskrives uafhængigt af de praksisser og diskur-
ser, der konstituerer dem. (Schaanning, 2000,Bind I:70)  
Man kan forstå institutionen som en effekt af en udefrakommende magt, der 
som eksterne elementer fungerer som støtte for vidensdisciplinen i institutio-
nen. (Schaanning, 2000,Bind I:72) Det er derfor såvel den udefrakommende 
magt, som effekten, institutionen, der er interessante i magtanalyser.33 Fou-
cault skriver i artiklen: 

 
”This is not to deny the importance of institutions in the establishment of 

power relations but, rather, to suggest that one must analyze institutions from 
the standpoint of power relations, rather than vice versa, and that the funda-
mental point of anchorage of the relationships, even if they are embodied 
and crystallized in an institution, is to be found outside the institution.” 
(Foucault, in Faubion (Red) 2002:343) 

 
Der er to ting, jeg vil lægge vægt på i det citerede. At magtrelationer er ude-
frakommende, selv om de manifesterer sig i en institution, og at man ikke skal 
søge at analysere for at forstå magtrelationer alene som et internt anliggende, 
eller søge efter at forstå på samme måde, som institutionen selv forstår sig. I 
stedet må man analysere institutionen som en social konstruktion, der indgår i 
et samfundsmæssigt effektivt operativt magtnetværk. Gennem institutionens 
praktikker og problematiseringsformer søger magtnetværket at fremme noget 
som sandt. Gennem denne sandhedsproduktion legitimeres magtregimets 
praktikker og problematiseringsformer. 

                                                      
33 Fra dette perspektiv må sindssygdom - såvel som institutionen, der er indsat til at 
behandle, betragtes som en socialt konstrueret størrelse. På samme måde som krop, 
køn og sex omtales som socialt konstruerede størrelser.(Schaanning, 2000,bind I:67)  
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At problematisere det dagligdags og almindelige 
Foucaults udtalelse kan siges at ligge i forlængelse af hans forskningsmæssige 
intentioner om at placere sig i en udenfor position i forhold til den kultur, 
han analyserer. Schaanning angiver Foucaults anliggende til at være: 

 
”Hans anliggende framstår som en undersøkelse av det dagligdagse og 

almindelige, eller det som tas for gitt, med henblikk på å problematisere det, 
gjøre det mindre stabilt.”(Schaanning, 2000,Bind I:129) 

   
Det er ikke intentionen med magtanalyser at undersøge institutionerne på en 
måde, der understøtter eller reproducerer institutionens eget perspektiv. Fou-
cault rejser kritik af analyser af institutioner, der ikke medtænker institutio-
nens egen sandhedsproduktion og dens virkemåde som sammenkædet med 
staten og det omgivende samfund. Foucaults interesse er ikke at medvirke til 
feltets egen sandhedsproduktion, men at finde ud af, hvordan denne sandhed 
virker i vidensmagtspillet. Sagt med Dag Heede:  
 

”Foucaults nutidsdiagnoser søger derimod at afdække de herskende 
sandheders mulighedsbetingelser, magttilknytning, reelle virkemåder34 og evt. 
svage, sårbare punkter. Sandheden om mennesket er ikke en forudsætning for 
dets befrielse, men et konkret objekt i Foucaults forskning. Han interesserer 
sig ikke for en sandheds sandhed, men for dens funktion i magtvidens-
totaliteten.” (Heede, 2002:44) 

 
Foucault søger efter sandhedsregimets funktion i magtnetværker og proble-
matiserer det, der tages for givet. Det, der tages for givet, fungerer som feltets 
naturlige og uproblematiserede praktikker. 
 
Det er vigtigt at forholde sig til, at selv om Foucault foreslår, at vi studerer 
vore egne institutioner med samme midler og indfaldsvinkler som etnologer-
ne, er det ikke med henblik på at kunne leve sig ind i institutionens kultur. 
Det er heller ikke for at producere viden med henblik på at blive i stand til at 
handle, som de professionelle selv handler.35 At studere institutionen tager i 
                                                      
34 Der kunne rejses en interessant diskussion af, om dette er en deontologisering eller 
en anden form for ontologisering. Denne kommentar må ses i forlængelse af Ander-
sen, der angiver at Foucault deontologiserer i sine analyser.  
35 I en af sine første undersøgelser (Sindssygdom og psykologi) arbejdede Foucault på 
en anden måde, fra en position hvor han ikke søgte at gendrive feltets egen forståelse 
af sindssygdom, men søgte at medvirker til udviklingen af sygdomsforståelsen i det 
videnskabelige felt. Se f.eks. Kristensen, J,E, forord i den nyeste udgave af bogen 
(Foucault, 2005/1971) En problematik som i øvrigt også Schaanning tager op i første 
kapitel i sin bog om Foucault. (Schaanning, 2000) 
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stedet form af at nærme sig institutionskulturen fra et udefra perspektiv, der 
skaber afstand til feltets egenforståelse og produktion af sandheder. (Schaan-
ning, 2000,Bind I:120) I kraft af udefra perspektivet rettes blikket mod prak-
tikker for at afdække og problematisere effekter af dette sandhedsspil. Fou-
cault henviser til, at der kan være risiko ved at søge efter institutionens egen 
sandhed.  
For at jeg i herværende studie kan studere sygeplejerskers praksis uden at 
gengive denne praksis som deres egen forståelse af en naturaliseret praksis, 
anlægger jeg et magtanalytisk perspektiv. Med dette perspektiv forholder jeg 
mig analytisk, udforskende og problematiserende til den sandhedsforståelse, 
sygeplejerskerne selv anlægger. Dette udefra perspektiv foretages gennem 
analysestrategiens problematiserende spørgsmål til magtrelationer og sandhe-
der, der produceres internt i institutionen.  

Opsummering  
I afsnittet har jeg diskuteret forskellen på at anvende en metode og at stille 
analysestrategiske spørgsmål, der rejser flere magtanalytiske perspektiver. I 
diskussionen er jeg inspireret af Andersens skelnen mellem at spørge meto-
disk, på en måde der fremkalder ontologiske svar - det vil sige understøtter 
feltets egne sandheder og selvfølgeligheder - og i stedet søge at spørge på en 
måde, der bryder med det, der forekommer som selvfølgeligheder (i mit pro-
jekt angår det fortrinsvis sygeplejerskernes selvfølgeligheder). Jeg konstruerer 
mit forskningsobjekt og min forskerposition samtidigt gennem en analysestra-
tegi, d.v.s. alt er en konstruktion. 
Foucault har ikke udviklet ’Grand Theory’ og betragter ikke sine magtbegreber 
som fast definerede begreber, der skal sættes ind i bestemte metodiske sam-
menhænge. Jeg er inspireret af, at Foucaults magtbegreber kan betragtes som 
åbne og afsøgende. Jeg operationaliserer tre begreber, dvs. opsætter rammer 
for hvilken sammenhæng de indgår i, og hvordan magtbegreberne anvendes 
til at rejse diskussioner om og problematisere selvfølgelige praktikker og be-
grundelser.  
Fordi Foucault ikke udfører lokale institutionsanalyser, diskuterer jeg, hvad 
det betyder for mine analyser af institutionelle teknikker og praktikker, og 
gennem diskussionen når jeg frem til tre forhold:  
For det første at udforskning af enkeltinstitutioner må foretages fra et udefra 
perspektiv, på afstand af feltets selvfølgeligheder. Det drejer sig for mig ikke 
om at lære at tænke og handle som feltet selv, men om at problematisere og 
diskutere feltets selvfølgeligheder. 
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For det andet at institutioners lokale magtforhold må betragtes som sam-
fundsmæssigt installerede. Institutioners funktion indgår i det omgivende 
samfunds magtstrategier, og at det omgivende samfund udgør en del af insti-
tutionens magtnetværk.  
For det tredje er det et problem, hvis magt analyseres alene som noget internt 
i institutionen, og hvis eksterne magtinteresser ikke problematiseres. Eksterne 
magtinteresser må medtænkes, fordi institutionen i sin sandhedsproduktion er 
med til at legitimere disse magtinteresser. Institutionen er en social konstruk-
tion, der ikke bare varetager egne, men hele samfundets interesser. Institutio-
nens interne magtforhold er installeret på grund af og gennem politisk-
juridiske og økonomiske interesser og målsætninger. 
 
Magt kommer alle steder fra  
I forbindelse med analysestrategien tænker jeg magt som netværk med inspi-
ration fra Foucault.36 Magt tænkes hos Foucault ikke som fast definerede be-
greber, og der er heller ikke tale om en ontologisk magt. Det vil sige, magt an-
ses ikke for at være et vilkår, der som noget naturligt er givet i menneskelige 
relationer. Foucault udvikler magtanalytikker til at undersøge, hvordan mag-
ten reproduceres indenfor regimerne, og hvordan magt indenfor bestemte re-
gimer producerer subjekter. (Foucault, in Gordon,(red) 1980:198) Foucault 
foretager kritiske undersøgelser af magtteknikker, hvor han spørger til hvordan 
magt udøves, og hvad der sker, når magt udøves over andre. (Foucault, in Faubion 
(Red) 2002: 337) Gennem denne type spørgsmål afsløres magtteknikker og 
deres virkning på individer.  
Magt kan betragtes som en proces, der udspilles mellem en samling af for-
skellige former for elementer. Magtens funktion er at svare på et påtrængende 
behov. (Foucault, in Gordon,(red) 1980:194) Magt virker i netværk, der etab-
lerer relationer mellem de forskellige elementer.   

 
”A thoroughly heterogeneous ensemble consisting of discourses, institu-

tions, architectural forms, regulatory decisions, laws, administrative measures, 
scientific statements, philosophical, moral and philanthropic propositions – 
in short, the said as much as the unsaid. Such are the elements of the appara-
tus.” (Foucault, in Gordon, red, 1980:194)  

 
Det er relationerne mellem de forskellige elementer, der tilsammen viser, 
hvilke netværk, der dannes og omdannes af magtteknikker i institutionens 

                                                      
36 Foucault omtaler disse relationer med flere begreber: netværk og apparatus, på 
fransk dispositifs d’ensemble (dispositiv). (Foucault, in Faubion, 2002, Foucault, 
1994b) Jeg omtaler kun som netværk. 
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praktikker. Netværk forstærker magten gennem relationerne mellem forskelli-
ge elementer, og gør samfundets strategier virksomme. 
Et netværk udgør en slags formation, der kan etablere forbindelser mellem 
forskellige elementer. Det er disse forbindelser Foucault søger at identificere i 
sine analyser. (Foucault, in Gordon,(red)1980:194) Magt fungerer fleksibelt og 
afprøvende gennem netværk. Fordi magtnetværk dannes og omdannes, ænd-
res magtrelationerne, og magt får ingen fast essens. Magt kan ikke betragtes 
som et definerbart begreb, fordi magt fungerer i kraft af magtnetværkets for-
skellige relationer mellem praktikker, arkitektur og teknikker. Teknikker får 
deres specifikke betydning i spillet, i kontekster og processer. Magt kan anta-
ge mange former med forskellige effekter, der skabes og ændres i sammen-
hæng med forskellige institutioners praktikker.37 Foucault beskriver, hvordan 
magten kommer alle steder fra i netværket:  
 

”Magten er allestedsnærværende: ikke fordi det er dens privilegium at 
sammenfatte alt i sin uovervindelige enhed, men fordi den skabes hvert øje-
blik, på alle punkter, eller snarere i ethvert forhold mellem to eller flere punk-
ter. Magten er overalt; hvilket ikke skyldes, at den omfatter alt, men at den 
kommer alle steder fra. (Foucault, 1994b:98) 

 
Magt fungerer oppefra og ned og nedefra og op på samme tid. (Foucault, in 
Gordon,(red) 1980:200-201) Magtsystemet understøttes af en samfundsmæs-
sig strategi om at opretholde bestemte relationer for at udbrede og stabilisere 
netværkets processer. (Foucault, in Gordon, (red)1980:206) I den discipline-
rende magtform er der typisk tale om en hierarkisk opbygget institutionel 
sammenhæng. Men magten er et socialt rum og ikke begrænset af en struktur. 
Magten er operativ og har i en hierarkisk struktur en uklar funktion, den ”ma-
nifesterer sig i de dominerende kræfter som i de dominerede kræfter.” (Deleuze, 2004:45) 
Magten virker begge veje, fordi der nedefra allerede er etableret strukturer, 
der muliggør en gennemtrængning oppefra.  
 
Hvis jeg skal sammenligne med den psykiatriske institution, hvor jeg har ud-
ført mit studie, er institutionen opbygget med et pyramideformet hierarki 
med få ledere på chefniveau helt i toppen, flere distriktsledere i midten, man-
ge afsnitsledelser og i bunden institutionens mange øvrige medarbejdere. I 
pyramidens bund befinder patienterne sig. Overvågningen i institutionen er 
dobbelt, idet ledelsen overvåger økonomi, juridiske forhold og behandling, 
                                                      
37 Foucaults undersøgelser har fokus på historisk tilblivelse af visse samfundsmæssige 
og institutionelle praksisregimer, f.eks. hvordan praktikker omkring behandling af 
sindssyge er kommet til at foregå, som de gør. (Foucault, 1994a)  
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både når det gælder pleje og behandling af patienter og medarbejdernes ar-
bejds- og faglige forhold.  
Den hierarkiske ledelse foregår i en oppefra og ned bevægelse, hvor magtrela-
tionerne er givet med pyramidestrukturen, men for at magten kan fungere 
oppefra og ned, er der allerede skabt et kapillærnet af relationer mellem de 
forskellige niveauer i pyramiden, mellem faggrupper og deres overvågnings-
teknikker og kommunikationssystemer, mellem kroppe, adfærd, administrati-
ve systemer (journaler etc.) Dette kapillærnet, der gennemtrænger pyramiden 
nedefra og op, gør systemet parat til at blive gennemtrængt fra toppen. Sam-
tidig er der etableret et kapillærnet i samarbejdsflader og meldesystemer nede-
fra og op, der muliggør bevægelsen.  
Magt må ses i sammenhæng med strategier indlejret i det hierarkiske system, 
der drejer sig om, at nogle få styrer styringen af andre individer. Styring af an-
dre implicerer selvteknologiske praktikker og teknikker, styring af andres sty-
ring med henblik på formning af subjekter, der gennem oplæring og træning 
bliver i stand til at styre sig selv. Styring af andre tænkes sammen med styrin-
gen af en selv. Dermed indføres en politik, der samtidig fungerer som etik, 
(Herman, 2000:1) en politisk etik, der sikrer det enkelte individ en frihed in-
denfor systemets rammer. I denne etik skabes frie selvstyrende og selvansvar-
lige subjekter. Mennesket bliver subjekter på forskellige måder: gennem vi-
denskabelige diskursive praktikker, gennem sociale og politiske praktikker. 
(Herman, 2000:1) Subjekter skabes ved selvteknologier og gennem praktikker, 
hvor individer klassificeres og opdeles i forskellige grupper af individer.  
Magt i en Foucault betydning kan dermed ikke ses som en egenskab eller en 
ting, der kan besiddes af et subjekt. Magt udgøres heller ikke af binære for-
hold som i et herre-slaveforhold, hvor der er én, der undertrykker, og én der 
undertrykkes. Et sådant forhold er ikke magt i Foucaults forstand, fordi der 
ved et magtforhold skal være mulighed for en flugtvej eller for at gøre mod-
stand. Magt udøves kun over frie subjekter, individuelle eller kollektive sub-
jekter, som har et felt af muligheder, reaktioner og adfærdsformer til rådig-
hed.  
Magt findes som processer i netværk understøttet af en bestemt struktur. 
(Foucault, in Faubion(red) 2002:340) Her opstår magt som tråde i et net, der 
udspændes mellem mange punkter og antager form efter punkternes indbyr-
des relation. Magt er relationel, intentionel uden at være subjektbundet. At 
magt er intentionel uden at være subjektbundet vil sige, at magt er rettet mod 
noget; men ikke er knyttet til bestemte personer som en egenskab ved perso-



Nelli Øvre Sørensen 

 42 

nen.38 Magt er produktiv og reproduktiv og virker både oppefra og nedefra 
gennem sin struktur, i en struktur der er knyttet til en given praksis i samfun-
dets institutioner. Magtnetværkets struktur og kapillærnet er de præmisser, 
magtformerne har behov for, for at være effektive og produktive.  
Magt som netværk udgøres af mangfoldige forbindelser mellem magtformer, 
tankemønstre, metoder, teknikker og praktikker, der gennem diskurser knyt-
tes til bestemte praksisregimer. Igennem disse magtnetværk påvirkes menne-
skers kroppe af systemet, (Foucault, 1994a:9-14) kroppe der gøres føjelige og 
styrbare gennem påvirkning af forskellige magtformer og teknikker. Magten 
tager form og danner forgrenede netværk om samfundsmæssige strategier, 
der både er institutions- interne og eksterne.  
 
I forhold til mit projekt kan jeg give et eksempel på et magtnetværk omkring 
tvangsindlæggelse af sindslidende, psykotiske mennesker.39 Netværket kon-
strueres i relation til en samfundsmæssig strategi om at mindske fare og øge 
sikkerhed for samfundets borgere. Der er flere institutioner og magtformer i 
netværket omkring denne farlighedsstrategi. Netværket dannes af relationer 
mellem forskellige punkter i nettet som relationer mellem jura, moral, sociale 
relationer og forskellige professionelle institutionelle praktikker:  
 

• relationer mellem juridisk myndighed (lov og politi)  
• mellem sociale og medicinske myndigheder (socialrådgivere, pædago-

ger, social- og distriktspsykiatriske og psykiatriske institutioner)  
• relationer af forskellige praktikker: overvågning i hjem, på offentlige 

steder og i institutioner, vurdering af arbejdsevne og tildeling af øko-
nomiske midler og sociale- og medicinske støtte- og hjælpeforan-
staltninger  

• relationer mellem politiske og institutionelle beslutninger og handlin-
ger, holdninger, mål og praktikker i det psykiatriske behandlingssy-
stem etc.   

 
Magtnetværk fungerer både internt og eksternt i institutionen på baggrund af 
samfundsmæssige strategiers netværksskabende konstruktion. Jeg analyserer 

                                                      
38 Intentionaliteten som ikke subjekt bundet. Her er et af de steder Foucault bryder 
med fænomenologiens subjekt intentionalitets forståelse. (Se f.eks. Deleuze, 2004: 
kapitel 4, specielt side 124-125) 
39 Sindslidende mennesker kan indlægges med tvang, hvis de er til fare for sig selv el-
ler til fare for andre, hvilket skal vurderes af en læge. Indlæggelse sker ofte ved politi-
ets hjælp. 
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og diskuterer ikke hele denne samfundsmæssige/ institutionelle sammenhæng 
i herværende afhandling, da jeg ikke har udført studier af helheden i det skit-
serede samfundsnetværk.  
Jeg har foretaget en afgrænsning sådan, at jeg primært studerer sygeplejerskers 
praktikker og sekundært det tværfaglige samarbejde omkring indlagte patien-
ter i en psykiatrisk institution. Desuden indgår love og målsætninger som et 
samfundsmæssigt, institutionseksternt perspektiv. I forbindelse med udarbej-
delse af analysestrategien fokuserer jeg på at konstruere sygeplejerskernes 
praktikker ved at stille analysestrategiske spørgsmål med udgangspunkt i for-
skellige magtformer.  

Magtformer 
Jeg drøfter tre magtformer i det følgende. Mine overvejelser om magt danner 
udgangspunkt for de spørgsmål, jeg med analysestrategien rejser til det empi-
riske materiale.40  
De tre magtformer jeg fokuserer på er som nævnt i indledningen: Discipline-
ring, der sigter mod at opretholde ro og orden gennem et udbredt panoptisk 
system. Pastoral magt, hvormed der søges viden om subjekter gennem beken-
delsesteknikker. Selvteknologier, hvormed der sigtes efter, at subjekter former 
sig selv som frie og selvansvarlige.   
 
 
 

                    Disciplinering  
 
 

 
 
 

 
             Pastoral magt                          Selvteknologier 
 
 
Jeg vil illustrere relationer mellem de forskellige magtbegreber med Jensens 
forord til Galskabens historie: 
 

                                                      
40 Det empiriske materiale analyseres med analysestrategiens spørgsmål i denne af-
handlings kapitel 4 og 5. 
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”Mennesket ledes af mennesket gennem objektiverende videnskaber og 
psykologiserende inderliggørende teknikker; gennem disciplinering, indret-
ning og overvågning på den ene side (Overvågning og straf, Talens forfatning 1971) 
og gennem moralisering på den anden side (Galskabens historie, Seksualitetens hi-
storie bind I); gennem statistik og biopolitik på den ene side og bekendelse og 
selvledelse på den anden side.” (Anders Fogh Jensens forord i Galskabens hi-
storie udgave 2003, Foucault, 2003:20) 

 
Jeg betragter de tre magtformer som indbyrdes forbundne. De tre magtfor-
mer er ikke hierarkisk opstillede, der er ikke nogen af de tre magtformer, der 
er overordnet andre. Magtformerne supplerer hinanden i produktionen af 
subjekter, derfor denne grafiske fremstilling. Der er en interaktion mellem 
dem, og de kan bytte plads i figuren uden at den enkelte magtform eller dens 
teknikkerne mister noget af sin produktionskraft. 
 
Disciplinering 
Det første magtbegreb jeg tager med i analysestrategien er disciplinering. Disci-
plinering virker gennem en række individualiserende teknikker og praktikker, 
der retter sig mod at regulere, dirigere og lede individers adfærd. (Herman, 
2000:5) Disciplinering er rettet mod kroppen med henblik på at gøre individet 
kontrollabelt og muligt at styre i en retning, der gør individet lydigt, nyttigt og 
effektivt. (Herman, 2000:6) En magtteknologisk praksis, der er rettet mod 
kroppen på denne måde, udgør en biomagt. Biomagt befordres af et panop-
tisk overvågningssystem, hvor blikket samles om at søge viden om individer, 
at sikre god opførsel og som mål har helbredelse og resocialisering af indivi-
der. (Herman, 2000:6-7) Med biomagt menes magt gennem kontrol med 
kroppe. Det er en magt, der gennemsyrer praktikker i fængsler og på psykia-
triske hospitaler. Biomagt er en produktiv magt, der øver kontrol over kroppe 
gennem forskellige overvågnings- og kontrolteknikker, til individerne interna-
liserer dette i kroppen og bliver selvovervågende og selvkontrollerende. (Fou-
cault, 1994b, 2003) Magten er operativ og udgør en helhed mellem overvåg-
nings- og selvovervågningsteknologier, der tilsammen danner et kapillærnet-
værk, hvor magten opererer og manifesterer sig både oppefra og ned og 
nedefra og op. (Deleuze, 2004:45) 
Magt er også at gøre synlig, at kaste lys over et felt. En sådant synliggørende 
teknologi udgør det panoptiske princip. Det er et overvågnings- og kontrol 
system, der tilvejebringes ved arkitektonisk at indrette institutionen på en så-
dan måde, at de overvågede subjekter belyses og kan ses alle steder fra, og i 
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alle rum, mens de der overvåger selv forbliver usynlige.41(Foucault, 2003, 
1994a:199) Det panoptiske princip gør den psykiatriske institution til et visu-
elt overvågningsregime, et magtapparat der fungerer som en maskine bestå-
ende af metoder til at synliggøre alt, der gør alt styrbart. Desuden udgøres det 
panoptiske princip af et diskursivt bestemt netværk af, hvad der kan tales om, 
et netværk af disciplinære tanker, mønstre og metoder til beherskelse af indi-
videt gennem opdeling af tid og rum, klassificering, inddeling og diagnostice-
ring.  

 
”Panopticons herskeform består i menneskers direkte og fysiske maktu-

tøvelse over mennesker.”(Foucault, 1994a:199) 
 
Den fysiske og direkte kontakt mellem personer repræsenterer en mikromagt, 
der fungerer ved forskellige former for overvågning af og kontrol med andre 
mennesker. Mikromagten er ikke afhængig af hvilke personer, der er til stede. 
Det er et vikarierende princip, hvor hver person kan erstattes af andre perso-
ner uden problemer, og uden at magten svækkes. Det er ikke muligt for det 
overvågede subjekt at identificere, hvem der overvåger hvornår, derved au-
tomatiseres og af-individualiseres magten. Hvem som helst kan udføre over-
vågningen, og den kan udføres hvor som helst. (Foucault, 1994a:181) 
Det disciplinære magtapparat tjener til at skabe og opretholde ro og orden, og 
til at øge sikkerhed og at mindske fare. Disciplinerende magt virker gennem 
et netværk, der gør brug af arkitektur, så som inddeling i rum med bestemte 
formål for hvert rum og udpegning af centrale pladser, hvorfra der kan iværk-
sættes overvågning.  

 
”Disciplinen er en form for magt, en teknologi, der gennemkrydser alle 

mulige former for apparater og institutioner for at forbinde dem, forlænge 
dem, få dem til at konvergere og fungere i nye former.”(Deleuze, 2004:44) 

 
Med det panoptiske princip formes et stramt net af disciplinære virkemid-
ler.(Foucault, 1994a:177) Panoptismen er et bevogtningssystem, bestående af 
tanker, mønstre og metoder til beherskelse af det enkelte individ. Det virker 
ved at gøre individer synlige og dermed mulige at overvåge. Denne synlighed 
foregår gennem klassificering og kategorisering af individer og gennem opde-
ling af tid og rum. Disciplinerende teknikker inkluderer og forstærkes af be-
lønning og straffesystemer.(Foucault,1994a,Foucault, 2003) 

                                                      
41 Det panoptiske system er udviklet af Bentham, som fik ideen, fordi dette princip 
allerede herskede i militære bygningsværker i det 17.århundrede. (se f.eks.Foucault, 
1994a: 176-187) 
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Opdelinger og inddelinger gør såvel individer som processer synlige og giver 
mulighed for overvågning og kontrol. Disciplinerede individer fremstår som 
lydige, føjelige og nyttige for samfundet. Disciplinerende teknikker udgøres af 
udelukkelsesprocedurer: inde- og udelukkelse, forbudte og tilladte aktiviteter, 
hvad der kan tales om og ikke kan tales om, hvad der kan siges til hvem og 
hvornår. Et andet forbud er opdeling i fornuft og ufornuft, sandhed og 
usandhed, klassificering og diagnosticering og godt og ondt. (Foucault, 
2001:13-18)  
Det panoptiske princip udgør et mikrokosmos, en sluttet social enhed, hvor 
der hersker streng rumlig kontrol. Det udgør en udelukkelsespraksis, hvor 
hver person inddeles og tildeles sin plads isoleret fra de øvrige. (Foucault, 
1994a:176) Rum indretningen opdeler og anviser hvert enkelt subjekt bestem-
te pladser til bestemte funktioner, og magt reproduceres af den tidslige og 
rumlige opdeling, og de relationer der hermed opstår.  
Det arkitektoniske princip står ikke alene. Med det panoptiske princip følger 
et inspicerende blik, hvormed det enkelte subjekt overvåges og kontrolleres i 
sin færden og adfærd. Det inspicerende blik observerer og kontrollerer alt i 
institutionen. (Foucault, 1994a:179) Det visuelle regime kombineres med et 
sprogligt regime. (Deleuze, 2004:50) Det sproglige regime fungerer også gen-
nem kontrol ved at differentiere, opdele, diagnosticere og kategorisere indivi-
der, der sker en adskillelse af de gode fra de onde, de normale fra de gale. 
(Foucault, 1994a:179)Overvågning kan også række udover og medtage ikke-
disciplinære rum.42 De disciplinære virkemidler er mangfoldige og individuali-
serende inddelinger af de syge. Magtteoretisk set drejer det sig om en kom-
pleksitet af forskellige teknikker. Det visuelle og det sproglige regime udgør 
to forskellige magtformer, der etablerer kontakt og gennemtrænger hinanden. 
(Deleuze, 2004:51) 
Det panoptiske bevogtningssystem kan, i kraft af og gennem denne kombina-
tion af det visuelle og det sproglige regime, gøre alt synligt ved at samle og 
dokumentere alle oplysninger om hvert enkelt individ i overvågningsskemaer, 
journaler og registre samtidig med, at det kan gøre sig selv usynligt. (Foucault, 
1994a:190)  
Omkring det disciplinære system opbygges et hierarkisk ledelses- og kontrol-
system, der muliggør, at andre udefra og indefra kontrollerer kontrollen. Fou-

                                                      
42 Som det er tilfældet på det ene af to afsnit jeg studerede, dagafsnittet, når van-

dreture foregår i skoven eller i byen, der ikke udgør en del af institutionens for-
melle rumlige udstrækning. Institutionen inddrager naturens rum, når de tera-
peutiske aktiviteter flyttes ud.   
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cault betegner det som et gennemsigtigt bygningsværk, hvor magtudøvelsen 
kan kontrolleres af hele samfundet. (Foucault, 1994a:185)  
Magt er operativ og relationel, magt etableres og spredes gennem et kapillær-
net, der forbinder forskellige punkter. Magten udgør et serielt rum, der ind-
byrdes er forbundet og afhængigt af relationerne i rummet, så når der opbyg-
ges en hierarkisk ledelses- og kontrolstruktur virker magten både nedefra og 
oppefra. (Deleuze, 2004:45)  
 
Pastoral magt   
Målet i den pastorale magtform er at indhente den ’sande viden’ om individet 
gennem ’bekendelse’. Viden knyttes til bestemte teknikker for bekendelse, tek-
nikker til at få mennesket til at bekende, fortælle om sine inderste tanker, fø-
lelser og handlinger. Målet for den moderne medicin er at producere viden-
skabelig viden, sandheder, om hvert enkelt individ med henblik på at diagno-
sticere og helbrede.  
 

”bekendelsen får sin betydning og nødvendighed blandt de medicinske 
indgreb: den kræves af lægen, er nødvendig for diagnosen og i sig selv virk-
ningsfuld i helbredelsen. Hvis den fremsiges i rette tid og til den rette, af den 
der på én gang sidder inde med den og er ansvarlig for den, helbreder sand-
heden.” (Foucault, 1994b:76) 

 
Med denne udlægning af Foucault antager bekendelse rituel form, og beken-
delsesprocessen tillægges magisk virkning. At bekende drejer sig om at tro. 
Det er ikke tilfældigt, da pastoral magt er en genopdagelse af en gammel kir-
kelig tradition. Præsten skulle i sin egenskab af at være hyrde for sin flok sikre 
hele sin ’floks’ frelse i det hinsides. Derfor måtte han kende hver enkelt indi-
vids inderste hemmeligheder og tilbøjeligheder.43  
 
En pastoral magtform er totaliserende og individualiserende. Hyrden våger 
over alle og enhver, individet har pligt til at bekende, og hyrden (præsten, læ-
gen) vurderer det gode og onde, det tilladte og det forbudte, det syge og det 
sunde og det normale og det unormale.  
Pastoral magt har antaget nye former, da den blev genindført som videnska-
belig metode, velegnet til at producere viden om subjektet. Produktion af 

                                                      
43 Foucault undersøger seksualitetens historie, og bekendelserne i kirkelige kredse 
drejede sig om seksuelle lyster, begær og praktikker. Foucault genfinder denne praksis 
om seksuelle bekendelser i læge – patientforholdet, men i en anden form, det er ikke 
længere himmelsk frelse, men normalitet og sundhed, der er målet med bekendelsen. 
(Foucault, 1994b:76)   
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medicinsk viden fungerer som en beherskelsesform, der understøttes af en 
række sociale strategier og magtteknikker. I samme bevægelse fungerer pro-
duktion af viden som produktion af normalitet og unormalitet. (Herman, 
2000:3-4) Der foregår en subjektivering gennem pastorale bekendelsesteknik-
ker. Når subjektet bekender og producerer sandhed om sig selv, virker denne 
sandhed ind på individets identitet, og der produceres et subjekt af en be-
stemt slags. (Herman, 2000:8)  
I den pastorale magt er det ikke den enkelte læge eller sygeplejerske, betragtet 
som konkrete personer, der besidder en magt over andre mennesker, da magt 
ikke er bundet til konkrete subjekter, men til de positioner, der er mulige for 
den enkelte at indtage i behandlergruppen. Det er besættelsen af den gælden-
de diskurs’ subjekt positioner, der giver den enkelte magten til at definere 
sandheden om objekterne, patienterne, og til at angive regler for at klassifice-
re og ordne objekterne efter bestemte begrebslige betydninger i diskursen.44 
 
Selvbekendende subjekter 
Den pastorale magtform er en subjektiveringsform, og gennem anvendelse af 
magtens teknikker produceres selvbekendende subjekter. Foucault taler om 
moderne vestlige samfund, der i sine institutioner har genoptaget en gammel 
kristen bekendelsestradition. Denne bekendelsestradition er en magtform, 
gennem hvis teknikker der produceres viden om den enkelte. Den enkelte sø-
ger i sit inderste efter sandheden om sig selv ved at bekende for andre og for 
sig selv.   
 

”Det har set det som sin opgave at producere sande diskurser om kønnet, 
og dette ved, ikke uden vanskelighed, at tilpasse de gamle regler for bekendel-
se til den videnskabelige diskurs’ regler. Den scientia sexualis, som udvikles det 
19. århundrede igennem, beholder paradoksalt nok i sin kerne det enestående 
ritual for udtømmende og påtvungen bekendelse, som i det kristne vesten var 
den første teknik til produktion af sandhed om kønnet.” (Foucault, 1994b:76) 

 
Med det pastorale magtbegreb rettes fokus mod spændingen mellem det kol-
lektive, politiske subjekt, borgeren, der har rettigheder og pligter i samfundet, 
og det levende individ, der er målet for den pastorale magts teknikker og ef-
fekter. I dette spændingsforhold opstår en spænding mellem kollektiv og in-
dividuel viden. (Dean, 2003:74-76) Den pastorale magt er et etisk politisk pro-
jekt, der producerer lydige, ansvarlige og nyttige selvreflekterende subjekter, 
der indenfor magtregimet fremstår som frie borgere. 

                                                      
44 Diskursens subjekt positioner giver retten til at tale som repræsentant for den vi-
denskabelige sandhed. 
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Bekendelse træner til selvbekendelse og selvindsigt, fordi bekendelse produ-
cerer selvbekendende subjekter. 
Bekendelse opstår som et forhold mellem bekendende subjekter, og subjekter 
der bekendes til. Magtforhold ligger immanent i og udspilles i disse relationer 
mellem herskende og beherskede. Der kan skelnes mellem to sider i magten. 
De regimer, de herskende der producerer subjekter som undersåtter gennem 
bestemte strategier, metoder og teknikker, og de beherskede der underkaster sig, 
og som indordner sig magtinstansens og dermed de herskendes teknikker og 
metoder. (Foucault, 1994b:68) De beherskede individualiseres gennem magt-
instansens terapeutiske metoder: bekendelse og selvteknologier.45 Patienter 
bekender om deres liv, deres tanker og følelser, og derigennem hjælpes de til 
selvrefleksion.46 Bekendelsen fungerer på denne måde også som en moralsk 
formning af det bekendende subjekt. 
 

”Individualiseringsprocessen foregår via forholdet mellem den bekendende 
og det der bekendes om”. (Foucault, 1994b:70) 
 

Pastoral magt har bekendelse som mål, og ikke at der etableres en herre-slave 
relation. Relationen mellem den der bekender, og den der bekendes til, udgø-
res af sagen, det der bekendes om. Der produceres i fællesskab en sandhed 
om subjektet. Der bekendes om noget, der er skjult for andre, og det, der be-
kendes om, er også skjult for den bekendende selv. (Foucault, 1994b:74) Be-
kendelsen er et middel til at få viden om den syges tanker og om det liv, han 
lever. Den enkelte professionelle udgør en samtalende instans, han repræsen-
terer hele systemet. Sagt med Foucault:  
 

”man bekender ikke uden at en samtalepartner er i det mindste virtuelt til ste-
de, en partner som ikke slet og ret er en samtalepartner, men den instans som 
forlanger, pålægger, værdsætter bekendelsen, og som træder ind for at døm-
me, straffe, tilgive, trøste, genforene; det er et ritual, hvori sandheden står sin 
prøve overfor den modstand, den måtte nedkæmpe for at kunne formulere 
sig;” (Foucault, 1994b:69) 

 
Den pastorale magtforms bekendelsesteknikker er virksom i human- og sam-
fundsvidenskabelig praksis såvel som i den medicinske og psykologiske prak-
sis. Medicinens bekendende principper tager form af en rituel praksis, og den 
                                                      
45 I sundhedsvæsenet er de beherskede patienterne, og de herskende er personalet, de 
er herskende - ikke som enkeltindivider, men fordi de som medlemmer af behandler-
gruppen indtager positioner i og repræsenterer magtregimet.  
46 Selvteknologier har jeg skilt ud som den tredje magtform, og der består en relation 
mellem bekendelse og selvteknologier. 
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institutionelle magt udgør et konstant pres på subjektet om at producere 
sandhed gennem bekendelse.  
Gennem den pastorale magts teknikker indgås fortrolighedsrelationer. Fortro-
lighedsrelationer indgår i et dominansforhold. (Foucault, 1994b:71) I beken-
delse er der en dobbelthed mellem den, der bekender, den der skal lære af sin 
bekendelse for at kunne løse sine problemer, og mesteren, den der bekendes 
til, og som hemmeligholder den viden, han får gennem bekendelsen. (Fou-
cault, 1994b:65) Dominansforhold benytter de allerede etablerede kapillære 
netværk, der er etableret med institutionens fortrolighedspraktikker. 
 
Den udforskede institution og bekendelsesteknikker 
I forhold til mit projekt fra en psykiatrisk institution undersøger jeg og stiller 
spørgsmål til den pastorale magtteknik, der indgår som en naturlig teknik i 
institutionens praktikker, hvorved patienter bliver objekt for viden gennem 
eksamination, og på samme tid bliver subjekt for egen erkendelse gennem 
selvrefleksion.47 Bekendelsesteknikkerne er en sammenhængende del af tek-
nikkerne i behandlingen på den psykiatriske institution, hvor teknikker, der 
anvendes til udforskning af patienternes inderste tanker og følelser, på samme 
tid bliver til selvbehandling.  
Igennem analysestrategiske spørgsmål undersøger, beskriver og problematise-
rer jeg den pastorale magtform, der i institutionen er udbredt, idet den ikke 
alene udgør en metode til at producere viden om patienterne, men også pro-
ducerer viden om sygeplejerskernes oplevelser, problemer, tanker og følelser. 
Der er sket en fordobling, hvor teknikker, der har vist sig at være effektive 
med hensyn til at producere viden om patienterne, indoptages og anvendes til 
personalets egen personlige og faglige selvudvikling.  
Det er ikke længere alene patienternes inderste, der udforskes, og patienterne 
der forventes at udforske sig selv. Dobbeltheden er indarbejdet i institutio-
nens arbejdsstruktur. Sygeplejersker former i eget regi med mesteren deres 
faglige identitet gennem lignende teknikker, som anvendes med henblik på, at 
patienterne former deres identitet som selvstyrende subjekter. Begge dele er 
konstrueret indenfor den medicinske diskurs. 
 
Selvteknologier  
Dette begreb knytter sig til den enkeltes formning af eget subjekt gennem 
forskellige selvteknikker. Formningen af subjektet er knyttet tæt sammen med 
den produktive magt, der muliggør en sådan formning. Selvteknologierne er 
                                                      
47 Subjekt begrebet har på fransk og engelsk en dobbeltbetydning: at gøre til subjekt 
og at underkaste sig andre. (Foucault, 2002, in Faubion:331) 
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med til at muliggøre, at subjektet bliver selvransagende og selvstyrende. Selv-
teknologier i den pastorale magtform er knyttet sammen med denne magt-
forms totaliserende teknikker, at alle i institutionen oplæres til at bekende, og 
sammen med individualiserende teknikker, at den enkelte bekender om sig 
selv, sine følelser, tanker og lyster. (Foucault, 1994b:66) Gennem bekendelse 
åbnes nye veje for subjektet til at indordne sine tanker, følelser og lyster. 
(Ibid:71) Bekendelsesteknikker sættes i værk med henblik på at skabe subjek-
ter med en identitet som selvbekendende, hvorigennem subjektet opnår selv-
kendskab.48 Det er behæftet med en form for synd mod en kristen moral og 
norm, der er måleredskabet for, hvilken adfærd der er ønskelig i de pågæl-
dende situationer. Den enkelte former sig selv ved at sammenligne med disse 
normer og regler for sit liv.49  
Selvbekendelse sigter mod selvstyring, selvdisciplin og selvansvar. Gennem 
selvbekendelse konstruerer subjektet sandheden om sig selv og bliver i stand 
til at være selvstyrende, selvansvarlig, selvforvaltende og at handle moralsk 
rigtigt. At bekende sandheden om sig selv er i sig selv selvhelbredende. 
(Ibid:70)  
Den pastorale magtform sigter mod anvendelse af visse teknikker, der får den 
enkelte til at tilegne sig teknikker og metoder med henblik på at forholde sig 
til sig selv for at kunne styre sig selv, sin egen sundhed og sygdom og helbre-
de sig selv, gøre sig selvansvarlig, selvreflekterende og blive samfundsmæssig 
nyttig. I denne forstand opnår subjektet en slags frihed, der er forbundet med 
og afhængig af, at subjektet vedkender sig ansvar for sig selv og sin egen selv-
dannelse. Subjektet må tage ansvar for styring af sin sygdom, og af handlinger 
der fører til egen sundhed.  
Behandlerne, der oplærer patienter i at bekende, har indarbejdet pastorale be-
kendelsesteknikker og forbundet dem med kliniske aflytningsmetoder. 
(Ibid:96) Patienterne må bekende om deres sygdom og forholde sig til egne 

                                                      
48 Jeg har fortrinsvis tænkt på selvteknologisk praksis, sådan som Foucault undersø-
ger begrebet i bind 1 af Seksualitetens historie: Viljen til Viden. Det er gået op for 
mig, at jeg har læst og forstået selvteknologisk praksis som dette forhold mellem pa-
storal magt og bekendelse, og det selvforhold den bekendende udvikler igennem en 
bekendende relation med mesteren. Jeg har ved senere læsninger bemærket, at Fou-
cault i sine seneste interviews i året for hans død taler anderledes om selvteknologier, 
som noget der har mere æstetisk karakter, ”care” eller ”concern for oneself”, altså, 
mere som Foucault undersøger begrebet i bind tre af Seksualitetens historie. (Fou-
cault, 1997, in Faubion:281-302, Foucault, 2004, Pålshaugen, 2005:53-80).  
49 Der er opstillet sygeplejefaglige retningslinier, den enkelte sygeplejerske kan sam-
menligne sig selv med. Faglig selvrefleksion kan på den måde ses som en selvrefleksi-
on over en faglig norm og regelfølge. 
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reaktioner for at lære at kunne tage vare på egen sygdom og sundhed.50 I 
denne forståelse bliver frihed uadskillelig fra det medicinske praksisregime, 
subjektet er formet i.  
Subjektiviteten kan i omsorgen for sig selv forstås som en frihedspraksis, 
hvor den enkelte i samspil med andre i livsomstændigheder og i de kulturelle 
sammenhænge, de indgår i, søger at gøre sig selvansvarlig og selvorganiseren-
de. Selvomsorgen bliver den enkeltes måde at leve på, ud fra det enkelte sub-
jekts personlige etik i det konkrete liv. (Jonas, 2001:176-177) At have selvtek-
nologier som en livspraksis er at skabe sig selv gennem sine talehandlinger. 
Det betyder, at man siger sandheden, også selv om dette kan true egne inte-
resser. Det kræver øvelse og en form for regelmæssig selveksaminering, hvor 
man kaster et kritisk blik på sine egne svagheder og fejlhandlinger. Gennem 
selvransagelser udvikles en selvkritik, der fører til, at man ændrer den måde, 
man lever på, og efterhånden gør sig selv til et bedre menneske. (Pålshaugen, 
2005:62)  
Omsorg for eget selv refererer til forskellige teknikker til at bruge sproget for 
at få sandheden frem i situationer, også selv om det kan medføre negative 
konsekvenser for én selv. Det kræver mod til at tale i situationer, hvor det 
man siger, kan få negative konsekvenser for én selv. (Pålshaugen, 2005: 54)  
Der indgår endnu en faktor, som Pålshaugen med henvisning til Foucault 
kalder frimodighed, før der kan tales om denne form for selvteknik. (Ibid:59) 
At tale og sige sandheden er knyttet sammen med den kontekst, der tales i. 
Det må vurderes om den, man vil fortælle sandheden, kan tåle at høre den, 
hvilket kan ses af den effekt, talen har på den anden. Når der begås fejl, ved 
at man fortæller noget til én, der ikke kan tåle at høre det, må man granske sig 
selv og sine handlinger, for at lære af sine fejl og ikke begå samme fejl igen. 
Denne granskning af ens praksis og selvrefleksion kan føre til, at man ændrer 
sit selvbillede, så man bedre kan mestre nye situationer. 

Konstruktion af analysestrategi 
Analysestrategien fokuserer på sygeplejerskers praktikker og teknikker set fra 
de magtperspektiver, jeg har drøftet i det foregående. Jeg opstiller en strategi 
ud fra de tre nøglebegreber: magt, viden og subjektivering. Begreberne indgår 
i analysestrategiens tre magtformer, hvormed jeg analyserer praktikker og tek-
nikker.  

                                                      
50 På den psykiatriske institution foregår undervisning af patienterne om egen sygdom 
og symptomer, og om hvordan sygdom forebygges og behandles. Dette foregår som 
en integreret del af undervisningen af pateinterne på dagafsnittet. Det kaldes psykoe-
dukation. (Materiale til patienter fra dagafsnittet) 
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Når magten antager form af disciplinering anvendes objektiverende teknikker 
og styringsredskaber i en søgen efter viden om individernes adfærd med hen-
blik på at påvirke den enkeltes moral og adfærd. Viden om individet under-
støtter en disciplinerende magtform og anvendelse af effektive styringsred-
skaber. I en disciplinerende magtform er det panoptiske princip et sådant ef-
fektivt styringsredskab. Det panoptiske princip virker ved at gøre rummet 
gennemtrængeligt og synligt på forskellige måder, så individer der opholder 
sig i rummene, kan overvåges, og deres bevægelser kan gøres kontrollerbare. 
Det panoptiske princip muliggør en adskillelse mellem den der ser, og den der 
bliver set. Derved ved den enkelte ikke, hvornår han observeres eller ikke ob-
serveres. Overvågningen og kontrollen bliver internaliseret i den overvågedes 
egen krop, så han kontrollerer og overvåger sig selv. Der indføjes dermed en 
kropslig kontrolmekanisme, en biomagt der udgør et effektivt styringsredskab 
og selvstyringsredskab.  
Disciplinering retter sig mod styring af styringen af individer gennem forskel-
lige objektiveringsteknikker: strukturering og opdeling af tid og rum, indde-
ling i forskellige kategorier: klassificeringer og diagnosticering, inddeling i til-
ladte og ikke tilladte handlinger: udelukkelses- og forbuds mekanismer. Disci-
plinering gør det muligt at styre styringen af individer gennem ordnende og 
regulerende regler og teknikker. Regler for adfærd og tale iværksættes med 
henblik på at skabe ro, regelmæssighed og orden, hvilket øger muligheden for 
kontrol. Disse mekanismer kan være synlige og forekomme som eksplicitere-
de, dvs. skrevne regler. Det kan være implicitte regler, dvs. noget der ligger i 
rutiner og tradition. Disciplinering er en operativ magt, der ved sin brug af 
praktikker, teknikker og metoder optimerer styring af styringen af individer. 
Disciplinering er en operativ magt, der betjener sig af allerede etablerede ka-
naler nedefra og op, eller den etablerer nye former for magtnetværk, der gen-
nemkrydser og overskrider institutioner, instanser og faggrænser og virker 
oppefra og ned.  
I det moderne samfunds institutioner antager denne styring nye former, sty-
ringsformer der gør brug af: overvågning og kontrol, belønning og straffesy-
stemer. Disse nye former for disciplinerende teknikker, og hvordan de funge-
rer som styringsredskaber, er en af de magt- og kontrolteknikker, jeg som den 
ene magtform udforsker i herværende afhandling. Målet med disciplinering af 
sindslidende mennesker på moderne institutioner er at forme subjekter, der er 
ufarlige, føjelige, lydige, selvovervågende og selvkontrollerende, og helst ar-
bejdsduelige så de kan være nyttige for samfundet. Fra denne magtform med-
tages følgende analysepunkter til analysestrategien om sygeplejerskers teknik-
ker til disciplinering: 
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Ordnende regler og systemer  
Iagttagelse af sygeplejerskernes iagttagelse:  
Mekanismer der gør overvågning mulig, opdeling af tid og aktiviteter, opdeling og 
indretning af rum,  
Regler og rutiner for tale og kropslige bevægelser i rum 
Klassifikation, diagnosticering og konstruktion af objekter 
Inklusion og eksklusion 
Opdeling og inddeling af tilladte og forbudte aktiviteter og udtalelser 
Belønning og straffe systemer 
 
Pastorale magtteknikker har som mål at forme selvreflekterende og selvsty-
rende, selvforvaltende subjekter. Pastoral magt er knyttet sammen med viden. 
Pastoral magt retter sig mod at konstruere subjekter, der er selvvidende, selv-
erkendende. For at konstruere det selvforvaltende subjekt søges viden om in-
dividets følelser, tanker og livsforhold med henblik på at konstruere den vi-
denskabelige sandhed om individet.  
Bekendelsen indtager en central plads, idet denne pastorale vidensmagt an-
vender teknikker, der har et dobbelt sigte. For det første at få mennesket til at 
bekende sine inderste tanker og følelser om sig selv, sit liv, sin sygdom og un-
derkaste sig andre. For det andet at oplære til selvstyring og ansvarlighed gen-
nem indøvelse af teknikker til selvbekendelse, der internaliserer en selvbeken-
delses- og selvstyringspraksis i menneskets krop og adfærd, hvorved menne-
sket blive subjekt for sig selv. Som et andet formål har pastorale 
magtteknikker at tage vare på det enkelte subjekt og flokken på samme tid. 
Det er både individualiserende og totaliserende teknikker.  
Fra den pastorale magtform rejser jeg følgende spørgsmål til strategien om 
bekendelse og viden: 
 
Søgen efter ’sandhed/ den rette viden’ 
Selvbekendelse og sandheden om sig selv 
Teknikker til at fremkalde bekendelse, der fører til viden 
Relationer mellem den, der bekender, og den der bekendes til 
At opnå og håndtere bekendelse og viden 
At definere den rette viden 
 
Selvteknologier drejer sig om at forme mennesket til selvstyrende subjekter 
med ansvar for eget liv, sygdom og helbredelse. En selvteknologisk praksis er 
en frihedspraksis indenfor et bestemt magtregime. Pastorale magtteknikker 
har som det ene formål at få den enkelte til at bekende, for at han kan lære 
sandheden om sig selv at kende. Med sandheden om sig selv skaber subjektet 
sin identitet som en af en bestemt slags, der muliggør, at han gennem bestem-
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te teknikker kan blive selvansvarlig, selvstyrende - et subjekt for sig selv in-
denfor et bestemt regime. Under andres (den professionelle mesters) ledelse 
former den enkelte sig selv. Formningen af sig selv som et selvstyrende, selv-
ansvarligt subjekt gennem refleksive processer er et led i en produktiv magt, 
formet som en strategi om at producere nyttige samfundsborgere, der er i 
stand til at leve et liv udenfor den psykiatriske institution, en hverdag så tæt 
på det normale liv som muligt.  
Denne form for selvformning bunder i en kristen moral og regelfølge, der er 
forbundet med skyld mod at have forbrudt sig mod normer og moral. 
Formningen af sig selv kan også have en anden form for praksis, og ses som 
en livspraksis, hvor det ikke er regler eller normer, der styrer den enkeltes 
selvformning, men gentagne og regelmæssige øvelser i at ransage sin egen 
praksis, og vurdere den effekt en given handling har på den, der tales til. 
Formningen af subjekters selv foregår som en slags formning af sig selv som 
et kunstværk, hvor fejl må rettes for ikke at gentages.  
Fra selvteknologier medtager jeg følgende spørgsmål til analysestrategien: 
 
Mekanismer, praktikker og teknikker til konstruktion og formning af det selvansvarli-
ge, selvransagende og selvstyrende subjekt 
 
Sammenskrevne analysestrategiske spørgsmål  
  
Magtformer og tek-
nikker 

Viden  Subjektivering 

Disciplinerende magt  
Mekanismer der mulig-
gør overvågning og kon-
trol. Observation og 
kontrol af adfærd og ta-
le. 
Opdeling af tid, rum og 
aktiviteter, arkitektur og 
indretning af rum, place-
ring og kropslige bevæ-
gelser i rum.  
Inddeling og opdeling i 
tilladte og forbudte akti-
viteter og udtalelser, be-
lønning og straf, inklusi-

Hvordan kroppe og be-
vægelser i rum gøres 
gennemtrængelige og 
dermed synlige og iagt-
tagelige, så der kan pro-
duceres viden om pati-
enterne 
Viden om normalitet/ 
og unormalitet (sunde/ 
syge tanker) 
Viden om tale og adfærd 
Klassifikation, diagnosti-
cering   
Søgen efter den rette 
viden 

Et subjekt der konstrueres 
som sund/ syg 
Normal/ unormal 
Styret/ selvstyrende  
Disciplinær internalisering: 
Et selvovervågende og 
selvkontrollerende subjekt, 
et føjeligt og samfundsnyt-
tigt subjekt 
Fortællinger der konstrue-
rer subjektet, gør alt synligt 
Konstruktion af subjekter 
indenfor magtregimet 
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on og eksklusion. 
Gøre kroppen føjelig 
gennem forskellige tek-
nikker: 
Belønning og straf 
Forbud og tilladelse 

 

Pastoral magt 
Teknikker og mekanis-
mer der tilvejebringer 
bekendelse  
Relationer mellem den 
der bekender, og den 
der bekendes til. 
Fortrolighedsforhold  
Hemmeligholdelse 
Selvbekendelse til at op-
nå viden, sandheden om 
sig selv. 

 
Søgen efter viden, der 
tjener en disciplinerende 
magt, nye måder at ind-
ordne subjektet på. 
Viden om subjektets in-
derste tanker, følelser, 
forestillinger, adfærd 
Sand/ falsk, virkeligt/ 
uvirkeligt  
Viden fører til sandhe-
den om subjektet selv. 

 
Det bekendende subjekt 
Søgen efter sandheden, der 
tjener til individets selvtek-
nologiske praksis. 
Selvhelbredelse gennem 
sandheden/ viden om sig 
selv 
 

Selvteknologier  
Mekanismer, praktikker 
og teknikker til kon-
struktion og formning 
af: Det selvdisciplinere-
de, selvkontrollerede 
subjekt 
Det selvansvarlige, selv-
styrende subjekt 
 
 
Det selvransagende sub-
jekt 

 
Viden og oplæring i re-
fleksive processer, selv-
styrings teknikker, selv-
dannelses teknikker. 
Indlæring af sociale og 
indre psykologiske kom-
petencer 
Undervisning og oplæ-
ring i egen sygdom  
 
Viden om ens egen virk-
ning på en selv og andre 

 
Etisk og politisk formning 
af selvet 
Det selvstyrende, ansvarli-
ge og frie subjekt 
Påtager sig ansvaret for 
egen sygdom, behandling, 
sundhed og helbredelse 
 
 
 
Æstetisk formning af selvet 
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Analysestrategiens blik på det empiriske materiale 
Jeg har ladet mig inspirere af Halls analyserer om medieverdenens produktion 
af en ’ny maskulinitet’, hvor han i sine analyser veksler mellem billeders, mode-
blades og reklameteksters synlige og usynlige budskaber om den moderne 
mands maskulinitet. (Hall, 2003:kapitel 1 og 5) I disse analyser er Hall inspire-
ret af Foucaults analyse af maleriet Las Meninas, hvor Foucault med sine per-
spektivskift, belyser de forskellige personer og grupper af personer i maleriet. 
Herved skaber han en rumlig effekt af relationer mellem maleriets forskellige 
figurgrupper og forskellige mulige betragtere.51 (Foucault, 1999:37-51) På 
samme måde ’betragter’ jeg forskellige relationer som sygeplejersker indgår i i 
deres arbejde som forskellige figurgrupper, der agerer i institutionelle rum, 
hvor funktioner og relationer skifter afhængig af, hvilke situationer og grup-
per jeg iagttager i rummene, og afhængig af hvilket tema og teoretisk perspek-
tiv jeg anlægger. 
Hall taler om, hvordan meningen i et billede, en tekst, eller en reklame fortol-
kes frem af den, der betragter billedet eller læser teksten. Det vi synliggør som 
fortolkning afhænger af, fra hvilket perspektiv vi betragter billedet/ teksten, 
og dermed hvordan vi læser, afkoder og fortolker det. Perspektivvalget får 
betydning for, hvad vi ser og ikke ser, og hvad vi ser og ikke ser, afhænger af, 
hvad vi fra det perspektiv meningsfuldt kan sige om billedet/ teksten. Kun i 

                                                      
51 Det kunne give anledning til en diskussion af, hvorvidt Foucaults analyser er fæ-
nomenologiske, når Foucault i analyser af maleriet ’Las Meninas’ fokuserer på lys og 
synlighed, udenfor og indenfor synsvidde, og betragter billedet gennem forskellige 
perspektiver. Her virker Foucaults beskrivelser og analyser fænomenologisk inspire-
rede. Foucaults inspiration fra, men også brud med fænomenologerne, viser sig at 
være et diskussionstema hos flere Foucault fortolkere. I ”Foucaults masker” skriver 
forfatterne: ”Kansje er det særlig i arbeidenne fra 60-tallet om estetik, kunst og littera-
tur at Heideggers innflytelse på Foucault er mest tydelig.” (Brügger, N m.fl.,1993:13)  
Dreyfus og Rabinow diskuterer bl.a. Foucaults opgør med og forsøg på at gøre sine 
historiske analyser fri af fænomenologiens (side 91) og hermeneutikkens antagelse 
om, at der er en førsproglig praksis (Heidegger) eller ikke-sproglig perception. (Mer-
leau- Ponty) (Deleuze, 2004:96, Dreyfus og Rabinow, 1983:91-100).  
Deleuze diskuterer fænomenologisk inspiration langt mere udfoldet end forfatterne i 
de to andre bøger om Foucault. Foucault er inspireret af Heidegger og Merleau- Pon-
ty. Foucaults anvendelse af lys og synlighed,(Deleuze, 2004:125) form og sproglighed 
bygger på fænomenologerne; men bryder også på væsentlige områder med nogle af 
de fænomenologiske antagelser, der ligger her om subjektets intentionalitet, hvor 
Foucault taler om en ikke subjektiv intentionalitet i magten. Deleuze nævner Fou-
caults analyse af Las Meninas, og den inspiration han kan se, at Foucaults analyser har 
fået fra Merleau- Pontys bog The Visible and the Invisible.(Merleau-Ponty, 1968) 
(Deleuze, 2004:Note 171, side 158) (Se f.eks kapitel 4 i Deleuze, 2004 om Foucaults 
inspiration og videre brug og også hans afstandtagen til fænomenologien)  
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den udstrækning vi betragter noget som viden, kan vi meningsfuldt tale om 
dette og dele denne viden med hinanden for at få en fælles forståelse. 
 
Når jeg har valgt at diskutere og problematisere med et gennemgående magt-
analytisk blik afgrænset af to hovedtemaer, er det dette blik, der er afgørende 
for, hvad jeg kan sige noget meningsfuldt om. 
Gennem en kompleksitet mellem synlighed og usynlighed, sigeligt og usigeligt 
konstrueres en mening, der tillægges billedet/teksten af den, der betragter og 
fortolker. (Hall, 2003:59) Konstruktion af viden er således afhængig af, fra 
hvilket perspektiv vi betragter noget som viden. For at konstruere viden, må 
vi kunne sige noget meningsfuldt om billedet/teksten, idet vi underkaster os 
billedets/tekstens meningsgivende diskurs ved at indgå i dialog med bille-
det/teksten. (Hall, 2003:60)52 De forskellige perspektiver, der anlægges, vil 
give anledning til forskellig fortolkning og dermed konstruktion af viden, da 
der ikke er nogen fast mening i billedet/ teksten selv, der gives kun den me-
ning, vi tillægger billedet/teksten fra det valgte perspektiv. (Hall, 2003:58)  
 

“Already, this definition carries the important premise that things- ob-
jects, people, events, in the world- do not have themselves any fixed, final or 
true meaning. It is us – in society, within human cultures – who make things 
mean.” (Hall, 2003:61)  

 
Ifølge Deleuze er Foucaults kunst analyser inspireret af fænomenologerne. De-
leuze understreger, at Foucault er inspireret af, men også adskiller sig fra en 
fænomenologisk fortolkning, idet han ikke leder efter en immanent mening.53 
Ifølge Deleuze bryder Foucault netop derfor med fænomenologerne, idet 
Foucault fokuserer på, hvordan noget konstrueres og derved gøres synligt el-
ler usynligt ved hjælp af perspektivskift. At der foregår en meningskonstruk-
tion adskiller sig fra en fænomenologisk forståelse, hvor meningen ligger i 
tingen selv, før vi giver den mening, og denne mening kan vi tyde og fortolke 
frem.  
 

                                                      
52 På samme måde som sygeplejerske og patient må subjektivere, underkaste sig 
magtregimet for at blive et subjekt indenfor dette, og derved få en subjektposition, 
hvorfra det er muligt at sige noget meningsfuldt om noget. (objektet: sygdommen) 
Patienterne lærer sig f.eks. at anvende de medicinske termer, lærer koderne, og sub-
jektiverer sig derved magtregimet. 
53 En fænomenologisk position er, at verden har mening, før vi giver den en mening, 
altså en ontologisk tilgang til verden, som f.eks. Merleau- Pontys fænomenologi. 
(Merleau- Ponty, (1970,1992,1994)  
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Når jeg tolker på det empiriske materiale fra et bestemt teoretisk perspektiv, 
fremkommer perspektivets blik på materialets meningsfuldhed gennem den 
teoretiske konstruktion, der er foretaget. Der etableres således en anden me-
ning, end den feltet selv ville anlægge, og som fremtræder meningsfuldt ud fra 
dette faglige og teoretiske perspektiv. Ved at diskutere og problematisere fra 
mit magtanalysestrategiske perspektiv etableres en kritik, som argumenterer 
for en anden meningsfuldhed end feltets faglige forståelse. Der er således for-
skelle på, hvad der meningsfuldt kan siges, menes og tales om set fra feltets 
perspektiv og set fra mit perspektiv. Også her er jeg inspireret af Foucault, 
der undersøger det visuelle regimes effekt, det der udgøres af det synlige og 
det usynlige.  
Foucault undersøger ligeledes det sproglige regimes effekt, hvad der kan siges 
og ikke kan siges, og hvordan noget gøres sigeligt. (Deleuze, 2004:51-54) Iføl-
ge Deleuze søger Foucault at skabe en analyseform ved at sammenstille det 
synlige/usynlige med det sigelige /usigelige, (som han kalder regimer) hvor 
viden konstrueres gennem de to regimers produktive samarbejde. Der drejer 
sig i denne analyseform om: at konstruere noget som synligt ved at gøre det 
sigeligt, og at fremstille noget som sigeligt ved at gøre det synligt.  
Jeg har bygget kapitel fire og fem op, så jeg i analyserne af mit empiriske ma-
teriale fokuserer på logikker og selvforståelse, der ligger til grund for sygeple-
jerskernes (og resten af feltets) iagttagelser af og handlinger i forhold til pati-
enterne. Når dette er gjort synligt, diskuterer og problematiserer jeg ved hjælp 
af analysestrategiens spørgsmål. Det vil sige: jeg etablerer et blik, hvorfra jeg disku-
terer sygeplejerskernes iagttagelse. Jeg diskuterer og problematiserer denne iagtta-
gelse og logik i forhold til teknikker og mekanismer, dvs. strategiens blik på 
de tre magtformer, viden og subjektivering. 
 
Jeg lægger ikke op til egentlige svar med en sådan magtanalytik: der findes in-
gen sande eller endelige fortolkninger. Det analytiske perspektiv er et blik, 
hvormed jeg søger at problematisere og diskutere feltets selvfølgeligheder, og 
hvad der meningsfuldt kan siges og gøres. Analysestrategien retter sig mod 
problematisering af logikker i denne selvforståelse, logikker hvorfra sproglige 
og kropslige handlinger forklares og begrundes. Der undersøges sproglige og 
kropslige handlinger, som finder sted i relationen mellem:  
 

a. på den ene side sygeplejersker og andre faggrupper, der udgør den gruppe 
af individer, der styrer styringen af andre (og sig selv) 

b. på den anden side den gruppe, der søges viden om, og som både sty-
res - og styres mod selvstyring: patienterne (og personalet selv).  
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I det følgende kapitel beskriver jeg, hvordan jeg har konstrueret mit empiriske 
materiale, der udgør det tekstkorpus, hvorfra jeg udvælger materiale og kon-
struerer tekstsekvenser til afhandlingens analyser og diskussioner. 
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Kapitel 3 - Etnografisk studie af sygeplejer-
skers arbejde  
I kapitel tre drøfter jeg, hvordan jeg går frem: fra det etnografiske studie af 
sygeplejerskers arbejde - over konstruktion af empirisk materiale: feltnoter og 
transskriberede interviews - til tematiske analyser af feltnoter og interviews 
for til sidst at diskutere og problematisere udvalgte hovedtemaer med ud-
gangspunkt i analysestrategiens magttilgang.   
Jeg drøfter det metodologiske perspektiv på at konstruere empirisk materiale. 
Jeg arbejder med kvalitativ metodetriangulering, hvor jeg kombinerer to me-
toder: observation og interviews, for at få viden om, hvordan sygeplejersker indgår 
i relationer med patienter og med forskellige faggrupper.  
Jeg diskuterer, hvordan jeg har arbejdet med det empiriske materiale, der be-
står af feltnoter, som er konstrueret på basis af konkrete iagttagelser af syge-
plejerskers og andre faggruppers arbejde i en psykiatrisk institution. Det em-
piriske materiale består desuden af interviews, hvor sygeplejerskerne og andre 
faggrupper udtaler sig om deres arbejde. 
 
Et magtkulturstudie 
Hensigten med det etnografiske studie er at studere, hvordan sygeplejerskers 
arbejde med at pleje og behandle patienter på den psykiatriske institution fo-
regår, og hvordan sygeplejerskerne forstår og begrunder deres arbejde, så det 
fremstår som fælles meningsgivende for dem. Jeg anvender etnografisk studie 
til at producere viden om, hvad der ligger til grund for sproglige koder, fælles 
meninger og holdninger i det, sygeplejerskerne taler om og fortæller mig 
om.(Spradley, 1979:9)  
 
Mit indledende spørgsmål i afhandlingen indeholder et dobbelt fokus på, 
hvordan jeg iagttager, og hvad sygeplejerskerne fortæller mig, om det jeg iagt-
tager.  
 

1. Hvordan udfører psykiatriske sygeplejersker deres arbejde, og hvad fortæller 
de, at de gør?  

 
Jeg studerer sygeplejerskers konkrete og daglige arbejde og spørger til, hvad 
sygeplejersker fortæller i forskellige situationer, når sygeplejerskerne indbyr-
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des diskuterer patienternes adfærd, symptomer på sygdom og behandling, og 
når sygeplejersker fortæller mig om deres opfattelse af patienterne og arbej-
det. Med spørgsmålene søger jeg at udforske sygeplejerskers handlinger såvel 
som deres faglige begrundelser for handlinger. Det har til hensigt at åbne for 
diskussioner og problematisering af det samarbejde, sygeplejersker har med 
patienter og med andre faggrupper.  
Inspireret af Stuart Hall kombinerer jeg det etnografiske studie med Fou-
caults magtbegreber, således at studiet af kultur på samme tid fungerer som et 
studie af magtrelationer mellem institution og samfund. (Hall, 2003:41-51)54 
Halls tilgang er diskursiv, det er karakteriseret ved: 

”the discursive approach is more concerned with the effects and conse-
quences of representation – its ’politics’. It examines not only how language 
and representation produce meaning, but how the knowledge which a par-
ticular discourse produces connects with power, regulates conduct, makes up 
or constructs identities and subjectivities, and defines the way certain things 
are represented, thought about, practiced and studied.” (Hall, S, 2003:6)  

 
Med en diskursiv tilgang undersøges hvordan sprog og talehandlinger pro-
ducerer viden, der kun kan fungere som mening indenfor en bestemt diskurs. 
Viden er i denne betydning altid forbundet med en produktiv magt som hos 
Foucault. Magten er produktiv og regulerer og styrer individer i en retning, 
således at der konstrueres subjekter med bestemte identiteter. Det er ligeledes 
diskursivt bestemt, hvilke sociale praktikker, der anses for at være menings-
givende, og hvad der betragtes som normalt og ikke normalt i en given kultur. 
En diskursiv forståelse drejer sig om at producere viden om objekter og dele 

                                                      
54 Lige præcis denne kombination af kulturanalyser og Foucaults magtbegreber har 
Kendall og Wickham(1999) rejst kritik af. Deres synspunkt er, at Hall med kombina-
tionen bruger Foucault i en søgning efter mening, hvilket man ifølge Kendall og 
Wickham ikke kan gøre, uden at misforstå Foucaults intention med at arbejde pro-
blembaseret i sine historiske analyser. De skriver:  
”In short Hall does not treat Foucault seriously, using him only up to the point where he might 
frighten the children – that is, up to the point where he might disturb the obviousness of cul-
ture as meaning. Of cource. For us, a Foucault that does not disturb the obviousness of some-
thing is no Foucault at All.”(Kendall, Wickham,1999:119) 
Jeg forstår kritikken, hvis Hall kun søger at udvide sin søgen efter mening med nye 
begreber. Det kan jeg ikke se, er tilfældet i ”Representation”. (Hall, 2003) I denne bog 
er det overvejende Foucaults kunstanalyser, der er forbillede for Halls medieanalyser. 
Foucaults analyse af Las Meninas (Foucault, 1999:37-51) er præget af en filosofisk, 
fænomenologisk analysetradition. (Som f.eks. Merleau-Ponty’s kunstanalyser og fra 
bogen ”The Visible and the Invisible” (Merleau-Ponty, 1968) (Synspunktet er mit, 
Hall nævner ikke noget om Foucaults fænomenologiske inspiration fra Heidegger og 
Merleau- Ponty.) 
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denne viden gennem sprog. Den diskursive viden er forbundet med magt og 
styrer, hvad vi meningsfuldt kan sige. Det der meningsfuldt kan siges former 
og påvirker, hvad vi meningsfuldt kan gøre. (Hall, 2003:44) 
 

”It attempts to overcome the traditional distinction between what one 
says [language] and what one does [practice].” (Hall, 2003:44) 

  
Fælles holdninger og regler er med til at afgøre, hvilke handlinger der falder 
indenfor fællesskabets meningsskabende diskurs og betegnes normalt, og 
hvad der er udenfor og betragtes som anormalt. Men det er til forhandling, 
hvad der er indenfor og udenfor. Der er altid forskellige meninger indenfor 
en diskurs, hvor der også vil være forsøg på at sætte bestemte meninger fast 
ved magt. (Hall, 2003:10) Med Halls tilgang ses mening som en central del af 
en repræsentation, der fremkommer gennem symboler, sproglige udsagn, 
kropslige handlinger og placeringer i rum, tekster og kropslige udtryksformer 
som gestus og ansigtsmimik.(Hall, 2003:19)  
I en kultur produceres og cirkulerer mening i enhver social situation, ved den 
betydning vi tillægger en handling eller et objekt, og ved den brug vi gør af 
objektet. Praksis og ritualer indgår meningsfuldt for os, fordi vi tillægger dem 
værdi og mening gennem de historier, vi fortæller om vores hverdagspraksis. 
Disse fortællinger er med til at forme vores hverdagspraksis, der ordnes og 
styres, og der opsættes regler og normer i forhold til, hvad der giver mening 
for denne praksis. (Hall, 2003:5)  
 

By ’discourse’ Foucault meant a group of statements which provide a lan-
guage for talking about – a way of representing the knowledge about – a par-
ticular topic at a particular historical moment. ” (Hall, 2003:44) 

 
Hall betragter diskurser som et repræsentationssystem. (Hall, 2003:43) Repræ-
sentationssystemet består af forskellige måder sprogligt at organisere, gruppe-
re, arrangere og klassificere begreber og etablere relationer mellem disse be-
greber eller adskille begreber fra hinanden.(Hall, 2003:17) Repræsentation 
sammenkæder ting, tegn og begreber i sproget og danner mening. Vi anven-
der begreber, sprog som skrift og tale og billeder til at udtrykke mening, og til 
at fortolke og kommunikere tanker til hinanden.(Hall, 2003:18) 
Som kulturelle subjekter er vi afhængig af, at vi kan forbinde ting med vores 
begreber for at fortolke de kulturelle koder.  
I forlængelse af denne udlægning af Hall studerer jeg: hvordan sygeplejersker i 
et psykiatrisk regi taler om og handler i forhold til de indlagte patienter, hvor-
dan sygeplejerskerne producere viden om patienterne, og hvordan denne vi-



Nelli Øvre Sørensen 

 64 

den produceres og formidledes gennem fortællinger om patienterne. Det er 
således fortolkninger, der bestemmer, hvad der betragtes som viden, som 
sandhed, en sandhed der skifter med enhver ny fortolkningskæde. Fortællin-
gerne er forbundet med en produktiv magt, der dels producerer de objekter, 
der tales om, dels producerer viden, og dels producerer subjektpositioner, der 
kan tales fra. Disse subjektpositioner er altid diskursivt bestemt, hvilket vil 
sige, at man for at kunne udsige noget meningsfuldt om et objekt, må under-
lægge sig (subjektivere) regler for den diskurs, der tales og fortolkes inden-
for.(Hall, 2003:56) 
Jeg studerer, hvordan tale om patienterne fører til viden, hvordan viden om 
patienterne kan føre til, at handlinger tillægges bestemte værdier, der gør, at 
de kan ordnes, styres og udføres på bestemte måder.  
 
At udføre et etnografisk studie 
Jeg har udført et etnografisk studie over to perioder. Den første periode var 
af to ugers varighed. Disse to uger havde til hensigt at ’lære stedet, sygeplejerskerne 
og deres arbejde at kende’. I denne korte periode arbejdede jeg åbent og søgende, 
på en måde der betegnes ’open-ended’. (Schensul, S, Schensul, J, 1991:164)  
Det åbne ligger i de udforskende og situationsbestemte spørgsmål, jeg stillede 
til sygeplejerskerne under observationerne. Det betyder også, at jeg indgik i 
bestemte relationer med de sygeplejersker, jeg udforskede. Relationerne i et 
etnografisk studie er baseret på et alment menneskeligt tillidsforhold, hvor jeg 
som forsker stiller spørgsmål til noget, jeg iagttager og hører, og til noget sy-
geplejerskerne begrunder og fortæller om deres arbejde. Relationer i denne 
sammenhæng betyder ikke, at jeg har deltaget ved at indgå i et arbejdsfælles-
skab.  
Den åbne og søgende metode baseres på, at jeg som forsker har kendskab til 
sygeplejerskernes teoretiske baggrund, men ikke har kendskab til den bestem-
te kontekst. Nærmere kendskab til konteksten, til de sociale relationer og til 
sygeplejerskernes egen forståelse af den konkrete praksis, har jeg fået efter-
hånden som studiet skred frem med observationer, samtaler og interviews. 
Det gav mig større indsigt i og viden om arbejdet og om sygeplejerskernes 
holdninger, meninger og handlinger.  
Efter de to ugers studie analyserede jeg feltnoterne og konstruerede overord-
nede temaer for senere at udføre tættere og mere fokuserede observationer i 
en fire måneder lang periode. Temaerne fra de to afsnit er sammenfaldende, 
selv om der i de to afsnit forekommer forskelle i behandlingsformer, variatio-
ner i personalesammensætningen og samarbejde mellem faggrupper og for-
skelle i organisering og udførelse af arbejdet.  
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Temaer fra første del af det etnografiske studie  
 

Fortællinger 
Magt / tvang/ styring/ kontrol/ iagttagelse 
Tid /rum/ struktur/ro og orden 
Planlægning/ skema/ rammer / aftaler  

 Regler/ principper 
Behandler-team 
Samtale/terapi/ pleje/ behandling 

 
Temaerne kan betragtes som nogle punkter, jeg har haft speciel opmærksom-
hed på i det videre studie, hvor jeg har holdt blikket åbent for at iagttage sy-
geplejerskernes iagttagelser, tale og handlinger.  
På baggrund af mine erfaringer fra første del af studiet valgte jeg at observere 
alle sygeplejersker på skift. Jeg fulgte hver enkelt sygeplejerske i hendes arbej-
de dagen igennem, og observerede samtaler og aktiviteter, hun varetog, og jeg 
lyttede til personalets fortællinger og meningsudvekslinger under interne rap-
porter, på konferencer, til møder og i stuegangssituationer. Sygeplejersken 
fortalte af og til, hvad hun gjorde, og hvordan og hvorfor det kom til at fore-
gå, som det gjorde. Både i dagens spontane samtaler og i planlagte interview-
situationer brugte sygeplejerskerne eksempler fra situationer, jeg havde over-
været, for at anskueliggøre hvordan de opfattede deres arbejde med patien-
terne og samarbejdet med andre faggrupper.  
 
Perifer forskerrolle 
Den perifere deltager, er kendetegnet ved at være observerende til stede uden at 
deltage i arbejdet. Min interesse som forsker var ved førstehånds forskning at 
få et insiderperspektiv på mennesker, aktiviteter og den sociale struktur i insti-
tutionen. I den perifere forskerrolle indgik jeg som forsker i sociale relationer, 
men indgik ikke som del af arbejdsfællesskabet med drøftelser af patienternes 
adfærd og sygdomme etc., som personalet fortalte hinanden om. I den perife-
re forskerposition deltager forskeren ikke i de aktiviteter, der foregår i feltet, 
for ikke at blive ude af stand til at fortolke egne data om det, der foregår i 
gruppen. (Adler, Adler, 1987:26-37) 
Uanset hvilken position jeg havde valgt, ville det have gjort sig gældende, at 
det var ’nemt’ (Adler, Adler, 1987:26-37) for mig at få oplysninger af sygeple-
jerskerne, fordi ’tilliden’ til mig som person befordredes af, at jeg som uddan-
net sygeplejerske på forhånd var ’én af samme slags’. (Adler, Adler, 1987:26-37) 
At jeg har en baggrund som sygeplejerske og sygeplejelærer kan være en for-
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del og en ulempe på samme tid. Det var en fordel, at jeg med kendskab til et 
hospitals arbejdsrutiner og organisering vidste, hvordan og hvor jeg kunne få 
oplysninger om det, jeg ønskede. Det kan være en ulempe, fordi der kan være 
oplysninger, jeg som forsker ikke får adgang til, fordi jeg tager noget for givet 
og derfor ikke får stillet spørgsmål.  
Det kan være en hindring for at se bag om feltets selvforståelse, hvis det jeg 
udforsker virker for velkendt. At være for meget ’en af samme slags’ kan mind-
ske den nødvendige distance til feltet. Det kan være en ulempe og en fordel, 
at man kan forstå, hvad der går for sig i de forskellige situationer. Jeg behø-
vede ikke at være i afsnittene i lang tid for at finde ud af, hvordan arbejdet var 
organiseret og blev udført. Det sparede tid, at jeg kendte til hospitalskulturen; 
men jeg var der ikke som sygeplejerske, der skulle lære at fungere som sådan. 
Jeg var der udelukkende som forsker, der var til stede for at studere sygeple-
jerskernes arbejdsrelationer med patienter og med andre faggrupper. 
Som forsker udfører jeg kontinuerlige analyser og problematiseringer med 
udgangspunkt i min teoretiske baggrund. Denne teoretiske forståelse adskiller 
sig fra den praktiske handletvang, der er til stede for sygeplejerskernes ved-
kommende på det psykiatriske hospital. Forskningsanalyser adskiller sig fra 
analyser af en situation, der foretages, for at sygeplejersken skal kunne vurde-
re en patients adfærd og farlighed, en vurdering der er nødvendig for at kun-
ne handle i situationen i overensstemmelse med faglige regler, rutiner og be-
handlingsmæssige retningslinier. Det er dette kompleks, jeg som forsker søger 
at indkredse.  
Det får betydning, at jeg er uddannet og kropsligt skolet som sygeplejerske, at 
jeg har internt kendskab til sygeplejefagets overordnede logikker, fordi jeg 
gennem mange år har undervist på sygeplejestudiet. Det har betydning for, 
hvordan jeg agerer under studiet, at jeg er kropsligt skolet på en bestemt må-
de. Det får ligeledes betydning for, hvordan sygeplejerskerne og de andre fag-
grupper betragter mig som forsker, og for hvordan det er muligt for mig at 
indtage en forskerposition, på den måde jeg har defineret det. Det har også 
betydning, at jeg har distanceret mig fra den praktiske sygepleje gennem mine 
studier og arbejdet som sygeplejelærer siden 1986. 
En sygeplejerske, der observerer andre sygeplejerskers arbejde eller observe-
rer patienterne, er ikke en usædvanlig situation, mens en forsker, der udfører 
et etnografisk studie, er en uvant situation i den kliniske praksis.  
Uanset om observation sigter mod at udføre forskning eller at kontrollere og 
forbedre en praksis, produceres viden om det der observeres. Derfor kan den 
position, jeg indtog, set fra sygeplejerskerne og de andre faggruppers side lig-
ne en ’naturlig observatør’ position. (Adler, Adler, 1987:26-37)  
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Hvis jeg var praksisudviklende sygeplejerske, ville det have været formålet at 
lægge fortolkninger så tæt op ad sygeplejerskernes egen forståelse, at de fore-
slåede ændringer af praktikker kan accepteres. Min forskerposition er ander-
ledes. Jeg søger ikke at reproducere sygeplejerskernes egen forståelse for at 
iværksætte fælles forandringer af denne praksis. Jeg evaluerer og vurderer ik-
ke, om plejen er god eller ikke god, eller om sygepleje handlinger er rigtige 
eller forkerte. Jeg har ikke til hensigt at vurdere om det, der fortælles, er sandt 
eller falsk, normalt eller unormalt.  
Jeg er som forsker i kraft af et analytisk og teoretisk perspektiv allerede på af-
stand af feltet selvforståelse. Som forsker søger jeg viden om, hvad sygeple-
jerskerne iagttager, når de iagttager, og hvordan sygeplejerskerne på baggrund 
af hvilke iagttagelser producerer viden om patienterne. Jeg iagttager sygeple-
jerskernes handlinger i forhold til patienterne og spørger til de overvejelser, 
sygeplejerskerne begrunder deres handlinger med.  
Formålet med min udforskning er at studere sygeplejerskers arbejdsrelationer 
med patienter og deres relationer med andre faggrupper med henblik på at 
analysere og problematisere fra et teoretisk perspektiv med udgangspunkt i 
Foucaults begreber om magt, styring og selvteknologier. (Foucault, 2003, 
Foucault, 1994b, Foucault, 1996) Derved anlægges en helt bestemt optik på 
den observerede praksis, der kun har udsigelseskraft i forhold til de valgte be-
greber, og som ikke kan tjene til at vurdere om noget er godt eller ikke godt, 
rigtigt eller forkert. 
 
At positionere sig som forsker  
Jeg kunne, som jeg ønskede, holde en vis distance og komme og gå frit, selv 
om jeg fulgte efter og gik ’sammen med sygeplejersken’, fordi jeg ikke udgjorde en 
’del af arbejdsstyrken’ og ikke var ’ligesom’ gruppens medlemmer. (Adler, Adler, 
1987:26-37, Hammersley, Atkinson, 1995:112)  
At skabe distance og fremmedhed, at gøre sig anderledes, kan producere æng-
stelse hos de, der udforskes. Det kan skabe modstand, der bevirker, at det 
bliver en aktiv proces at etablere, indtage og opretholde en forskerposition i 
feltet. Grænserne for hvilken indflydelse, jeg som forsker bliver tilskrevet, er 
udflydende selv i min position som perifer deltagende forsker. Det kan ikke 
undgås, at jeg som forsker ved min blotte tilstedeværelse påvirker feltet på en 
eller anden måde. (Adler & Adler, 1987:47-49). Jeg oplevede af og til, at spe-
cielle samtaler og situationer blev iscenesat, når jeg var i afsnittet. Det om-
vendte, at feltet påvirkede mig som forsker og min forskerposition, var også 
tilfældet.  
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Jeg vil i det følgende afsnit give et par eksempler fra feltnoter og reflektere 
over, hvordan både jeg og personalet søgte at positionere mig som forsker på 
forskellige måder, og hvordan jeg indtog forskellige forskerpositioner i for-
hold til sygeplejerskerne, i forhold til øvrige faggrupper i det tværfaglige team 
og i forhold til patienterne.  
Når jeg fulgte sygeplejerskerne i deres arbejde og spurgte om forskellige ting i 
løbet at dagen, gav de udtryk for, at de syntes, det var spændende, at jeg fulg-
te dem i deres arbejde. Og selv om sygeplejerskerne af og til blev usikre på, 
hvad de skulle svare, når jeg stillede spørgsmål, gav sygeplejerskegruppen ud-
tryk for, at de synes det var godt, at de fik mulighed for at fortælle mig om 
deres arbejde. En af sygeplejerskerne udtrykte det på denne måde:  
 

Hvor er det dejligt, at du følger mig og spørger til det, jeg gør. Så må jeg 
tænke over min pleje og begrunde den. Der er ikke mange andre, der er inte-
resseret i, hvad jeg foretager mig som sygeplejerske. (Feltnoter, dagafsnit) 

 
Det var ikke altid lige nemt at indtage den position, jeg havde tænkt mig. I 
den første periode påtog jeg mig rollen som supervisor i kraft af at have været 
sygeplejelærer. Episoden er fra det lukkede afsnit, og stammer også fra første 
del af observationsstudiet.  
 

I dag skal sygeplejerske Ditte undervise fire social- og sundhedsassistent 
elever fra kl 10. til 11.- Emnet er plejestatusrapport og Merry Scheels55 syge-
plejeteori. (Ditte har, til denne undervisningssituation, tænkt sig at anvende 
noget nyt materiale om observation og dokumentation af plejen. Materialet er 
udarbejdet af sygeplejeledelsen og indgår i hospitalets referenceprogram. Dit-
te vil i undervisningen spørge til elevernes egen viden og tage udgangspunkt i 
det.) Inden Ditte skal undervise, beder hun mig om at supervisere hende om 
de tanker, hun har gjort sig, er pædagogiske nok. På afdelingssygeplejerskens 
kontor taler vi lidt om Dittes opfattelse af teori i forhold til praksis. Ditte læ-
ser op af et stykke papir, hun fortæller, og jeg hører efter, hvordan hun har 
tænkt sig at undervise. Og jeg siger, at det lyder fint. (Feltnoter, lukket afsnit) 

  
Da jeg efterfølgende analyserede på feltnoterne, gik det først rigtigt op for 
mig, at jeg blev betragtet som ekspert i pædagogik og i Merry Scheels teori, og 
at jeg var blevet supervisor. Det blev tydeligt for mig, at jeg i den pågældende 
                                                      
55 Merry Scheel er en dansk sygeplejerske, der har skrevet bøger om sygepleje fra en 
filosofisk vinkel. Den omtalte bog ’Interaktionel sygeplejepraksis’ tager afsæt i Ha-
bermas’ kommunikationsteori og Løgstrups omsorgsfilosofi. Denne bog er operatio-
naliseret som metode til at dokumentere og beskrive sygeplejerskers handlinger i in-
stitutionen. (Scheel,1995) Sygeplejerskerne på institutionen har udarbejdet reference-
grundlag på baggrund af Scheels bog. 
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situation havde påtaget mig et arbejde som fag - intern pædagogisk vejleder, 
en position der er i overensstemmelse med min funktion som sygeplejelærer, 
og derfor var let for mig at indtage. Det gik også op for mig, at tildeling af en 
pædagogisk vejlederposition kunne hindre mig i at skabe distance til det ud-
forskede felt, og jeg blev klar over, at jeg under den senere forskning ikke 
skulle påtage mig sådanne opgaver.  
 
Nogle sygeplejersker forsøgte at finde et bestemt svar, jeg gerne ville have. 
Når sygeplejerskerne fandt ud af, at jeg ikke havde svaret på mit eget spørgs-
mål, og at der ikke var ét rigtigt svar; men at jeg gerne ville vide, hvad de fore-
tog sig i deres praksis, blev de først forvirrede; men efterfølgende fortalte sy-
geplejerskerne ofte uopfordret.  
I modsætning til oplevelserne med sygeplejerskegruppen, hvor der ikke var 
modstand mod, at jeg fulgte dem, havde jeg andre oplevelser fra nogle perso-
ner fra andre faggrupper, som jeg ikke fulgte i deres arbejde, sådan som jeg 
fulgte sygeplejerskerne. Distriktsoverlægen gav i et interview udtryk for, at 
mit projekt måske drejede sig om at finde forskellen på sygepleje og medicin, 
og at jeg var ude i noget, der mere drejede sig om en fagforeningsdebat.  
 
Nogle i personalegruppen følte sig usikre på, hvad jeg så efter og havde be-
mærkninger om, hvor jeg opholdt mig, hvad jeg foretog mig, og hvad jeg 
skrev. Psykologen på dagafsnittet fulgte tilsyneladende meget tæt, hvad jeg 
foretog mig under morgenmøderne. Hun kommenterede en dag henvendt til 
en af sygeplejerskerne: nå, der sagde du noget spændende, for Nelli skriver ned.  
 
Det sidste eksempel, jeg vil fremdrage, stammer fra det lukkede afsnit. Ek-
semplet viser, hvordan min forskerrolle blev fortolket af en mandlig social- 
og sundhedsassistent. En af de første dage jeg var i afsnittet, beskrev jeg i 
feltnoterne, hvordan en social- og sundhedsassistent stillede sig spørgende til 
min forskerrolle ved at rejse tvivl om gyldigheden af min måde at observere 
arbejdet på.  
 
For at kunne følge den sygeplejerske jeg observerede den pågældende dag, 
tilbragte jeg det meste af dagen med at sidde på en stol inde på kontoret. Den 
position, jeg indtog som forsker, brød tydeligvis med personalets antagelser 
om, hvordan ’nyt personale’ vanligvis opfører sig som nye i afsnittet. Det vi-
ste sig, at en mandlig social- og sundheds assistent i løbet af dagen havde iagt-
taget mig nøje.  
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Han siger til mig, at han ikke kan forstå, hvad jeg kan få ud af at sidde på 
kontoret en hel dag. Han ved, at eleverne siger, at det tager mindst fjorten 
dage at komme ind i afdelingens arbejde. Han fortæller, at vikarer, der kom-
mer i afsnittet, ikke kan fungere. Han ved, at eleverne synes, at det hele fore-
går i en forvirring; men der er en struktur på det, de laver. Jeg svarer, at der er 
den forskel, at jeg ikke skal lære at arbejde i afsnittet, så jeg forsøger ikke at 
finde ud af, hvordan jeg skal gøre, hvis jeg skal arbejde på samme måde. I 
stedet for søger jeg at finde ud af, hvad der foregår, men ikke for at kunne la-
ve arbejdet.  

Han mener, at jeg nemt kan komme til at fortolke det, de laver, forkert, 
fordi jeg ikke kender deres grunde til at handle. Jeg siger, at i dag har jeg set 
på, hvad afdelingssygeplejersken laver, og hvad der sker rundt om hende. Og 
bagefter taler jeg med hende, og hun fortæller mig, hvad der sker. Assistenten 
siger, nå, ja, hun[ afdelingssygeplejersken] ved alt, hvad der sker her, persona-
let fortæller hende altid, hvad der går for sig. Hun er den centrale i afsnittet. 
(Feltnoter lukket afsnit) 

 
Med denne bemærkning gav social- og sundhedsassistenten udtryk for, at han 
undrede sig over, hvorfor jeg placerede mig, som jeg gjorde, hvorfor jeg ikke 
observerede på en anden måde, en måde der ville gøre mig i stand til at vur-
dere, som personalet vurderede, at handle som personalet handlede, for at 
kunne fortolkede det, jeg så på rette måde, dvs. på den måde og i den forstå-
else som plejepersonalet selv ville fortolke på. 
Jeg har i den situation muligvis virket som en trussel på ham, fordi jeg indta-
ger en ukendt position i rummet, hvor jeg ikke deltager i plejepersonalets åb-
ne og fortællende fællesskab. Det betyder også, at jeg ikke fremlægger mine 
fortolkninger af det, jeg iagttager, det lægges ikke frem til fælles drøftelse, jeg 
holder den viden, jeg har, som min egen fortrolige viden. Det er i sig selv et 
dominansforhold omkring hemmeligholdelse af viden, der bygges op. (Fou-
cault, 1994b:71) Eksemplet viser også en personlig magtkamp, der foregik 
mellem assistenten og mig, der drejer sig om den måde, jeg definerede og ind-
tog forskerpositionen. Da jeg er ’ny’ i afsnittet, forventes jeg at opføre mig og 
placere mig på en bestemt måde. Det gør jeg ikke, derfor kan det være, at jeg 
bliver betragtet som anderledes, på samme måde som personalet betragter 
patienterne som anderledes, når de ikke opfører sig ordentligt eller forvente-
ligt, på en måde som patienter opfører sig ifølge reglerne i afsnittet.  
 
På en psykiatrisk afdeling kan det være svært at være forsker, der opfører sig 
anderledes, end de mere velkendte, forskende læger opfører sig. Personalet 
kender og accepterer lægernes forskning og dermed position som læge og 
som forsker. Jeg holdt mig udenfor arbejdsfællesskabet uden at indtage en 
kendt og accepteret forskerposition. 
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Eksemplet siger noget om mit forsøg på at bryde med plejepersonalets fore-
stillinger om, hvordan jeg som nyankommen sygeplejerske forventes at agere, 
og det viser mit behov for at skille mig ud fra det faste personale. Det gør jeg 
ved at understrege, at jeg ikke er ansat til at arbejde i institutionen som syge-
plejerske.  
Men social- og sundhedsassistenten søger også at underkende den måde, jeg 
som forsker studerer sygeplejerskernes arbejde. Jeg hævder min status som 
forsker ved at tilbagevise social- og sundhedsassistentens ret til at vurdere 
min forskerposition.  Social- og sundhedsassistenten søger i stedet for at be-
nægte legitimiteten af min tilgang til at fortolke arbejdet, underforstået at der 
findes en sandhed om at fortolke, der repræsenterer ’den rette måde’. Jeg bruger 
derfor afdelingssygeplejersken, der besidder den højeste position i afsnittets 
sygeplejefaglige hierarki til at legitimere min tilgang til plejepersonalets for-
tolkning, for at kunne genindtræde i min definerede forskerposition. Jeg bru-
ger afdelingssygeplejerskens magtfulde position, som adgangstegn til en aner-
kendelse af min position.  
Ved at nævne, at jeg får afdelingssygeplejerskens version om, hvad der sker i 
afsnittet, signalerer jeg, at jeg får den fortolkede viden fra afdelingssygeplejer-
sken, hvor hun for social- og sundhedsassistenten repræsenterer den, der ved 
alt – underforstået, det der er værd at vide. Hun fungerer som et videnspro-
ducerende og opsamlende centrum i afsnittet.  
Hvis det var lykkedes assistenten at positionere mig i sit billede, var min legi-
timitet som forsker, og dermed retten til at fortolke verden anderledes end 
personalet selv ville gøre, muligvis blevet svær at fastholde. Med mit gensvar 
søgte jeg at fratage assistentens udtalelser legitimitet og genindtog samtidig 
min forskerposition og retten til at fortolke verden ud fra en anden fortolk-
ningsramme end feltets egen ramme ved hjælp af den magt, der ligger i et in-
stitutionshierarki. Med en tilgang fra min forskerposition, fortolker jeg verden 
på en måde, der er forskellig fra de, der iagttages. Jeg ønsker med denne posi-
tion at bryde med sygeplejerskernes selvforståelse og komme bag om denne 
logik.  
 
Etnografisk studie og etiske overvejelser  
Etiske hensyn og overvejelser var aktuelle både i forhold til patienter og per-
sonale i forbindelse med at observere. At jeg har positioneret mig i en for-
skerposition til patienterne, hvor jeg ikke har spurgt dem om deres oplevelser 
som patienter, skyldtes ligeledes etiske overvejelser, fordi jeg ikke havde pati-
enternes følelser, oplevelser og menneskelige erfaringer i fokus for mit pro-
jekt. Jeg havde sygeplejerskernes relationer med patienter og med andre fag-
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grupper i fokus. Jeg havde altid sygeplejersken og hendes relationer i kraft af 
arbejdet som observationsobjekt. Det forhindrede ikke, at jeg socialt set af og 
til tilbragte tid i dagligstuen, hvor patienterne opholdt sig uden personale me-
get af tiden, og at jeg talte med personalet om dagligdags ting, når vi spiste 
frokost sammen.  
Der er flere typer etiske overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse med 
forskningen. Fordi der er tale om forskning på et hospital, har jeg sendt en 
projektbeskrivelse til Videnskabsetisk komité System i amtet, og da der ikke 
er tale om biomedicinsk forsøgsvirksomhed, skal der ikke gives tilladelse. 
Uden et svar fra Videnskabsetisk komité System er der ikke adgang til at for-
ske i sundhedsvæsenet.56 
Jeg har forud for det etnografiske studie drøftet med distriktsledelsen og af-
snitsledelserne på institutionen, hvilke etiske overvejelser, der var i forhold til 
personale og patienter under udførelsen af det etnografiske studie. Sygeplejer-
sker og andre personalemedlemmer kan i udgangspunktet selv sige fra i for-
hold til deltagelse i undersøgelsen; men på grund af deres sygdom er det ikke 
alle patienter, der kan give tilladelse eller sige fra overfor at blive iagttaget. 
Psykiatriske patienter har ofte angst overfor ukendte ting og kan have svært 
ved at tage beslutninger og træffe valg. Derfor kan det forekomme som en 
uoverstigelig situation, at skulle tage stilling til, om de vil deltage eller ikke vil 
lade sig observere i samtale med sygeplejersken eller i andre situationer.  
Overlægerne og de ledende sygeplejersker ønskede ikke, at patienterne skulle 
underskrive en samtykkeerklæring med den begrundelse, at det kunne virke 
som for stort et pres på patienterne. Ledelsen gav udtryk for, at patienterne 
kunne give tilladelse til at blive observeret, når de blev spurgt.  
Jeg aftalte med distriktsledelsen, at sygeplejerskerne før jeg gik med og forud 
for hver enkelt situation vurderede eller spurgte patienten, om jeg kunne 
overvære sygeplejerskens pleje og behandling i den pågældende situation.57 I 
situationer hvor sygeplejerskerne vurderede, at der kunne opstå problemer 
med at bede patienten om tilladelse, afgjorde sygeplejersken eller lægen uden 
at spørge patienten, om jeg kunne være til stede. Der var enkelte patienter, 
                                                      
56 Biomedicinsk forsøg er f.eks. forsøg på mennesker med medicin for at undersøge 
virkning og bivirkning. I Danmark er humanistisk forskning i sundhedssektoren ikke 
omfattet af samme regler. Både læge og sygepleje faggrupperne har udarbejdet etiske 
retningslinier for forskning; men også disse retter sig i stor udstrækning mod forsøg 
og udvikling af pleje og behandlingsformer.  
57 Det er på en måde et generelt problem, når patienten ikke selv er i stand til at sige 
til eller fra, og at det er op til sygeplejerskerne at vurdere på deres vegne. Der var kun 
få situationer, jeg overværede, hvor patienter ikke selv blev spurgt og gav mundtlig 
tilladelse. 
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der sagde nej, når de blev spurgt af sygeplejersken, mens andre patienter gav 
udtryk for, at der altid var så mange personer til stede, så jeg kunne lige så 
godt komme med.  
Det kan være svært at sige, om det var den bedste måde at få tilladelse til at 
observere de forskellige situationer på, når jeg brugte sygeplejersken som den, 
der spurgte patienten om tilladelse. Det kan være med til at skabe tillid selv at 
kontakte en patient; men det kan også virke anmassende på patienter, der har 
angst for kontakt. På det medicinske område er der regler for, at alle patienter 
skal give deres samtykke for at indgå i forsøg i forskningsprojekter, så derfor 
kan det diskuteres, om det ifølge faglige og internationale etiske konventioner 
for sundhedssektoren var en etisk set korrekt beslutning i de få tilfælde, hvor 
jeg ikke eksplicit havde opnået tilladelse fra patienten.  
På det lukkede psykiatriske afsnit var der mange situationer, hvor patienterne 
ikke kendte personalet, og derfor ikke tog sig af, om jeg gik med eller ikke, 
måske var de heller ikke altid klar over, hvad der skete på grund af deres psy-
kotiske tilstand. I de meget få situationer hvor der var optræk til eller blev ud-
ført tvangsforanstaltninger, forblev jeg på kontoret efter aftale med ledelsen.58 
På dagafsnittet opholdt jeg mig i dagligstuen og overværede eller deltog i for-
skellige aktiviteter sygeplejerskerne foretog i relation til patienterne, f.eks. 
vandreture og madlavning. Patienterne på dagafsnittet havde det psykisk bed-
re end patienterne på det lukkede afsnit. På dagafsnittet blev jeg præsenteret 
af afdelingssygeplejersken på et fællesmøde mellem patienter og det tværfagli-
ge team, og her fortalte jeg patienterne om mit projekt. Mange af patienterne 
på dagafsnittet var nysgerrige og spurgte mig senere om mit forskningspro-
jekt, hvor patienterne kontaktede mig for at få oplysninger om mig og projek-
tet og ikke med henblik på deres egen rolle i det.  
Der var enkelte patienter på dagafsnittet, som sagde nej, når sygeplejersken 
spurgte, om jeg måtte overvære samtalen mellem dem og deres kontaktsyge-
plejerske. Det var forstyrrende, eller de ikke kunne overskue, at jeg var til ste-
de under netop den samtale. 
Den måde jeg placerede mig i et rum på i forhold til personale og patienter 
indgik i mine etiske overvejelser. Jeg satte mig, så det var patientens samtale-
partnere, der havde ansigts og øjenkontakt med patienten, og så jeg ikke hav-
de direkte ansigt til ansigts kontakt med patienten.  
Jeg gjorde mig også overvejelser over, hvad og hvornår jeg som forsker, kun-
ne tillade mig at notere. Når jeg sad i et lokale og lyttede til personalets samta-

                                                      
58 Tvang kan være mange ting. Tvangsbehandling med medicin, tvangsfiksering, 
tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse. 
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ler og konferencer, noterede jeg som regel undervejs, hvis det lod sig gøre. 
Når det drejede sig om samtaler med patienter eller miljøterapeutiske aktivite-
ter i grupper, skrev jeg først bagefter enten på et kontor eller hjemme, og jeg 
noterede aldrig, mens der var patienter til stede i rummet.  
 
Magtanalyser og etiske overvejelser  
Med det valgte teoretiske blik betragter jeg institutionens kultur som en 
magtkultur, hvilket også giver anledning til etiske overvejelser. Det får betyd-
ning for, hvordan afhandlingens analyser kan læses, at jeg med Foucault for-
står magt som en produktiv magt, der udvirkes gennem sygeplejersker og an-
dre faggruppers praktikker og teknikker. Det får etisk betydning, at jeg be-
tragter en institutionel praksis som en del af et samfundsmæssigt skabt 
magtnetværk, hvor der produceres subjekter, der først bliver subjekter for sig 
selv, når de forstår sig selv i kraft af og som underlagt det regime, de formes i, 
(subjektivering). En formning der kan ses som et etisk politisk projekt om at 
skabe selvstyrende subjekter.  
Når jeg fortolker empirien på denne særlige måde, er det meget forskellig fra, 
hvordan de studerede selv forstår det, de foretager sig i institutionen. Forstå-
elsen af arbejdet i denne praksis anser jeg for diskursivt formet og bestemt. 
På samme måde er også mit videnskabelige arbejde diskursivt bestemt. 
Selv om jeg har studeret konkrete personers konkrete arbejdsrelationer, tale 
og handlinger, og i den forbindelse spørger til disses forståelse af eget arbejde, 
så betragter jeg magt som en kulturelt betinget, historisk og institutionelt ud-
viklet praksis. Det betyder, at magt ikke er en personlig magt, forstået som 
noget den enkelte er i besiddelse af eller udøver overfor andre mennesker, 
magt er en del af og indgår i institutionens rutiner, regler og faglige praktikker 
og har som sådant ikke noget ansigt.  
Jeg taler ikke om magt som noget godt eller ondt. Magt læses og forstås ofte 
som noget negativt og ondt, som noget der omhandler en herre- slave magt. 
Den samfundsmæssige magt er diskursivt produktiv, idet der gennem mag-
tens praktikker og teknikker, hvad der iagttages, og hvad der betragtes som 
viden, der kan tales og bekendes om, produceres bestemte subjekter og iden-
titeter både i relation til patienter og sygeplejersker.  
Der er tale om en kritikform, hvor jeg diskuterer og problematiserer ud fra et 
teoretisk perspektiv på magt, viden og subjektivering og de teknikker, der er 
mulige indenfor den institutionelle såvel som samfundsmæssige kontekst. In-
stitutionen er etableret med henblik på at løse en samfundsmæssig opgave 
omkring behandling og normalisering af en bestemt gruppe af samfundets 
borgere. Der er således ikke tale om en kritik af enkeltpersoner eller enkelte 
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faggruppers arbejde, selv om det er sygeplejerskerne, der har lagt krop og tale 
til min udforskning af den institutionelle praktik.  
Et magtanalytisk blik vil befordre en kritik på et mere alment og hverdagsligt 
plan, end det vil etablere kritik af bestemte gruppers tale- og praktikformer. 

Opsummering 
I første halvdel af kapitlet drøftes afhandlingens studie af sygeplejerskers ar-
bejde på den psykiatriske institution som et magtkulturstudie. Jeg har meto-
disk udført et etnografisk studie af en amtslig institution, der indgår som en 
del af et samfundsmæssigt magtnetværk, hvor den professionelle funktion er 
at diagnosticere, pleje og behandle mennesker med sindslidelser. Institutionel-
le teknikker og praktikker fungerer som redskaber i en produktiv magt til at 
forme subjekter af en bestemt slags. Jeg diskuterer og problematiserer, hvor-
dan teknikker og praktikker fungerer i magtkulturen. 
Det empiriske materiale er konstrueret, ved at jeg har fulgt sygeplejersker i 
deres daglige arbejde for at studere, hvordan sygeplejersker indgår i relationer 
med patienter, hvordan de samarbejder med andre faggrupper om behandling 
af patienterne, og hvad der foregår og ikke foregår i forskellige rum. Jeg har 
fokuseret på at studere: hvordan sygeplejersker iagttager patienterne og taler 
sammen om disse iagttagelser, og hvordan sygeplejersker taler med patienter, 
og hvordan sygeplejersker i deres samarbejde med andre faggrupper fortæller 
om patienter.  
På baggrund af overvejelser forud for studiet og de erfaringer jeg fik under-
vejs i studiets første fjorten dage, valgte jeg en perifer forskerposition. Med 
valget af en perifer forskerposition var det et samtidigt fravalg af at deltage i 
sygeplejerskernes arbejde med pleje og behandling af patienterne. På samme 
måde fik erfaringer og refleksioner over positionen indflydelse på, at jeg som 
perifer forsker ikke tog del i personalets interne diskussioner og problematise-
ringer af deres samarbejde.  
Ved at vælge en perifer forskerposition kunne jeg bedre holde distance og 
forholde mig til feltets selvfølgeligheder, end hvis jeg havde deltaget i arbej-
det. Positionen gav mig samtidig større mulighed for at nedskrive feltnoter ’on 
the spot’, hvilket hjalp mig ved efterfølgende analyser af materialet med henblik 
på at søge disse selvfølgeligheder. 

Empirisk materiale 
I det følgende drøftes afhandlingens etnografiske studie med metodetriangu-
lering, der udgøres af to empiriske metoder: interview og observation. Desu-
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den inddrager jeg dokumenter i form af love og politiske og institutionelle 
målsætninger på psykiatriområdet. 
Ved en kombination af flere metoder opnås en større viden om de institutio-
nelle praktikker og teknikker. Dokumentanalysens funktion er overvejende at 
inddrage det samfundsmæssige niveau, der sammen med institutionen udgør 
magtnetværk omkring psykiatriske patienter. 
I materialet indgår feltnoter fra studiet af konkrete situationer. Konstruktio-
nen af feltnoter og analyser i forbindelse med observationerne drøftes i for-
hold til de fokusområder, der er opstillet for udforskningen. Jeg drøfter sam-
talediagrammer og tidtagning, der anvendes i mindre udstrækning, de indgår 
som en del af feltnotematerialet. 
Dernæst drøftes interviewmetoden. Interviews skal give et indblik i de udfor-
skede sygeplejerskers forståelse og forklaring på det, der sker i institutionen. 
Der er to centrale omdrejningspunkter, der kommer frem gennem studiet, det 
der sker omkring sygeplejerskernes relationer med patienter og sygeplejer-
skernes relationer med andre i det tværfaglige team. 
 
Observation som metode 
De første fjorten dage af det etnografiske studie foregik som ’open-ended’ ob-
servation. (Schensul,Schensul, 1991:164) Jeg har ladet blikket være ufokuseret, 
og ladet blikket flyde søgende og prøvende rundt for at se, hvad der foregik i 
institutionens forskellige rum i relationerne mellem sygeplejersker og patien-
ter, uden på forhånd at have opstillet faste temaer eller kategorier for obser-
vationen. Det er denne første måde at søge og holde øjne og ører åbne for 
indtryk som Spradley kalder ’Surface investigation’. (Spradley, 1980:101) Gitz-
Johansen m.fl. bruger udtrykket: ’bevidst fri flydende opmærksomhed’ om deres 
indledende observationsperiode i en undersøgelse af folkeskolers rum. I den-
ne periode forholdt de sig så åbne som muligt, men rettet mod det overord-
nede fokusområde. (Gitz-Johansen, T, Kampman, J, Kirkeby, I.M, 2001:15) 
Den første søgende observation har den fordel, at jeg som forsker kan lade 
mig lede af noget, der konkret foregår i institutionen, og ikke lader mig lede af 
forestillinger, jeg på forhånd måtte have om, hvad der sker. Det bliver de 
handlinger og praktikker, som jeg har som genstand for mit studie, der får be-
tydning for, hvordan jeg fokuserer i det efterfølgende dybere studie.   
På baggrund af observationerne nedskrev jeg feltnoter, det havde betydning 
for det videre forløb under hele studiet. Feltnoterne fra de første fjorten dage 
indeholder beskrivelser af de to afsnits indretning og brug af rum beskrevet 
sammen med afsnittets daglige arbejde- og tidsrytme, det tværfaglige samar-
bejde og personale- patient relationer. I forbindelse med de første fjorten da-
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ges observationer har jeg indhentet skriftligt materiale om: politiske mål for 
institutionen fra amtets social og sundhedsforvaltning, love for området og 
institutionens referenceprogram.  
Jeg gennemskrev og analyserede feltnoter fra den første mere ufokuserede 
forskning på de to afsnit, og på baggrund af analyserne konstruerede jeg over-
ordnede temaer for videre studie: 
 
Behandler-team/ samtale/terapi/ pleje/ behandling.  
Fortællinger om patienterne. 
Regler/ principper.   
Magt / tvang/ styring/ kontrol/ iagttagelser 
Tid /rum/ struktur  
Planlægning/ skema/ rammer / aftaler   
 
Fire centrale fokusområder for det etnografiske studie 
For at studere mere struktureret sammenholdt jeg temaerne med de situatio-
ner, jeg har observeret, og sammenstillede det med skriftligt materiale om in-
stitutionen. På baggrund af temaerne opstillede jeg nogle fokusområder for 
iagttagelser. Disse blev udgangspunkt for de efterfølgende mere målrettede 
observationer. Fokusområderne muliggør en mere dybdegående observation 
på et afgrænset område, noget Spradley betegner ’In-depht investigation’. (Sprad-
ley, 1980:101).  
 
Jeg har opstillet fire fokusområder for studiet af situationer, hvor sygeplejer-
skerne indgår i relationer med patienterne, og hvor sygeplejersker indgår i re-
lationer med andre faggrupper omkring patienterne.   
 

Fokusområder. Jeg studerer situationer: 
1. Hvor sygeplejersker har kontakt med patienter, under samtaler, ophold i 

samme rum59 og udfører praktiske opgaver hos eller sammen med patienter. 
2. Hvor sygeplejersker udfører aktiviteter sammen med patienter, som i miljø-

terapeutiske grupper på dagafsnittet eller dagligdags funktioner på døgnaf-
snit 

3. Hvor sygeplejersker samarbejder med andre sygeplejersker og andet pleje-
personale 

4. Hvor sygeplejersker samarbejder med andre faggrupper om patienterne 

                                                      
59 Rum må forstås bredt, det kan være indendørs og udendørs, det kan være patien-
tens rum, stue, køkken, gymnastiksal, gangen etc. ,og det kan være abstrakte rum. 
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Jeg har arbejdet systematisk med feltnoter for at dokumentere mine iagttagel-
ser af sygeplejerskers handlinger, samtaler, udsagn om og til patienter og de-
res iagttagelser af patienter i forskellige situationer. 
Jeg har under udforskningen rettet opmærksomheden mod magtteknikker og 
relationer, fordi jeg som tidligere beskrevet, har medtænkt Halls måde at tæn-
ke og udføre det etnografiske studie som et magtstudie. (Hall,2003:6)  
 
Jeg har specielt rettet opmærksomheden på sproglige udsagn, kropslige hand-
linger, placeringer i rum og anvendelse af tid og rum, udtryksformer som ge-
stus og mimik i situationer, hvor sygeplejersker indgår i relationer med patien-
ter, og i situationer hvor sygeplejersker indgår i relationer med personer fra 
andre faggrupper.  
 
Feltnoter 
Hovedparten af det empiriske materiale udgøres af feltnoter. Feltnoterne i det 
empiriske materiale er overvejende beskrivende og indeholder delvise gengi-
velser eller indholdsreferater af planlagte og spontane samtaler, møder og 
konferencer og hændelsesforløb fra situationer mellem sygeplejersker og pati-
enter, der fandt sted på en arbejdsdag for en sygeplejerske: 
 
Situationer der studeres 
Personalets morgenkonferencer på begge afsnit 
Samtaler mellem personalemedlemmer  
Samtaler mellem sygeplejersker og patienter 
Samtaler mellem flere medlemmer af det tværfaglige team og patienter 
Ugentlige konferencer mellem personale og overlæger fra de to afsnit 
Sygeplejefaglige vejledningssituationer mellem faglig vejleder og sygeplejersker fra 
dagafsnittet 
 
Undervejs i observationsperioden har jeg noteret så mange episoder og sam-
taler af forskellig slags som muligt for at få så varieret et billede som muligt. 
Nogle gange har jeg på forhånd besluttet, hvilke fokusområder der skulle sty-
re mine observationer den pågældende dag. Det har oftest været bestemt af, 
hvad der foregik dagen før, og hvilke fokusområder jeg ønskede at udforske 
nærmere på baggrund af mine analyser af feltnoter fra tidligere observationer. 
Nogle gange har det ikke været muligt at observere det planlagte, fordi der var 
sket ændringer i aftenens og nattens løb, eller den sygeplejerske jeg skulle føl-
ge ikke kom på arbejde, eller der var ændret i hendes planer for dagen. Andre 
gange har det ikke været muligt, fordi sygeplejersken vurderede, at jeg ikke 
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kunne være til stede, eller patienten ikke ønskede min tilstedeværelse under en 
samtale.  
Hvornår de forskellige fokusområder blev gjort til genstand for observatio-
nerne, blev derfor i den slags situationer overvejende bestemt af, hvad der fo-
regik i afsnittet, og af hvordan patienter og personale vurderede en situation 
på forhånd.  
Det var ikke på forhånd muligt at vide, hvornår der var lejlighed til at obser-
vere, hvornår jeg kunne være med eller ikke kunne være med, hvornår jeg 
blev lukket ude eller lukket ind i de forskellige rum, hvor der foregik noget af 
det, jeg søgte at forske i. Med denne usikkerhed er det ikke nemt at planlægge 
på forhånd, og det er ikke altid muligt at komme til at observere lige netop de 
situationer, jeg gerne ville studere. Det var ikke kun i relation til patientbe-
handling, at jeg oplevede, at det ikke altid var muligt at få adgang til at obser-
vere.  
Jeg oplevede, at jeg blev bedt om ikke at være til stede ved et møde, som jeg 
mente var et afgørende forum at få adgang til. Jeg blev ekskluderet fra et in-
ternt personalemøde på dagafsnittet, hvor personalet skulle drøfte deres fag-
grænser og indbyrdes samarbejde, da en enkelt ikke ønskede, jeg var til stede. 
En eksklusion i denne situation, hvor jeg mente, jeg virkelig kunne lære noget 
om de forskellige faggruppers faglige områder, oplevede jeg meget stærkt som 
en institutionel magtteknik til udelukkelse.    
Feltnoterne er udtryk for mine konstruktioner i den observerede situation, og 
de skal ikke ses som en sandhed eller en beskrivelse af en virkelighed. Det er 
subjektive fortolkninger af, hvad der blev sagt og gjort under forskningen. At 
skrive feltnoter er en måde at systematisere sine observationer, og gengive 
dem i en mere overskuelig form. 
Jeg har udforsket en kompleks praksis, derfor valgte jeg at tage tætte og man-
ge feltnoter, nedskrevet ’on the spot’, (Spradley, 1979:75) Det betegner noter, 
der er nedskrevet mens situationen foregik eller lige bagefter. Feltnoterne er 
allerede en fortolket version af det, jeg så, tænkte og oplevede i situationen. 
Når jeg nedskrev noter på stedet, arbejdede jeg med det som Spradley kalder: 
’Condensed account.’ Noterne er karakteriseret ved, at jeg ofte har nedskrevet 
brudstykker af samtaler og begreber eller udtryk, som jeg vil fastholde, fordi 
de er meget karakteristiske for kommunikationen og sigende for situationen. 
 

”It is not humanly possible to write down everything that goes on or eve-
rything that informants say. Condenced accounts often include phrases, sin-
gle words, and unconnected sentences.” (Spradley, J, 1979:75) 
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Jeg skrev af og til en slags referat af samtalerne, og ofte formulerede jeg 
kommentarer som en undren over, hvad der foregik, eller jeg noterede ting, 
jeg skulle finde ud af, når jeg kom hjem. Det blev ind imellem hele sætninger, 
ind imellem til en slags spredte bemærkninger og halve sætninger. I mange 
situationer noterede jeg så meget af samtalen, som jeg kunne nå at nedskrive i 
den givne situation. Disse brudstykker, kommentarer og indtryk har været 
uundværlige. Når jeg læser dem, kan jeg genkalde stemning og ofte se situati-
onerne for mit indre blik. Jeg noterede, mens der var konferencer, møder og 
samtaler personalemedlemmer imellem; men ikke under en samtale med en 
patient, hvor jeg ventede til samtalen med patienten var færdig, før jeg note-
rede.  
I forbindelse med observation af konkrete situationer blev mine iagttagelser 
og fortolkninger af, hvad der foregik mellem personale og patient, noteret og 
efterfølgende bearbejdet. Jeg renskrev, supplerede og udvidede mine feltnoter 
på computer samme aften, eller så hurtigt som det var muligt for mig. Ren-
skrivningen havde til hensigt, at jeg ved gennemlæsning af dagens noter kun-
ne genkalde og fastholde så mange detaljer som muligt om dagens observati-
oner, mens jeg havde det i frisk erindring. Denne proces svarer til den form 
for feltnoter, Spradley kalder ”Expanded account”.  
Udtrykket anvendes om den mere omfattende og udførlige sammenskrivning. 
Idet jeg skrev alle feltnoter igennem, påbegyndte jeg allerede en analyse. Jeg 
kunne efterhånden se gentagelser og mønstre, der gav anledning til, at jeg un-
drede mig, til at jeg fik ’a-ha-oplevelser’ og forskellige spontane kommentarer. 
Derved rejstes yderligere spørgsmål til feltnoterne, og jeg fik nye idéer til, 
hvad jeg skulle undersøge nærmere, og hvordan det kunne gøres. Denne form 
for bearbejdede feltnoter omtaler Spradley som en ”Field work journal”. En 
feltlogbog indeholder optegnelser om: 
 

”experiences, ideas, fears, mistakes, confusions, breakthroughs and pro-
blems that arise during the field work. A journal represents the personal side 
of field work; it includes reactions to informants and feelings you sense from 
others.” (Spradley, J, 1979:76) 

 
På baggrund af arbejdet med at systematisere feltnoterne og vurdere i forhold 
til fokusområderne for studiet, kunne jeg se, om der var nogle områder, der 
måtte studeres yderligere eller på andre måder. Jeg fik f.eks. ideen med at ud-
forme ’samtalediagrammer’ over samtaler ved at gennemlæse en hel række 
feltnoter fra morgenkonferencer på dagafsnittet.  
På dagafsnittet observerede jeg de daglige morgenmøder, og jeg bemærkede, 
at det gentog sig, at samme personer afsluttede diskussioner eller irettesatte 
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andre personer af det tværfaglige team. Det undrede mig, og kommentarer i 
noterne rejste spørgsmålet: om dette at irettesætte kollegaer var udtryk for en 
hierarkisk eller faglig forskel, et dominansforhold i kraft af uddannelse eller 
ansættelse som leder? Eller om der var noget helt andet på spil?  
For at udforske dette yderligere satte jeg mig for at studere, hvem der sagde 
hvad på hvilke måder, til hvem, om hvad og hvordan, og hvem der indledte 
og afsluttede diskussioner. Med henblik på at systematisere disse observatio-
ner af personalets samtaleform, indtegnede jeg pile, som jeg senere har kaldt 
for ’samtalediagrammer’.  
 
Samtalediagrammer 
I dagafsnittet koncentrerede jeg mig gennem nogle dage udelukkende om at 
tegne samtalediagrammer over personalets morgenmøder med henblik på at 
systematisere og analysere, hvordan personer fra forskellige faggrupper sam-
taler.  
Jeg anvender diagrammet til billedligt at illustrere og finde mønstre i gruppens 
diskussioner på morgenmøderne. Diagrammet konstrueres og analyseres ef-
terfølgende med udgangspunkt i følgende spørgsmål:  
 

Hvad og hvordan formidles til andre? 
Hvem henvender sig til hvem, om hvad og hvordan? 
Hvem leder samtaler, om hvad og hvordan? 
Hvem indleder og afslutter samtaler, om hvad og hvordan? 

 
Samtalediagrammerne viser samtalendes samspil under samtaler, Spradley 
kalder dette for ’turntaking’ (Spradley, 1979:57). Min interesse er at undersøge, 
om samtalediagrammerne kan være med til at vise, hvordan samtaler forløber 
på kryds og tværs i dagafsnittets tværfaglige personalegruppe. Samtaledia-
grammerne bruger jeg til at finde ud af, hvilke holdninger, meninger og ud-
sagn, der falder indenfor og dermed inkluderes i en dominerende diskurs, og 
hvilke udsagn der falder udenfor den dominerende diskurs og dermed eks-
kluderes. Samtalediagrammerne ser jeg også som et visuelt analyseredskab til 
at understøtte mine vurderinger af hierarkiet i gruppen. Samtalediagrammerne 
udgør en ganske lille del af de samlede feltnoter; men det vil være muligt på 
baggrund af mine feltnoter at rekonstruere samtalediagrammer over mor-
genmøder og konferencer i det hele taget.  
 
I det følgende har jeg indsat et samtalediagram efterfulgt af en forklaring på, 
hvordan mine figurer skal forstås.  
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Samtalediagram  
 
          A   B E stud 
 
 
  F    K 
 
 
   
 X observatør   Yv 
 
 D                 C     ordstyrer  
 
Tegnforklaring:  
1. Den store cirkel i midten forestiller bordet, personerne sidder omkring. Bogsta-
verne angiver placeringen af personerne, der taler sammen om bordet. 
2. Cirklen i midten, betyder, at noget er rettet til alle for fælles diskussion. Det bliver 
lagt på bordet. 
3. Pile angiver retningen fra den talende til den, der tales til.  
4. Dobbelte pile angiver, at to fører en samtale.  
5. Pile der går udenom cirklen på bordet angiver, at de to fører en samtale under 
den fælles samtale. 
6. C er ordstyrer - E er studerende 
7. A taler med B og om pt.1  
8. B informerer om pt.2. og pt.1 og om Kost/Levevis gruppen, mens hun ser på C 
9. D kommenterer 
10. E kommenterer til A om pt.1 og K/L gruppen 
11. C supplerer om pt.1 til E- der stopper diskussionen om pt.1 hos A 
12. D fortæller om gruppens funktion og pt.3 
13. F taler om ny pt til afsnittet 
14. A og F taler sammen om patienten 
15. C og B taler om pt.s kommentarer 
16. A ser på E 
17. C og B fortæller fortsat om pt.1 til alle  
18. B har kommentarer til C 
19. A har kommentarer til B 
20. A vender sig mod B 
21. A og C har små kommentarer til B om pt.1 
22. C henvender sig til B om pt.5’s kontakt til pt.1 
23. C fortæller om, at hun har foreslået at pt.5 skal foreslå pt.1, at de to laver en aftale 
etc. 
24. E fortæller om K/L gruppen og de forskellige pt. der er i gruppen, E anvender nu 
de samme termer som resten af personalet. 
25. A kommenterer om pt.2 ’s funktion i gruppen etc. 
26. B supplerer med sine observationer fra gruppen 
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Diagrammet ovenfor viser, at alle personer taler sammen på kryds og tværs, 
mens der foregår en fælles samtale, der følger en dagsorden og en vedtaget 
struktur med ordstyrer og referent. Ordstyreren deltager selv i andre diskussi-
oner, mens hun leder mødet. Diagrammet viser også, at der er en person K, 
der i denne samtalesituation er til stede fysisk; men ekskluderet af samtalen. 
Hun taler ikke med nogen, der er ingen, der retter henvendelse til hende, og 
hun retter heller ikke selv henvendelse til nogen under morgenmødet. Andre 
dage siger hun noget til den fælles diskussion, men ofte siger eller spørger hun 
om noget, der falder helt udenfor det, der kan tales om i denne gruppe. F.eks. 
giver hun en dag udtryk for, at personalet taler om patienterne på en måde, 
hun ikke bryder sig om, fordi mange af patienterne faktisk er bedre uddanne-
de, end personalet selv er. I eksemplet nedenunder kommer K med kommen-
tarer, der i første omgang afvises. K er ansat som køkkenassistent og er der-
for ikke en del af det tværfaglige behandlingsteam. Hun fremsætter udtalelser 
og kommer med meninger og holdninger, uden at hun faktisk har en position, 
der giver hende ret til at tale om patienterne.  
Det følgende uddrag af feltnoter fra dagafsnittet viser personalets diskussion 
af et fællesmøde, og personalets forsøg på at uddrage regler for mødet frem-
over, når fællesmødet skal have status af en gruppe. På et morgenmøde drøf-
tes fællesmødet og efterfølgende rygepolitik. I uddraget af feltnoterne er sam-
talen forkortet. Jeg har ladet faggruppebetegnelsen blive stående, fordi jeg i 
disse analyser har haft fokus på diskurser, positioner og magtkampe, der ind-
tages i det tværfaglige team. Først vises et samtalediagram over samtaleforlø-
bet på et morgenmøde, bagefter gengives feltnoter med uddrag af samtalen 
med angivelse af personalets indbyrdes placering omkring bordet.  
 
Samtalediagram over morgenkonference  
          Plejer   Spl 2 Spl 1  

 

 

  Afdspl     

      

        Køkkenassistent 

 

 

   

 X observatør   Yv 

 

                                                             Psykolog         Socialrådgiver      Sekretær          ordstyrer 
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Herunder gengives uddrag af samtalen, og i parentes har jeg med kursiv tilfø-
jet ultrakorte forklarende og fortolkende kommentarer til samtalen.  
 

Morgenkonference 
(Gruppen drøfter torsdagens fællesmøde med patienter og personale, drøftelse af fællesmødet 
varer 15 minutter.)  
 
Psykolog: det var en god snak, vi havde, også godt med refleksionsdelen. Der 
kom gang i alle på mødet.  
(Indleder med et vurderende udsagn til mål for hele fællesmødegruppen mhp. fælles procesdi-
skussion) 
Sekretær: det var rart at være der. (svarer med følelser på ordet godt) 
Socialrådgiver: men de er stadigvæk tilbageholdende, men der blev lyttet me-
get til jeres refleksion.  
(Her lægges op til en diskussion af patienternes reaktion på personalets refleksionscirkel i 
rummet efter fællesmødet - bemærk, at patienterne omtales som de, og at socialrådgiver om-
taler patienternes proces i passiv form ) 
Sekretær: Hans (en mandlig patient) læste avis, det kunne godt virke lidt provo-
kerende.  
(her lægges op til en vurdering af patienternes adfærd som uacceptable) 
 
Afdelingssygeplejerske: Det kunne man godt have bemærket.  
(her lægges op til, at der en anden gang må iværksættes disciplinering eller opdragelse af pa-
tienterne)  
Sygeplejerske 1: vi har jo sagt, at det er OK at trække sig, hvis det bliver for 
meget  
(Går i rette med afdelingssygeplejersken og forsvarer patienterne med begrundelser hentet i 
de regler, personalet selv har sat op) 
Socialrådgiver: men det er ikke i orden at læse avis  
(henholder sig til ikke-rette adfærd ifølge selv samme regler) 
Afdelingssygeplejerske: det må være kernen i refleksion, hvor du inddrager 
patient S i refleksionen. Så siger du (til spl 1) gad vide, om patienten vil invite-
re til, om nogen vil spille. Det er jo at prøve at oversætte, hvad hun vil og så 
sætte ord på. Hun så også svært tilfreds ud, som hun sad med et lille smil om 
munden.  
(Emnet forlades, og der lægges op til en vurdering af den virkning, personalets metoder har 
på en patients samspil med en sygeplejerske, på personalets præmisser, der i øvrigt ikke er 
blevet lagt frem på mødet) 
Sygeplejerske 1: jeg kender hende jo så godt, så jeg er vant til at forstå hende.  
(Spl svarer på, at hun får ros for at aktivere en patient, gennem sit ordvalg minimerer syge-
plejersken den virkning hendes handling har haft på patienten i situationen og henviser til 
sit personlige kendskab til patienten som årsag til sin succes) 
 
Psykolog: det er godt med åbne spørgsmål omkring - gad vide, om det skal 
forstås sådan eller sådan  
(Leder diskussionen tilbage til det tema hun indledte med, processen for mødet, psykologen 
drøfter igen den refleksive metode) 
Sygeplejerske 2: det er en aktiv måde at reflektere på  
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(følger op med en vurdering af metoden)  
Psykolog. Og en vældig god støtte  
(taler om metoden, som virker støttende på de i personaleteamet, der reflekterer sammen) 
Plejer: Det virkede meget naturligt med 3 til at reflektere.  
(skifter tema og taler om, hvordan metoden virker naturligt på hende) 
Socialrådgiver: hvordan var det at sidde deroppe i hjørnet?  
(følger op med et følelses spørgsmål til de tre i teamet, der reflekterede sammen på mødet) 
Sygeplejerske 1: det var ikke rart at sidde med ryggen til. Jeg talte ikke så højt, 
det var ikke så godt ikke at kunne se de andre.  
(svarer med følelsesmæssig ubehagsfølelse og problematiserer sin placering med ryggen til de 
andre personer i rummet) 
Psykolog: der kom forslag til, at vi kunne sidde i en halvcirkel  
(følger op med et problemløsningsforslag, der kom op på mødet) 
Sygeplejerske 1 til psykolog: jeg synes, det var godt, at du tog ledelsen, det 
hjalp mig godt i gang.  
(retter henvendelse personligt til psykolog og evaluerer hendes støtte) 
 
Køkkenassistent: Kunne det være en idé, at den tredje person kunne være en 
patient, de reflekterer jo også?  
(har siddet tavs og lyttet til samtalen. Kommer med et forslag til metode, om at inddrage 
patienterne aktivt i refleksioner over fællesmødet) 
Psykolog: nej, det synes jeg ikke  
(svarer hurtigt og med tryk på, en klar afvisning uden begrundelse, det behøver hun måske 
ikke? Har køkkenassistenten sat sig selv udenfor den dominerende diskurs?) 
Afdelingssygeplejerske: det er behandling, et led i det  
(støtter psykologen med endnu en begrundelse for ikke at lade patienterne deltage, dette er et 
led i en behandling, der i øvrigt har til hensigt at oplære patienterne i selvstyring og eget an-
svar ved anvendelse af samme reflekterende team metode. Køkkenassistenten har måske 
ikke sat sig udenfor?) 
 
Socialrådgiver: Vi gør det faktisk i vores gruppe; men det er for svært her; 
men idéen er slet ikke så tosset.  
(støtter forslaget fra køkkenassistenten, begrundet i, at psykoterapeuterne inddrager patien-
ter i refleksion i hendes gruppe, men afviser så forslaget igen, begrundelse at det er for svært 
i lige denne situation - køkkenassistenten er måske kommet indenfor en konkurrerende di-
skurs? Men har ikke foreslået den rette situation) 
Afdelingssygeplejerske: med tiden. Jeg tænkte, om det var jer eller mig, der 
skulle styre tiden (afviser ikke terapeuten, afdspl skifter emne, taler igen om metode) 

 
På baggrund af samtalediagrammet og mine kommentarer analyserer jeg, 
hvordan det tværfaglige teams samtale om fællesmødet foregår, hvem der si-
ger hvad, og hvad der tales om på hvilke måder. Det kan herefter beskrives, 
hvilke roller den enkelte har i samtalen, hvem der taler og styrer, og hvilke ud-
talelser der inkluderer eller ekskludere hvem. Dermed kan også fortolkes frem 
hvilke udsagn, der betragtes som rette af hvem.  
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Etnografiske interviews  
Jeg har foretaget sytten enkeltinterviews af en varighed på mellem en og halv-
anden time med sygeplejerskerne fra de to afsnit, med overlæger og distrikts-
ledelsen. Jeg har suppleret med et fokusgruppeinterview af en varighed på en 
time med dagafsnittets fire psykoterapeuter. Alle interviews er efterfølgende 
transskriberet, så materialet foreligger som en skriftlig tekst. Formålet med at 
udføre interviews er at få indblik i og forståelse for, hvordan sygeplejersker og 
andre faggrupper, der er interviewet, tænker om og beskriver deres hverdags-
praksis.  
Jeg betragter de interviewede som informanter, der med egne ord og begreber 
fortæller om og beskriver deres hverdagspraksis. Jeg anvender ordet infor-
mant på en måde som Spradley, der skriver om informanter som personer, 
man som forsker samarbejder med over en længere periode for at lære noget 
om deres kultur. (Spradley, 1979:25) På baggrund af den viden og læring man 
som forsker opnår om den givne kultur, produceres en kulturel beskrivelse af 
denne praksis. I interviews lader Spradley informanter videregive deres viden 
om deres hverdagsliv i eget sprog og begreber. 
 

”Informants are first and foremost native speakers, […] Informants are en-
gaged by the ethnographer to speak in their own language or dialect. Informants 
provide a model for the ethnographer to imitate; the ethnographer hopes to learn to 
use the native language in the way informants do. Finally, informants are a 
source of information; literally, they become teachers for the ethnographer.” 
(Spradley, 1979:25) 

 
Jeg har foretaget interviews på en måde, så informanterne udtrykker sig gen-
nem hverdagsbegreber og faglige udtryk, når de fortæller mig om deres arbej-
de. I interviewet har hver enkelt informant fået mulighed for at fortælle om 
sine egne tanker, overvejelser og begrundelser for pleje og behandling. De in-
terviewede har ofte fortalt mig om deres praksis ved at inddrage konkrete si-
tuationer fra deres professionelle hverdagspraksis.  
Inden jeg interviewede, forklarede jeg, hvad jeg ønskede at fokusere på, og 
hvordan jeg havde tænkt, at interviewet skulle forløbe. For at holde fast i et 
konkret og praksisnært fokus, stillede jeg som indledning det samme over-
ordnede spørgsmål til alle, jeg interviewede: 
 

    Vil du fortælle mig, hvad du gør, når du arbejder? 
 
Jeg udførte interviews, der var fokuserede på den interviewedes egne fortæl-
linger og holdninger til det konkrete arbejde. Interviewet havde en åben spør-
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geform for at få den interviewede til i egne vendinger at beskrive og drøfte 
episoder fra sin praksis. På den måde kom informantens egne tanker, 
holdninger og erfaringer i fokus.  
 

”An ethnographer seeks out ordinary people with ordinary knowledge 
and builds on common experience. Slowly, through a series of interviews, by 
repeated explanations, and through the use of special questions, ordinary 
people become excellent informants. A shaman knows how to perform 
magic rituals; a housewife can prepare holiday meal. ” (Spradley, 1979:25) 

 
På samme måde ved sygeplejersker, hvordan de plejer patienter på et psykiat-
risk hospital, psykoterapeuter ved, hvordan de udfører psykoterapi, læger ved, 
hvordan de udfører psykiatrisk behandling etc. 
 
Etnografiske spørgsmål  
Før jeg begyndte interviewet søgte jeg at forberede informanterne til inter-
viewsituationen. Jeg forklarede, at jeg kunne tænke mig at få noget at vide om 
informanternes konkrete arbejde i institutionen, og at interviewene skulle give 
mig en viden om, hvad vedkommende tænkte om sin praksis, og hvilke ople-
velser og erfaringer hun/han havde. Inden jeg startede båndoptageren, fortal-
te jeg, hvilke spørgsmål jeg ville stille i interviewet, og hvordan jeg ville stille 
det indledende spørgsmål. Jeg forklarede min interviewteknik, hvordan jeg 
undervejs i interviewet ville lade informanten fortælle så meget som muligt 
selv, og at jeg ville stille uddybende spørgsmål til det informanten selv fortal-
te. Efter et par interviews fandt jeg ud af, at det var lidt mere uformelt og vir-
kede godt at begynde med lidt mere præcise spørgsmål om uddannelse og ar-
bejdsmæssig erfaring.  
Jeg indledte hvert interview med at stille et kort og bredt spørgsmål. Det var 
hensigten, at informanten skulle fortælle mig om sin praksis med egne ord og 
begreber. Spradley betegner denne type spørgsmål som beskrivende spørgs-
mål. (Spradley, 1979:60) Hensigten med denne type spørgsmål er at få infor-
mantens viden om sin praksis frem.  
Interviewet kunne forekomme bredt, hvilket flere af de interviewede gav ud-
tryk for. Oversygeplejersken spurgte efter kort tid: ”Du har ikke nogen under-
spørgsmål, det er sgu’ stort?” Flere sygeplejersker oplevede på samme måde som 
oversygeplejersken, at det indledende spørgsmål var for bredt. ”Jamen det vil jeg 
meget gerne. Det er et meget bredt spørgsmål” (Interview med sygeplejerske Mette, lukket 
afsnit)  
Jeg havde planlagt, at interviewet skulle foregå, så alle ’underspørgsmål’ skulle 
tage udgangspunkt i informantens egne ord og udtalelser. Mine under-
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spørgsmål rettede sig mod at få uddybet nogle af informantens udsagn tidlige-
re i interviewet. Det er denne type spørgsmål, Spradley betegner ’structural 
questions’. (Spradley, 1979:60) Disse spørgsmål giver et indblik i, hvordan in-
formanten organiserer sin viden om sin praksis og tænker den ind i forhold til 
en konkret situation med en patient. Eksemplet herunder viser, hvordan jeg 
søger at få yderligere viden om, hvordan jeg kan forstå den måde sygeplejer-
sken kategoriserer patienterne. Denne viden og kategorisering har betydning 
for, hvordan der iværksættes pleje og behandling af patienterne.  
 

Interviewer: ”og hvad er det for en model, er det sådan en bestemt måde, 
eller? 

Sygeplejerske Nete: ”Det er jo,[...]60 man kan sige, hvis man skal sætte en 
smule struktur på det, jeg kan dele patienterne op i: dem der er passive, dem 
der er overtilpassede, dem der er exciterede, agiterede, og dem der er udad 
indad reagerende, og sige: dem der er passive, de skal stimuleres på alle muli-
ge leder og kanter, dem der er overtilpassede, der skal man være meget inten-
siv hele tiden og vide, hvornår sælger man sand i Sahara.” (interview med sy-
geplejerske, Nete, lukket afsnit) 

 
Af og til ville jeg gerne vide, hvad et bestemt begreb eller en bestemt teknik i 
praksis betød, når en informant fortalte om sin praksis. I eksemplet herunder 
fortæller en sygeplejerske om skærmning.61 Sygeplejersken fortæller detaljeret 
om, hvordan og hvorfor en konkret patient i afsnittet skærmes, jeg ville gerne 
vide noget om logikken bag denne form for pleje. 
 

Mette ”Jeg valgte også at lægge hans kalender eller hans adressebog ind, 
den kommer han så og be´r om bagefter og har fået den, men ikke alle de 
andre papirer. Så har han hans kalender, adressebog og nogle blokke og en 
kuglepen. Så må han prøve at sidde med det. 

Interviewer: ”Han sagde noget om,[til stuegang- min kommentar] at han syn-
tes, han blev behandlet dårligere end alle andre, han måtte ikke snakke, han 
blev isoleret på stuen, og han blev frataget hans ting, og han måtte ikke gå 
ud? 

Mette: ”ja, vi har jo været nødt til at skærme ham på stuen, for han har 
været meget grænsesøgende og konfliktsøgende med medpatienter. Han har 
været, for at sige det på almindeligt dansk, ubehøvlet overfor medpatienter-
ne.”(Interview med sygeplejerske Mette, lukket afsnit) 

                                                      
60 Når jeg bruger […] markerer jeg, at jeg har klippet ord eller sætninger ud fra sam-
menhængen. 
61 Begrebet skærmning anvendes her om en situation, hvor en patient holdes under 
ekstra opsyn, fordi han ikke opfører sig ordentligt overfor de andre patienter i afsnit-
tet. Begrebet bliver udfoldet og drøftet i afhandlingens kapitel fire, der handler om 
det lukkede afsnit. 
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Eksemplet stammer fra et interview, der er optaget lige efter, at vi har været 
inde på stuen hos en patient. Jeg har spurgt til tankerne om og til, hvordan 
skærming fungerer i afsnittet. Jeg spørger tilbage til det, der bliver forklaret 
om situationen, for at kontrastere sygeplejerskens udsagn, gennem eksempler 
fra de udsagn patienten selv er fremkommet med under stuegang. Spradley 
kalder denne type spørgsmål ’contrast questions´. (Spradley, 1979:60)  
 
Informanten fortæller 
Efterhånden som interviewene kom i gang, og den interviewede fandt ud af, 
at jeg med udbrud og spørgsmål søgte at understøtte og opmuntre dem til 
selv at fortælle, blev informanterne klar over, at det var dem, der fortalte mere 
end mig, der spurgte. Til gengæld blev der mere for mig at spørge tilbage til, 
efterhånden som informanten fortalte om sin praksis. I eksemplet herunder 
gengives et uddrag af et interview, hvor informanten er ved at fortælle mig 
noget, men går lidt i stå.  
 

”Afdelingssygeplejerske: ”og ud fra de principper han [Yalom] beskriver i 
den bog, prøver vi at køre den her gruppe. Den er så lidt anderledes, fordi 
det er jo ikke døgnindlagte patienter, så derfor kommer det til at virke – altså, 
så bliver metoden tillempet på en anden måde” 

Interviewer: ”hm” 
Afdelingssygeplejerske: ”Men det er alligevel hans principper, vi kører ef-

ter, og hans måde at strukturere gruppen på, og [..] indholdssiden er også, 
den [lang pause ……..] 

Interviewer: ”den er ikke helt efter de principper?” 
Afdelingssygeplejerske: ”nej, det er,… altså, det går på relationer mellem 

mennesker og på her og nu situationer, så når gruppen, æh - lige i øjeblikket 
er der 15 patienter i gruppen. At så er fokus på, hvad sker der i gruppen [ ..] 
mellemmenneskeligt interpersonelt.”  

Interviewer: ”ja”  
(Interview med afdelingssygeplejerske, dagafsnit) 

 
Det lille uddrag af et interview viser nogle kommentar og spørgeteknikker, jeg 
anvender for at opmuntre den interviewede til at fortælle og uddybe ved at 
sige ’Hm, ja, nej etc.’, spørge tilbage for at få uddybende kommentarer eller af-
klaring på det, der fortælles. I eksemplet her har informanten en lang tænke-
pause, og i en sådan situation søger jeg at styre interviewet videre ved at lægge 
en fortolkning frem for informanten, der så kan genoptage at forklare mig om 
principper for en psykoterapeutisk gruppe, som jeg intet kendskab har til. 
Der var indbygget en dobbelthed i interviewsituationen. På den ene side lagde 
et bredt spørgsmål op til, at informanten kunne fortælle, hvad vedkommende 
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havde lyst til. På den anden side kontrollerede jeg interviewet tematisk stramt 
for at holde fast i det konkrete fokus: informantens konkrete arbejdspraksis i en 
psykiatrisk institution. Jeg fulgte op på nogle udtalelser for at få uddybet infor-
mantens selvforståelse, ved at spørge om den enkeltes faglige og personlige 
holdninger til de situationer, hun fortalte om.  
 

”Interviewer: ”kan du fortælle om det?”62 
Annie: ” (pause……) hm (pause……….) ja, jamen det kan jeg godt, 

(pause..………) jeg kan bare ikke komme i tanke om lige nu, hvad jeg skal 
fortælle.” 

Interviewer: ”nej, men måske kan du fortælle, hvordan du gør?” 
Annie: ”ja, det er noget med at gå sådan lidt forsigtigt til værks også, ikke. 

Og starte op med at få skabt den her alliance, ikke, og få skabt et tillidsfor-
hold. Og den er faktisk meget vigtig, har jeg opdaget nogle gange, eller ople-
vet nogle gange, hvis jeg f.eks. er startet op i et forløb med en patient, som så 
måske, vi har måske holdt en eller to teammøder, og patienten har været her i 
halvanden uge, og så skal jeg på efteruddannelse.” (Interview med Annie, 
dagafsnit) 

 
I situationen ovenfor har sygeplejersken nævnt en situation, og jeg beder om 
en uddybelse. Det er ikke så nemt for hende at svare på, så jeg spørger på et 
generelt plan til, hvordan hun gør.  
Jeg havde på forhånd planlagt, at interviewsituationen skulle give informan-
terne mulighed for at tænke sig om samtidig med, at de fortalte om deres ar-
bejde på hospitalet. Jeg søgte at give plads for tænkepauser og lidt usikkerhed 
undervejs. Det er også et spørgsmål om at holde en balance mellem at give 
den interviewede plads til at tænke og samtidig ikke at lade hende i stikken. 
Denne teknik var ikke kun krævende for den interviewede, fordi det afhang 
af, hvor meget hun kunne reflektere og fortælle i en situation som interviewet. 
Metoden var også opmærksomhedskrævende for mig som interviewer. Det 
krævede, at jeg kunne holde fast i et konkret og praktisk fokus og stille sup-
plerende spørgsmål, hvis den interviewede ikke holdt tænkepause, men gik i 
stå. Det gav mig et godt indblik i de interviewedes antagelser og viden og 
samlet set også et indblik i feltets logikker at holde fast i noget konkret under 
interviewene. Jeg foretog et interview på bånd med hver person, og det lyk-
kedes et par gange for mig at optage uplanlagte samtaler på bånd, men for det 
meste skrev jeg feltnoter fra samtaler med sygeplejerskerne, når jeg fulgte sy-
                                                      
62 Tegnforklaring: når jeg skriver (….) angiver det en pause- tre prikker er en lille pau-
se- flere prikker er en større pause. Når jeg angiver firkantede parenteser, […] angiver 
det, at jeg har udeladt noget i interviewet. Det kan være mine små hm, hm, etc. eller 
det kan være gentagelser eller tøvende tiltag til at sige noget. Disse udeladelser er 
tænkt som en mere læsevenlig udgave, der ikke ændrer ved meningen med det sagte.  
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geplejersken i hendes arbejde. I de daglige samtaler fortalte sygeplejerskerne 
mig om dagens planlagte aktiviteter og samtaler med patienter i dagens løb. 
Sygeplejerskerne fortalte indimellem om patienters sygdom og adfærd og om, 
hvordan de havde planlagt dagen og forestillet sig at samtaler eller aktiviteter 
skulle foregå. Når samtaler eller aktiviteter havde fundet sted, fortalte sygeple-
jersken mig om, hvad hun havde oplevet i situationer med patienterne. Disse 
samtaler var med til at give mig et indblik i, hvordan sygeplejerskerne tænkte 
om det, der foregik i deres daglige praksis. 
 Jeg har systematiseret observationer og interviews, så interviewet med en sy-
geplejerske fulgte efter med nogle dages observationer af hendes arbejde. 
Feltnoter og interviewudskrifter supplerede på denne måde hinanden godt, 
fordi der var sammenfald i observationer og sygeplejerskernes omtale af 
samme situationer.  
 

”Det giver forskellige typer [af empiri min tilføjelse] af hver især begrænset 
viden, som tilsammen kan begynde at danne større billeder, som det næppe 
ville kunne opnås ved udelukkende at forfølge en enkelt metode.” (Gitz-
Johansen, Kampmann, Kirkeby, 2001:17) 

 
Kombinationen af flere typer af empirisk materiale giver god mulighed for at 
analysere for gentagelser i form af mønstre og gentagelser i sygeplejerskens 
handlinger, og om hendes holdninger, meninger og viden om patienterne.  
 
Fokusgruppeinterview  
Ud over enkeltinterviews foretog jeg et enkelt fokusgruppeinterview med fire 
psykoterapeuter.63 Formålet med at udforske psykoterapeuterne var at få vi-
den om og begrundelser for gruppeterapi, og hvordan det blev tænkt og prak-
tiseret. Desuden ville jeg gerne vide noget om, hvilke teoretiske og forståel-
sesmæssige anskuelser, der lå bag denne behandlingsform. Fokusgruppeinter-
viewet blev arrangeret som en udforskning af et rum, jeg ikke havde adgang 
til at observere i, da det psykoterapeutiske gruppearbejde var et lukket og for-
troligt rum, hvorfra der ikke blev refereret eller diskuteret med andre end del-
tagerne. På morgenmøderne blev der talt meget lidt om, hvad der foregik i 
psykoterapeutiske rum, hvilket stod i kontrast til den åbenhed, sygeplejer-
skerne havde omkring arbejdet i de miljøterapeutiske grupper.  
 

                                                      
63 På dagafsnittet var behandlerpraksis lagt tilrette som to former for gruppeproces-
ser, en miljøterapeutisk, varetaget af plejepersonale og ergoterapeut og en psykotera-
peutisk, varetaget af uddannede psykoterapeuter.  
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”Og jeg tænker også, det er derfor, at vi ikke har observatører med, fordi 
der er nogen, der kræver stor tryghed for at kunne arbejde. Og det, det kræ-
ver ikke den samme tryghed i aktivitetsgruppen, hvilket måske er fordi, at der 
er den buffer.” (Fokusgruppeinterview med psykoterapeuterne, dagafsnit) 

 
Denne fortrolighed skulle ifølge psykoterapeuterne give patienterne større 
tryghed, hvilket betød, at jeg ikke kunne studere, hvad der foregik i psykote-
rapigrupperne. Der blev ikke refereret, og hvis der blev, så var det meget 
sparsomme oplysninger, der blev fremlagt fra psykoterapigrupperne på mor-
genmøderne. Derfor var det ikke så meget, jeg kunne få at vide om teknikker 
eller principper, eller om hvordan relationerne mellem team og patienter fo-
regik.  
Jeg har anvendt Morgans metode med at lade en gruppe inspirere hinanden 
gensidigt i fokusgruppeinterviewet. (Morgan, 1997:50) Indgangsspørgsmålene 
for fokusgruppeinterviewet med psykoterapeuterne var på samme måde som 
ved enkeltinterviews et åbent og udforskende ’hvordan’ spørgsmål. (Spradley, 
1979: 60)  
Jeg var, som ved enkeltinterviews, interesseret i, at informanterne fortalte mig 
om deres overvejelser og begrundelser for det psykoterapeutiske arbejde med 
henblik på at finde ud af, hvordan gruppen tænker om sig selv og sit arbejds-
liv.  
 

Hvordan arbejder I, når I er i de psykoterapeutiske grupper? 
Hvad karakteriserer arbejdet i psykoterapeutiske grupper i forhold til  
miljøterapeutiske grupper?   

 
Ved at stille et bredt indgangsspørgsmål er det mig, der opstiller betingelserne 
for, hvad der skal drøftes af gruppen. Det er mig som moderator, der har an-
svar for og kontrol med, at gruppen holder sig til emnet. 
Morgan ridser forskellige roller op som intervieweren kan indtage som mode-
rator: fra helt styrende til helt ustruktureret. Jeg valgte den meget lidt interve-
nerende moderatorrolle, hvor jeg trak mig tilbage i rummet, og lod de fire 
psykoterapeuter diskutere og styre deres egen diskussion. (Morgan, 1997:50) 
Under selve interviewet inspirerede de fire psykoterapeuter hinanden til nye 
diskussioner og fik nye ideer ved at sammenligne deres forskellige metodiske 
og teoretiske tilgange til samme arbejde.64 Det gav de interviewede lejlighed til 

                                                      
64 De fire psykoterapeuter havde ikke iværksat en samtale med hinanden af sig selv i 
de forløbne fem år, hvor afsnittet havde eksisteret, det blev begrundet med tidspres. 
At interviewet inspirerede, fik jeg bekræftet efterfølgende, fordi de fire deltagere for-
talte, at de var helt høje af at have talt sammen på denne måde. De var meget glade, 
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at definere interviewet på en måde, så det de interviewede havde mest på sin-
de blev diskuteret. 

Analyser af det empiriske materiale   
Jeg har analyseret og afgrænset det empiriske materiale på to måder. For det 
første har jeg gennemlæst og analyseret det samlede empiriske materiale med 
henblik på at opstille temaer, der kunne fungere som gennemgående hoved-
temaer for afhandlingen. For det andet har jeg analyseret empirisk materiale 
ved at spørge fra det magtanalysestrategiske blik.  
Som en ikke mindre væsentlig proces har jeg analyseret materialet med hen-
blik på udvælgelse af tekstsekvenser, der i afhandlingen tjener to formål. 
Tekstsekvenserne skal give indblik i den magtkultur der studeres, og fungere 
som dokumentation for det forskningsmateriale jeg har konstrueret via det 
etnografiske studie. 
 
Empiriske tematiske analyser  
Den første analyse af det empiriske materiale er sket allerede, mens jeg har 
nedskrevet feltnoter, og igen da jeg udformede ’expanded accounts’. (Spradley, 
1979:76) Det samme er tilfældet med interviews, hvor den første fortolkning 
allerede er sket med transskribering af interviews.  
Jeg har læst hele tekstmaterialet utallige gange i de forløbne år for at genopfri-
ske, erindre og genopleve situationer fra feltstudiet. Det betyder, at jeg kender 
materialet så godt, at jeg ved, hvor jeg på tværs af feltnote- og interviewtek-
ster har kunnet udvælge tekstsekvenser fra feltnoter og interviews.  
For at opstille temaer er feltnoterne analyseret som større helheder af situati-
oner, f.eks. samtaler med eller hændelser omkring patienter. Jeg har efterføl-
gende sammenholdt feltnoter med materiale fra samtaler og interviews, hvor 
sygeplejersker har forklaret eller begrundet samme samtaler eller hændelser 
omkring patienterne. Det er ikke alt sammen systematiske analyser, mere en 
gentagen bearbejdning for at finde mønstre og opstille temaer i materialet. 
(Spradley, 1979:199-201) Da temaerne var opstillet, kunne jeg mere systema-
tisk forfølge disse i materialet. De systematiske analyser har været nødvendi-
ge, for at jeg efterfølgende kunne udvælge og analysere specifikt i forhold til 
magtteknikker og praktikker. 

                                                                                                                          
fordi de havde fået lejlighed til det, og det ville ikke blive den sidste gang, de talte 
sammen.  



Nelli Øvre Sørensen 

 94 

I interviews undersøgte jeg, hvordan sygeplejerskerne taler om deres arbejde 
og om patienterne, jeg har undersøgt positionen hvorfra sygeplejersker taler, 
og hvad indholdet eller temaet drejer sig om i interviewet.  
Jeg vil illustrere gennem analyse af et uddrag af et interview med en sygeple-
jerske fra det lukkede afsnit. Alle interviews er analyseret systematisk, og ved 
at gå frem og tilbage mellem udtalelser i et interview og sammenligne med 
andre interviews fremkommer sammenhænge og mønstre.  
 
Jeg har nedenunder taget et stykke af interviewet ud, hvor en sygeplejerske 
fortæller, at hun opholder sig på kontoret, og hvorfor hun er der og ikke i 
dagligstuen, hvor patienterne opholder sig. Interviewanalysen gav anledning 
til spørgsmål om, hvornår og hvorfor sygeplejerskerne for det meste opholdt 
sig på kontoret. Jeg har efterfølgende sammenlignet med andre interviews og 
med feltnoter for at få overblik over kontoret som centralt rum. 
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Analyse af interview med sygeplejerske Line, det lukkede afsnit65 
Hvad siges Hvad tror jeg, hun 

mener 
Tema  Begreber  

Jeg passer de psykiatri-
ske patienter om aftenen 
tager mig af, hvad der 
måtte være af akutte op-
gaver af evt. problemer 
der er opstået i løbet af 
dagen, og som skal tages 
op til aftenstuegang.  

Arbejdet er at passe 
på og at identificere 
akutte problemer, 
der tages på til af-
tenstuegang 

Passer 
(Viser sig at være 
et passivt begreb) 

At passe  
 

Og så i det hele taget bare 
pleje af dem, passer 
dem, snakker med dem, 
skærmer dem, hvis de 
har brug for det, sørger 
for at de får mad og 
drikke og medicin  
ren og skær grundlæg-
gende pleje 

Sygeplejersken for-
tæller, at hun udfø-
rer grundlæggende 
pleje om aftenen:  
Passer og plejer og 
tager sig af patien-
terne er de passive 
aktiviteter. 
Snakke, skærme, 
sørge for er de akti-
ve aktiviteter. 

Give omsorg  
(vekslen mellem 
passivt at passe på 
og aktivt at be-
handle og pleje på 
anden vis) 

Passe, pleje, 
Skærme,  
Grundlæggende 
pleje 

om dagen har du meget 
travlt på stuegang, og 
der er mange ting der skal 
nås 

Stuegang er centralt 
og en vigtig funkti-
on for dagarbejdet..  

Travlhedskultur 
(Lægens assistent- 
den vigtigste funk-
tion?) 

Travlhed og 
stuegang 

de har meget mere lyst til 
at komme ind og sid-
de og sludre, eller hygge, 
og det er en hel anden og 
hyggelig måde at være 
sammen med dem på, og 
man kommer meget tæt på 
dem også, 

Det er mere hygge-
ligt om aftenen, pa-
tienterne har fri fra 
deres arbejde 
Patienterne åbner 
sig ved at fortælle 
mere om dem selv 

Familiehygge 
(patienten den ak-
tive der kommer 
ind i det centrale 
rum og sludrer) 
 

Hygge, åbne sig 
Komme tæt på 
 

de inviterer til, at man 
sætter sig ned og snakker 

Fokus på patienter-
ne som personer, de 

Pt er syg 
Pt fortæller om 

At opleve at 
være syg 

                                                      
65 Jeg har i analyserne anvendt forskellige farver; men markerer det her ved at anven-
de forskellige skrifttyper. 
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om, hvad som helst, 
småproblemer i hverda-
gen, eller det kan være 
gamle minder, som de 
gerne vil fortælle om. Eller 
måske deres oplevelse af at 
være syg og indlagt   

fortæller om dem 
selv og deres ople-
velser 

sine oplevelser 
som syg 
(patienten den ak-
tive, der tager initi-
ativ og fortæller) 

vi sidder inde på konto-
ret, der har vi erfaring 
for at det er- det er faktisk 
bedst at sidde på konto-
ret 

Personalet sidder 
inde på deres kon-
tor,  

Personalet hører 
til inde på kon-
toret 
(passivt patienten 
må være den akti-
ve)) 

Kontoret som 
centralt rum 

der er jo den her rude, så 
de kan se os  
 
de har det faktisk bedst, 
når de kan se os sidde 
der inde hele tiden, så 
ved de, hvor vi er. 

Ruden synliggør 
personalet på kon-
tor, patienterne kan 
bedst lide, at perso-
nalet er synligt  

(fungerer begge veje, 
at se ind og ud 
gennem glasruden 
til gangen) 
Panopticon 

Iagttagelse  
 
 

så går de på stuen, eller de 
kan finde på at gå ned på 
den anden afdeling eller 
ud i aktivitetsrummet, de 
vil gå væk fra os, de føler 
sig observeret, hvis vi sidder 
der inde 

Patienterne flytter 
sig væk fra persona-
let, hvis de kommer 
ind i dagligstuen. 
Sygeplejerskerne 
holder sig inde på 
kontoret og forstyr-
rer ikke 

Patienterne går 
væk fra sygeplejer-
skernes iagttagende 
blik, gør sig usynli-
ge, 
Gør sygeplejersker-
ne sig også usynlige 
ved at blive på 
kontoret? 

Ikke fællesskab 
Men observati-
on 
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Jeg har analyseret alle interviews så tekstnært som vist ovenfor og har anlagt 
forskellige synsvinkler på de samme uddrag af tekster. Denne analysetæthed 
har i perioder fået mig til at tvivle på, om der overhovedet var en mening med 
at analysere på denne omstændelige og detaljerede måde, fordi overblikket 
forsvandt.66  
I de empiriske nedefra analyser har jeg prøvet mig frem for at finde måder at 
analysere og holde fast i et nedefra blik på det empiriske materiale, for at blive 
kendt med sygeplejerskernes selvforståelse, så jeg kunne opstille overordnede 
temaer til videre analyser af materialet. Derefter har jeg som det næste skridt 
analyseret materialet på en mere overordnet måde, en oppefra og ned bevæ-
gelse, hvor jeg med mit problemfokus67 har stillet spørgsmål til feltnoter og 
interviews, men stadig på en åben og undersøgende måde, idet jeg ikke har 
søgt bestemte svar. 
 
Magtstrategisk analyse 
Det analyserende oppefra blik er konstrueret som et magtanalysestrategisk 
fokus på magt, viden og subjektivering68 og på sammenhængen mellem dem i et 
netværk af teknikker, tale- og handlepraksis i sygeplejerskers arbejde.    
Magtanalysestrategiens punkter er en måde at koncentrere og rette blikket ind 
efter magtformernes teknikker og praktikker til at iagttage og konstruere vi-
den, til at klassificere og styre, og til at undervise og optræne til selvstyring og 
selvansvar. Analysestrategien er en overordnet og åben optik, det afgrænser 
derfor ikke hvilke temaer, det er muligt at opstille indenfor magt, viden og 
subjektivering. I efterfølgende analyser har jeg koncentreret mig om et udsnit 
af empirien, der netop kunne være med til at belyse magtstrategiens fokusom-
råde specifikt i forhold til de to hovedtemaer.  
Jeg har ud fra samme rationale afgrænset empirien på to måder. Jeg har af-
grænset, udvalgt og skåret tekstsekvenser til, så de fungerer til at belyse de to 
hovedtemaer, jeg har konstrueret ved de tætte empiriske analyser, og til at rej-
se og problematisere i forhold til magtanalysestrategien. På samme tid funge-
rer denne udvælgelse som en fravælgelse af materiale, der kunne bruges til at 
rejse andre temaer.  

                                                      
66 På den anden side er det på grund af de tætte analyser og gentagne tekstlæsninger, 
at jeg har fået materialet under huden, så jeg har kunnet diskutere og problematisere 
mine analyser og fund med min vejleder, min studiegruppe, i arbejdslivsnetværket, på 
kurser og til konferencer. 
67 Problemfokus findes på side 10. 
68 Oversigtsskema over strategiens spørgsmål for: magt, viden og subjektivering fin-
des på side 52 og 53. 
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Tekstsekvenser skal herudover tjene som dokumentation for, at jeg på bag-
grund af materialet fra det etnografiske studie kan anlægge det blik, jeg anlæg-
ger.  
 
Analyser af love og målsætninger 
For at analysen ikke skal fremstå som analyse af lokal karakter69, men som en 
samfundsmæssig relevant analyse, har jeg inddraget enkelte dokumenter be-
stående af: juridiske love, amtets politiske målsætninger og institutionens Re-
ferenceprogram. Gennem analyserne henviser jeg til, at der ikke blot er tale 
om konstruktion af to hovedtemaer, behandlingen kan studeres og diskuteres 
i forhold til; men at disse også ved hjælp af analyserne kan identificeres som 
overordnede samfundsmæssige strategier om at mindske fare og øge sikkerheden 
for borgere i samfundet. Strategier der er virksomme i institutionsregi gennem lo-
ve, der regulerer, tillader og kontrollerer anvendelse af tvang i visse situatio-
ner.  
Jeg har medtaget: Lov om tvang i psykiatrien, LBK af lov om frihedsberøvel-
se og anden tvang i psykiatrien, LBK nr. 849 af 02/12/1998, Lov nr. 331 af 
24. maj 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien med de æn-
dringer der følger af lov nr. 386 af 14. juni 1995, §18 i lov nr. 389 af 14. juni 
1995 §1 i lov nr. 403 af 26. juni 1998. Disse love kalder jeg samlet psykiatrilo-
ven. 
Patienternes retstilling udmønter sig i informeret samtykke, der indgår som en 
del af Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24/06-2005. Denne lov omtaler jeg som 
Sundhedsloven. Loven medtænker mennesket som frit og autonomt og med 
ret til at vælge selv, der henvises til det andet hovedtema og samfundsmæssige 
strategi om at gøre mennesket selvstyrende og selvansvarligt. Loven supplerer Grund-
lovens §71 og 72, der skal beskytte patienter mod overgreb og indskrænkelse 
af borgerrettigheder, som f.eks. udsættelse for tvang hører under. 
Ud over love har jeg analyseret Amtets politiske målsætninger fra 2000 og 
2002 og Institutionens referenceprogram fra 2000, og endelig afsnittenes egne 
værdi- og arbejdsgrundlag, der udvælges og afgrænses også i forhold til analy-
ser specifikt i forhold til de to hovedtemaer.  
 

                                                      
69 Denne distinktion mellem lokal og samfundsmæssig forståelse af analyser af institu-
tioner rejses på side 31-34 og tages op i kapitel 6. 
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Opsummering  
I dette kapitel har jeg indledningsvis drøftet studiet af institutionen som et 
magtkulturstudie. (Hall, 2003) I en sådan forståelse er der sammenhæng mel-
lem magt og produktion af viden og den mening, der er med arbejdet i insti-
tutionen. I institutionen produceres viden om subjekter og objekter, en viden 
der kun er viden i en diskursiv betydning, hvilket influerer på, hvordan der 
meningsfuldt kan tales om nogen eller noget i det faglige fællesskab, og på 
hvordan der meningsfuldt kan handles i forhold til denne tale, et forhold der 
betyder, at handlingers meningsfuldhed etableres som en sproglig menings-
fuldhed gennem omtale af handlinger. 
  
Afhandlingens empiriske materiale er konstrueret gennem metodetriangule-
ring, en kombination af to kvalitative metoder: observation og interviews. Der er 
foretaget observationer af sygeplejerskers arbejde på to forskellige afsnit, et 
lukket og et dagafsnit, i en psykiatrisk institution. Observationerne er supple-
ret med interviews af fjorten personer, hvert interview har ca. halvanden ti-
mes varighed. Interviews er foretaget med henblik på at få viden om infor-
manternes erfaringer, meninger og holdninger til deres arbejde. Der er foreta-
get et fokusgruppeinterview af en times varighed med dagafsnittets fire 
psykoterapeuter, fordi det ikke var muligt for mig at få adgang til at foretage 
observationsstudie af arbejdet med psykoterapeutiske grupper.  
De to kvalitative forskningsmetoder suppleres med dokumentanalyser, hvor 
jeg har fokuseret på indholdet i teksten og kun har udvalgt de dele, der om-
handler de to hovedtemaer.  
Dokumenterne består af to love: Lov om tvang i psykiatrien og Sundhedslo-
ven. Desuden inddrager jeg amtets politiske målsætninger, institutionens refe-
renceprogram og de to afsnits skrivelser om sig selv. Med disse dokumenter 
inddrages institutionens relationer til det omgivende samfund. Dokumentana-
lyserne koncentreres om, hvilke intentioner der er i lovgivningen, og hvilke 
politiske og institutionelle målsætninger der er vedtaget med formålet at ord-
ne og regulere henholdsvis ’det farlige subjekt’ og søge at forme subjektet til ’et 
selvstyrende og selvansvarligt subjekt’.  
Dokumentanalysen viser på denne måde hvilke juridiske foranstaltninger og 
politiske målsætninger, der som samfundsmæssige strategier forlanger og un-
derstøtter institutionelle praktikker og teknikker. 
 
Materialet er analyseret på flere forskellige måder, for at få de observeredes 
meninger og selvfølgeligheder frem og for at studere: 
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• hvordan sygeplejersker og andre faggrupper taler om og til patienter-
ne og hinanden,  

• hvordan de producerer viden om patienterne,  
• hvilken betydning viden om patienterne tillægges i forhold til de for-

tællinger, der tjener til at producere diskursive sandheder om patien-
terne og på samme måde om sygeplejerskerne selv. 

 
Jeg har foretaget empiriske analyser, hvor jeg lader materialet selv tale til mig. 
På baggrund af disse analyser fra materialet har jeg kategoriseret og konstrue-
ret to hovedtemaer og en række undertemaer. Materialet er meget omfangs-
rigt, og der kan rejses mange temaer i materialet, så jeg har udvalgt en mindre 
del af materialet ved at afgrænse analyser og diskussioner i kapitel 4 og 5 til at 
omhandle de to hovedtemaer.  
 
Videre analyser  
I kapitel 2 udformede jeg en analysestrategi som en operationalisering af Fou-
caults magtbegreber. I kapitel 4 og 5 analyserer jeg institutionens kultur som 
en magtkultur, et blik der etableres gennem Foucaults magtbegreber, idet jeg 
diskuterer og problematiserer sygeplejerskernes og andre faggruppers selvfor-
ståelse og deres praktikker og teknikker. Diskussionerne er afgrænset i for-
hold til afhandlingens to hovedtemaer. I kapitel 4 diskuteres praktikker og 
teknikker i forhold til første hovedtema: At kontrollere det farlige, og i kapitel 5 
diskuteres praktikker og teknikker i forhold til andet hovedtema: At være selv-
styrende og selvansvarlig 
 
Jeg anvender tekstsekvenser fra det empiriske materiale bestående af feltnote-
tekst, interviewtekst og dokumenter. På samme måde som Hall arbejder med 
billedanalyser (Hall, 2003 kap 5) ved at studere billeder og tekster i forskellige 
medier, arbejder jeg med tekstsekvenser ved at studere tekstsekvenser på tværs 
af forskellige teksttyper fra mit empiriske materiale: interviews, feltnoter og doku-
menter, i betydningen allerede skrevne tekster: lov materiale, amtets politiske mål-
sætninger, institutionens faglige referenceprogram og afsnittenes udarbejdede materiale.  
 
I analyser af materiale fokuserer jeg på at diskutere og problematisere på insti-
tutionelle praktikker, idet jeg afgrænser diskussionerne af den institutionelle 
magtkultur til de to hovedtemaer, jeg empirisk har konstrueret. Ved at med-
inddrage allerede skrevne tekster, vil jeg føre analyserne udenfor en lokalinsti-
tutionel ramme og medinddrage et samfundsmæssigt og fagligt perspektiv på 
de faglige praksisser. Ved at inddrage et juridisk, politisk og institutionsfagligt 
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perspektiv konstruerer jeg hovedtemaerne som to samfundsmæssige strategi-
er.  
På det lukkede afsnit drejer sygeplejerskers praktikker og teknikker sig om at 
’undgå fare og øge sikkerheden’ for borgere i samfundet. På dagafsnittet drejer det 
sig om at medvirke til at gøre ’alle borgere i staten selvstyrende’. Begge strategier 
indgår og formes med samfundets magtnetværk, og udmøntes gennem prak-
tikker og teknikker omkring patienterne i den lokale psykiatriske institution, 
der dermed reproducerer og understøtter strategierne.  
 
Det farlige subjekt, som behandling på det lukkede afsnit retter sig mod, må 
gennem medicinsk behandling gøres til et ufarligt subjekt, der kan lukkes ud 
af institutionen og være i stand til at styre og kontrollere sig selv. Det selvsty-
rende subjekt på dagafsnittet søges formet ved hjælp af forskellige terapifor-
mer, adfærds- og taleregler og moralske og sundhedsmæssige principper. Det 
selvstyrende subjekt er i stand til at være selvstyrende og selvansvarlig i relati-
on til sin sygdom og sit social- og arbejdsliv. 
 
Såvel det farlige, som det selvstyrende subjekt er både før og efter indlæggelse 
og behandling indlejret i og omfattet af samfundets sociale, medicinske og 
psykologiske magtnetværk, der konstrueres i forbindelsespunkterne mellem 
juridiske love og regler, politiske og institutionelle mål og medicinsk og psy-
kologisk udforskning og behandling.  
 
Jeg analyserer tekstsekvenser ved hjælp af spørgsmålene i analysestrategien, 
der er udtryk for min operationalisering af Foucaults magtbegreber. På sam-
me måde supplerer Hall sine billedanalyser med magtanalyser. Jeg konstruerer 
mit blik på tekstfrekvenserne som et bestemt blik, jeg har gjort teoretisk fo-
kuseret med Foucaults magtbegreber. Jeg analyserer på, hvordan sygepleje-
praktikker konstruerer sproglige billeder af patienterne, og hvordan sygeple-
jerskers aktiviteter retter sig mod at forme patienterne som subjekter af en 
bestemt slags.  
 
Jeg søger ikke efter meningen med disse praktikker og konstruktioner. Jeg ana-
lyserer med henblik på at vise, hvordan det visuelle og det sproglige regime 
spiller sammen i konstruktionen af dette sproglige billede af patienten og i 
kropslige praktikker med henblik på at forme i et bestemt billede. Jeg er her-
med kommet frem til, hvordan jeg arbejder med min erkendeinteresse. 
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Min erkendeinteresse er at undersøge, hvordan sygeplejerskerne i forhold til en 
samfundsmæssig strategi i tale og handling gennem visse teknikker og prak-
tikker søger at konstruere patienten som et subjekt af en bestemt slags: hen-
holdsvis det farlige subjekt, der må styres - og det selvansvarlige subjekt, der må 
gøres selvstyrende.   
 
Ved hjælp af analysestrategien fokuserer jeg på at analysere teknikker og prak-
tikker i institutionen med henblik på at problematisere og diskutere, hvordan 
konstruktionen af subjektet foregår, og hvordan disse teknikker og praktikker 
indgår i et magtnetværk, med sigte på at efterleve de samfundsmæssige strate-
gier for undgå fare og at øge sikkerheden.  
 
Analysestrategiens funktion 
I de næste to kapitler diskuterer og problematiserer jeg det empiriske materia-
le med udgangspunkt i analysestrategiens spørgeform. Afsnittenes behand-
lingsstrukturer og sygeplejerskernes selvforståelse diskuteres i forhold til pleje 
og behandling af patienterne og sættes i relation til de tre magtformer. Kapitel 
4 omhandler det lukkede afsnit, og kapitel 5 omhandler dagafsnittet.  
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Kapitel 4 – At kontrollere det farlige 
Kapitel 4 omhandler analyserne af sygeplejerskernes arbejde på et lukket af-
snit i et psykiatrisk hospital. Jeg diskuterer, hvordan institutionen er etableret 
for at varetage samfundets behov for sikkerhed overfor mennesker der på 
grund af sindssygdom anses for farlige. Fra politisk side er udformet en psy-
kiatrilov, der skal sikre, at der kan gribes ind med tvang mod personer, der er 
til fare for sig selv eller andre. Desuden skal sundhedsloven sikre, at en ind-
griben mod farlige situationer ikke samtidig fører til, at sindslidende menne-
skers frihedsmenneskerettigheder overtrædes. Der er desuden opstillet politi-
ske målsætninger i Amtet om behandling og patientrettigheder, og Hospitalet 
har udarbejdet et referenceprogram om de værdier og intentioner, der ligger i 
institutionens behandlingstilbud.  
Hovedvægten i kapitlets analyser og diskussioner lægges på disciplinerende 
magtform, der på grund af arbejdets karakter er den mest udbredte magtform 
i afsnittet. Disciplin handler i dette tilfælde om metoder og teknikker til over-
vågning og kontrol for at hindre farlige situationer i at opstå og om normer 
for adfærd og teknikker til genopdragelse. Til at opnå kontrol over patienters 
farlighed anvendes pastorale magtteknikker for at producere viden om patien-
ternes indre psykologiske og syge tilstand. Samtidig drøftes selvteknologier, 
der er knyttet til pastorale magtteknikker.  
Kapitlet diskuterer konstruktionen af patienters farlighed på to måder: fysisk 
farlighed, hvor patienter kan udgøre en trussel for andres liv, og moralsk far-
lighed, der kan være en trussel mod andres helbredelse.  

Farlighedskontrol og kontrol med kontrollen 
Jeg indleder med en diskussion om udformning af afsnittets bygninger, der 
med en arkitektonisk ruminddeling bygger på et overvågnings princip. I dette 
panoptiske overvågningsmiljø udfoldes institutionelle magtteknikker og eks-
perters praktikformer. Med et arkitektonisk panopticon genindrettes instituti-
onen i overensstemmelse med sin historiske oprindelse, og der reproduceres 
bestemte overvågnings- og kontrolmekanismer.  
Det lukkede afsnit er beliggende på første sal i en to etagers karré opført i 
1927 efter den tids moderne princip om vagtafdelinger for urolige patienter. 
Vagtafdelingsprincippet bestod i, at hver afdeling var indrettet som ét stort 
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rum med tværgående mure, hvor der var store åbne buer.70 Midt i afdelingen 
var vagtrummet for personalet anbragt, herfra var det muligt at overvåge alle 
patienter i afdelingen. (Dein, 1966:21) På Sct. Hans Hospital blev de første to 
afdelinger bygget efter vagtafdelingsprincippet i 1920.71 Princippet med vagt-
afdelingssystemet var, at det skulle være muligt i hele afdelingen at overvåge 
alle patienter fra alle rum. Bygningerne skulle rumme de mest urolige og far-
ligste patienter. Et af problemerne var, at de urolige patienter påvirkede andre 
patienter, så der var konstant uro. I stedet for at isolere de urolige patienter på 
enestuer, overgik behandlingen mere og mere til, at de urolige patienter fik 
sovemiddel døgnet rundt.72  
Bygningen er senere blevet indrettet med gange, adskilt i mindre rum og med 
døre ind til sengestuerne. I 1980’erne blev der stillet krav om bedre brandsik-
ring af bygningerne, og de fysiske rammer for sindslidende blev ændret med 
lovændring i 1989. I 1990’erne blev bygningen moderniseret indvendigt, så 
den bygningsmæssigt lever op til de nutidige krav om enestuer.  
Princippet med den åbne overvågning er, at patienterne ved, at de bliver iagt-
taget, og at personalet kan iagttage patienterne fra alle vinkler i rummet.73 
Magten ved at være den, der overvåger den overvågede, bliver ikke så indivi-
dualiseret, som når der overvåges ansigt til ansigt. Til gengæld er overvågnin-
gen individualiseret i forhold til de overvågede, da alle patienter kan iagttages 
                                                      
70 Vagtafdelingsprincippet er et panoptisk princip, som Foucault skriver om i over-
vågning og straf. Det panoptiske princip er udtænkt af Bentham som et overvåg-
nings- og disciplineringssystem i fængsler. (Foucault, 1994/1975,p: 176-202) Sindsli-
dende mennesker var i Danmark underlagt straffeloven indtil den første særskilte lov 
om sindslidende blev vedtaget i 1938, og fængselsbygninger og psykiatriske hospitals-
bygninger er bygget på samme tid.    
71 Overlæge Rohmell (overlæge fra 1892 til 1812) ønskede at afskaffe de fleste isolati-
onsceller og indføre vagtafdelingsprincippet, sammen med ”skånsomme tvangsmid-
ler”, læderremme og bælter. Hans efterfølger overlæge Wimmer (overlæge og admini-
strator fra 1912 til 1918) var også tilhænger af dette system og fik indrettet sengeafde-
linger efter vagtafdelingsprincippet. På de eksisterende afdelinger blev murene 
mellem stuerne gennembrudt, så det blev et stort rum. (Dein, 1966, p:17-19) 
72 Sovemiddel afløstes af chokbehandling i 1937, af ”Lobotomi”: kirurgisk indgreb i 
frontallappen, og af psykofarmaka, da det kom frem.  
73 Personalet bestod af opsynspiger og mænd. Disse blev oplært i det praktiske arbej-
de af lægerne. I 1894 blev den første uddannede sygeplejerske ansat af overlæge Roh-
mell. (Dein, 1966,p: 36)  
Sygeplejerskernes fagforening Dansk Sygepleje Raad blev stiftet i 1899 og sygeplejer-
sker fik statsautorisation i 1933 og en selvstændig lovgivning. (Petersen, E, 1989) 
På ”Roskilde Amts, Syge, Daare og Arbejdsanstalt” (bygget i 1857) begyndte man at 
ansætte uddannede sygeplejersker i 1898. Indtil da var der ansat sygevogtere, vogtere, 
gangmænd og gangkoner. Daareanstalten var nærmest et fængsel, med højtsiddende 
vinduer med gitter for og med høje mure rundt om.  
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uden problemer. Kontrollen og magten bliver med overvågningsprincippet en 
arkitektonisk integreret del af bygningen. (Foucault, 1994a)  
Bygningen bærer således på en historie om tidligere tiders behandlingsprak-
tikker, opført i en ånd af kontrol og overvågning, hvor galskab blev opfattet 
som en legemlig sygdom, der skulle behandles med ro, orden, sengeleje og 
renlighed. Historien og praktikkerne er som Foucault skriver, på en måde 
indskrevet i husets vægge og rum. (Foucault, 1994a) Den seneste nyindret-
ning har tilbageført afsnittet i samme ånd, som en ’panoptisk surveillance’ 
enhed med et centralt placeret kontor/overvågningsrum.74 I daglig tale kaldes 
overvågningsrummet for kontoret. Det er på to vægge indrettet med store 
glasruder ud mod gangarealer.  
I 1927 rummede bygningen et stort rum på hver etage. I dag er der to ens af-
snit på hver etage, beliggende i forlængelse af hinanden på en lang gang. Af-
snittet er indrettet med enestuer, så hver enkelt patient kan trække sig tilbage 
og lukke døren til sin stue. Der er fælles opholds/spisestue og køkken på af-
snittet, hvor patienterne kan opholde sig sammen med medpatienter. Af sik-
kerhedshensyn er knive låst nede i en skuffe.  
I dag fremtræder husets rum i lyse farver, og dagligstuen er indrettet med lyse, 
moderne møbler og kunst på væggene. Sygehusets politik er at skabe så meget 
ro som muligt for patienterne, og det er der god mulighed for med indretning 
af små behandlingsenheder med syv patienter i stedet for som før ombygnin-
gen store enheder til mellem 14 og 30 patienter.  
Huset har en historisk oprindelse ud fra en bestemt logik, der stadig synes at 
være virksom. Selv om afdelingerne er blevet ombygget til små enheder, op-
leves noget af den oprindelige atmosfære i selve husets grundform. Det er ty-
deligt at se, at man træder ind på et hospital. Udvendigt ser bygningen ud, 
som da den blev bygget, de samme gule mursten, samme højde og drøjde. 
Selv om det indre er ændret gennem årene, er enhver offentlig institution for 
sindslidende bygget efter nogle principper med at opdele i forskellige rum 
med forudbestemte funktioner og formål. Og med den seneste ombygning er 
vagtrummet udstyret med to store glasfacader og er placeret centralt omkring 
et areal, hvorfra personalet forholdsvis enkelt kan overvåge de personer, der 
er indlagt i afsnittet.  
Da afsnittet blev bygget var der et princip gældende om, at det ikke accepte-
res, når særlig urolige patienter forstyrrer andre patienter, fordi uroen breder 
sig. Dette princip gælder stadig. Midlerne til at holde ro er meget lig dengang, 
beroligende medicin, isolation af urolige patienter fra øvrige patienter og fik-

                                                      
74 Betegnelsen overvågningsrum/kontor er anført på arkitekttegningen over afsnittet. 
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sering i sengeliggende stilling. Sovemedicin er afløst af andre moderne læge-
midler, der giver ro ved at virke på patientens psykotiske tilstand og dermed 
på angst og indre uro.  
Urolige patienter holdes også i dag på deres rum. Det kan ske, at en patient 
bliver spændt fast med bælte, hvis han er farlig for sig selv eller andre; men 
det forekommer kun, hvis patienten ikke kan gøres rolig på andre måder.75 
Det er mere undtagelsen end reglen, at patienter fastspændes med bælte, og 
det er lovbestemt, at fysisk magt så vidt muligt skal undgås, i stedet skal for-
søges med andre mindre overgribende midler. Enhver form for tvang skal 
indberettes til amtet.(Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, 
lov nr. 331 af 24. maj 1989, med de ændringer der følger af lov nr. 386 af 14. 
juni 1995) Hospitalets tvangsanvendelse kontrolleres af amtet for at sikre, at 
patienternes frihedsrettigheder ikke krænkes. 
Forståelsen af institutionen som behandlingssted for sindslidende mennesker 
er anderledes i dagens samfund end på den tid, da huset blev bygget; men det 
er stadig et faktum, at sindslidende mennesker bliver indlagt i en speciel insti-
tution, der udgør et samfund i sig selv ved siden af det, som personalet udta-
ler: ”det virkelige samfund, det er derude’.  

Fare/ sikkerheds strategi  
Institutionens personale samarbejder med det omgivende samfund på flere 
planer. Det kan være nødvendigt, at politi og læge indlægger et psykotisk 
menneske med tvang og mod personens vilje. Der er lovhjemmel til at ind-
lægge mennesker, hvis de på grund af deres psykose udgør en fare for sig selv 
eller for andre borgere i samfundet.76 Patienterne kan holdes tilbage med 
tvang,77 mens de bliver observeret og behandlet medicinsk, til de ikke længere 
udgør en sikkerhedsmæssig trussel for sig selv eller andre. 
At blive indlagt mod sin vilje er en krænkelse af den personlige frihed og 
selvbestemmelsesret. (Grundlovens §71)I institutionens Referenceprogram 
omtales dette som et særligt etisk problem: ”omsorgskravet for den sindssyge kan 
indebære, at man må krænke selvbestemmelsesretten.”(Referenceprogram, 2000) Ved 
at vejlede og informere om helbredelsesmuligheder ved indlæggelse og be-

                                                      
75 I den periode jeg studerede sygeplejerskernes arbejde i afsnittet, iagttog jeg ingen 
tvangsforanstaltninger pga. farlighed. 
76 Mennesker med psykiske sygdomme kan blive akut sindssyg, få en psykose. Det 
betyder ikke, at alle psykisk syge er psykotiske. Det betyder heller ikke, at alle med 
psykoser er farlige for sig selv eller andre. Derfor må en lægelig ekspert vurdere om 
en person er psykotisk, og om vedkommende udgør en fare for sig selv eller andre. 
77 En patient kan tvangstilbageholdes, også selv om han er indlagt frivilligt. 
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handling skal lægen søge at få en psykotisk person til at lade sig indlægge fri-
villigt; men patienten skal kun forblive i institutionen så længe, der er en be-
handlingsmæssig grund dertil. Amtets politik er, at der skal være ”korte indlæg-
gelser, mere ambulant psykiatri og mere samarbejde med praksis”, alt sammen ud fra 
”det mindste middels princip”.(Amtets 10 punkts plan, 2002) Amtets målsætning 
er, at medarbejderne skal trænes i at vurdere, hvornår tvang og magt er uund-
gåelig. Personalet skal i stedet for tvang give patienten tæt kontakt og skærme 
patienten. Efter enhver form for tvang skal medarbejderne stå til rådighed for 
patientens bearbejdning. (Amtets 10 punkts plan, 2002: 26)  
Gennem sundhedsloven føres kontrol med, at patienters rettigheder sikres 
under en indlæggelse. (Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24/06-2005) Det skal i 
videst muligt omfang forebygges, at der anvendes tvang, og indlæggelser skal i 
videst muligt omfang ske med personens samtykke. I amtets psykiatriplan 
lægges vægt på, at mennesket ses som: ”unikt og med ret til selvbestemmelse over eget 
liv og hverdag.”(Amtets psykiatriplan, 2002) 
Lov om tvang i psykiatrien angiver, at mennesker der på grund af sindssyg-
dom udgør en potentiel risiko for samfundsborgerens sikkerhed, mod deres 
vilje kan indlægges på en psykiatrisk institution.  
Der er tale om en samfundsmæssig strategi om at ’undgå fare og øge sikkerhed’. 
På det lukkede afsnit fungerer denne strategi både tavst og eksplicit som en 
fremtrædende og væsentlig strategi. Fare/sikkerhedsvurderinger fungerer or-
ganisatorisk som en ramme for arbejdets tilrettelæggelse, den får betydning 
for personalets selvforståelse, faglige vurderinger og dermed for behandling 
og pleje af patienterne. 78  
 
Kontraktliggørelse som kontrol  
Der er indført en pligt for overlægen til at indgå en udskrivningsaftale med en 
patient om behandling efter udskrivelse, for at forebygge at patienten ophører 
med medicinsk behandling. Hvis patienten ikke følger den medicinske be-
handling, kan det føre til indlæggelse og tvangsbehandling, hvilket skal søges 
forebygget gennem en kontraktlig aftale, hvor patienten kan opsøges i eget 
hjem.79 (Lov nr.403 af 26. juni 1998, Lov. Nr.849 af 2/12/ 1998) 
                                                      
78 En person, der er indlagt i hospitalet, blev betegnet som ’patient’, da jeg udforskede 
institutionen. Derfor anvender jeg i afhandlingen denne betegnelse om de indlagte på 
hospitalet. I år 2005 har amtet vedtaget at en person, der er i psykiatrisk behandling, 
skal betegnes en ’psykiatribruger’ og ikke længere en patient. Denne betegnelse un-
derstreger blot afhandlingens antagelse af institutionelle praktikker som ’oplæring til 
selvteknologisk praksis.’  
79 I det nye udkast til ændring af psykiatriloven og retsplejeloven fra november 2005 
foreslås en ny definition af tvang som: anvendelse af foranstaltninger for hvilke der 
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Den psykiatriske institutions praksis i forhold til sindslidende mennesker af-
spejler samfundsmæssige strategier og teknikker, og viser hen til en nutidig 
praksis med individualiserings- og totaliseringsteknikker. Disse teknikker er 
virksomme på samme måde som i andre dele af social- og sundhedssektoren, 
hvor magten producerer klienter/patienter.80 I sidste ende er målet, at hvert 
enkelt menneske i staten klarer sig selv som gode individuelle samfundsbor-
gere, der fungerer autonomt og fortrinsvis uafhængig af professionel hjælp.   
På det psykiatriske område fungerer lovgivningen på to måder: der lovgives 
om tvang ved fare for at sikre patientens og andre borgeres liv, og loven har 
som formål at sikre patientens selvbestemmelse, frihed og rettigheder under 
indlæggelse. (Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24/06-2005) Lovgivningen skal 
varetage den enkeltes rettigheder og kontrollere, at disse ikke krænkes. Loven 
giver patienter ret til at klage over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og 
tvangsbehandling.  
Reglerne er ændret på det juridiske område med en lovrevision i 1995, hvilket 
ændrer ved magtbalance og kompetence mellem eksperter: lægefagkyndige og 
juridiske eksperter. Der er med den ny lov lagt flere afgørelser ud til juridisk 
afgørelse. (Lov nr. 386/1995) Hvor de lægefaglige eksperter før havde magt 
til at afgøre den enkelte persons farlighed, har den generelle risikovurdering 
nu den endelige afgørelse, og patientklagenævnet kan underkende lægens fag-
lige individuelle risikovurdering. Tendensen er, at en lægelig ekspertvurdering 
i den klassiske praksisform, foretaget i forhold til en individuel patients aktu-
elle sygdomstilstand, i stigende omfang indklages og lægges ud til vurdering i 
en (juridisk) praksis, hvor generelle statistiske forhold lægges til grund for af-
gørelser i klagesager i stedet for konkrete forhold. (Castel in Burchell, 
1991:288) Regler, der skal øge sikkerheden for den enkelte borger mod farlige 
situationer, indeholder på samme tid regler, der skal sikre patienten mod 
overgreb fra systemet, hvilket paradoksalt nok kan udløse farlige situationer 
for personale og i sidste ende de samfundsborgere, der skulle sikres mod risi-
ko.  
 
Statens intention om generel forebyggelse er i loven i 1995 fulgt op med indi-
viduelle behandlingskontrakter. Kontrakterne er indført ud fra en statistisk 
viden om, at mange indlægges igen efter udskrivelse med politiets hjælp, fordi 

                                                                                                                          
ikke foreligger opnåelse af informeret samtykke fra patienten. D.v.s. patienten skal 
foretage en aktiv handling ved at give samtykke modsat før, hvor patienten ved at 
forholde sig passiv ikke modsætter sig: tvang i den gamle lov blev defineret som for-
anstaltninger, patienten modsætter sig. 
80 Se f.eks. Järvinen, (2002) 
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de ophører med at tage medicin. Kontrakten om overholdelsen af behand-
lingsplanen individualiseres og lægges ud til overlægen og patienten, og da 
overlægen skal indberette aftaler centralt, ligger der en ny form for statslig 
overvågnings- og kontrolmulighed med såvel patienter som professionelle.  
Med kontraktens individualiserende tendens udvides patientens selvansvar. 
Ligeledes udvides overlægens behandlingsansvar til patientens hjem. Kontrak-
ten er en personlig aftale om behandling mellem patient og overlæge, som 
begge er forpligtede til at overholde. Med en kontraktlig forpligtelse ændres 
patientens status af den passive person, der lader sig underkaste en behand-
ling, til at være aktiv og tage ansvar for at styre sig selv, sin sygdom og sin be-
handling i samarbejde med den behandlingsansvarlige overlæge.  
Kontrakter indgår i en logik om, at passiv hjælp til borgere erstattes af krav og 
tilbud, der forpligter borgere, som er afhængige af sundhedsmæssige eller so-
ciale ydelser. Kontrakten forpligter klienten til ikke at være passiv; men til at 
være aktiv og selvstyrende, (Andersen, 2003:125) det samme som Amtets 10 
punkts plan og regeringens nye lovforslag om tvang i psykiatrien lægger op til.  
Patienten må ændre sig fra at være passiv og lade sig behandle, til aktivt at 
forme sig selv som selvstyrende og selvansvarlig gennem selvteknologier. At 
forholde sig til sig selv er en bestemt form for frihed, der opnås gennem selv-
beherskelse og selvbevidsthed.(Andersen, 2003:125) 
 
En behandlingskontrakt spiller sammen med en samfundsmæssig diskurs om 
sindssyges farlighed og almenborgerens sikkerhed. Kontraktlige forpligtelser 
er en del af disciplinens herskeform, hvor patienten underordnes andre i et 
tvangsforhold. (Foucault, 1994a:197) Denne underordning har til hensigt at få 
patienten til at følge en medicinsk behandling, der gør ham til et frit subjekt, 
der kan tage ansvar for at styre egen sundhed, sygdom og behandling for at 
være i stand til aktivt at bestemme over eget liv.  
 
Kontrol med eksperters farlighed 
For at sikre borgere mod fare fra psykotiske mennesker må institutionens 
medicinske eksperter kunne vurdere en persons farlighed. En person, der er 
indlagt med tvang, bliver på afsnittet overvåget for at finde ud af, om han er 
sindssyg, og om han er farlig. Hvis han vurderes som ikke-farlig, kan han ud-
skrives hurtigt. Hvis en person vurderes som farlig for sig selv eller for andre, 
kan han tvangstilbageholdes. Hvis en patient er fysisk truende eller udviser 
voldelig adfærd, kan han behandles gennem tvangsfiksering. Når lægen vur-
derer, at en patient skal have medicinsk behandling, og hvis patienten ikke 
frivilligt indvilliger i behandling, kan han behandles med tvang.  
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Nogle patienter er indlagt på røde eller gule papirer81. Andre er retspsy-
kiatriske patienter, der har begået en forbrydelse og midlertidig er indlagt til 
mentalobservation eller som ved domstolene er dømt til psykiatrisk behand-
ling eller anbringelse på ubestemt tid.82 Nogle patienter indlægges på afsnittet 
på grund af truende adfærd, vold eller verbale trusler mod deres familie eller 
mod andre mennesker i deres boligområde. Andre kan være til fare for sig 
selv, fordi de ikke spiser, drikker eller sover, ikke indtager medicin, eller fordi 
de truer med eller forsøger at begå selvmord.  
Lovgivningen har, som tidligere nævnt, som grundlæggende idé at sikre indi-
videts rettigheder, selvbestemmelse og frihed under indlæggelse og behand-
ling. Lovgivningen giver patienter adgang til at klage over tvangsindlæggelse, 
tvangstilbageholdelse og tvangsbehandling.83 Til at bistå patienten er der ind-
ført patientrådgiver,84 der fungerer som ekstern kontrol, der har som opgave 
at tilse, at patientens rettigheder overholdes ved tvangsforanstaltninger.85 Pa-
tientklagenævnet træffer afgørelser i klagesager og anviser ’rigtige’ måder, at 
løse situationerne på, som ikke nødvendigvis stemmer overens med eksper-
ternes opfattelse af situationerne.86 

                                                      
81 Røde papirer indikerer, at personen er til fare for andre, gule papirer indikerer, at 
personen er til fare for sig selv.  
82 I det nye lovforslag om tvang er der forslag om at udvide, så retspsykiatriske pati-
enter, der ikke følger den medicinske behandling kan tvangsbehandles i eget hjem. 
83 Der er indført klagesystemer i hele social- og sundhedsvæsenet, og der er en sti-
gende tendens til klager. Turf Böcher Jakobsen ser, at klienterne oplyses om og op-
fordres til at klage. Det er blevet en del af den professionelle praksis i socialforvalt-
ninger. (In Järvinen, Mik-Meyer (red) 2003.p:110-133) 
84 I principbetænkning om tvang i psykiatrien, betænkning nr. 1068, 1989 er det dis-
kuteret, hvilke personer der er bedst egnede til at varetage denne funktion. Patient-
rådgiveren er en afløser for værgen, der oftest var en pårørende. Rådet angiver, at det 
ikke fungerede tilfredsstillende i denne form. Patientrådgiveren bliver med denne be-
tænkning en deltidsansat person, der er uddannet som sundheds eller socialarbejder, 
en mellemlang videregående uddannelse. Det begrundes med, at disse personer har 
en viden på området, der er relevant for funktionen. Da patientrådgiveren egentlig 
skal fungere som juridisk støtte, mener udvalget, at det ville være bedre med en jurist, 
og vidensmæssigt ville det være bedre med en lægeuddannet patientrådgiver. Disse to 
forslag frafaldes af rent økonomiske grunde, fordi de to personers honorarer er for 
høje. I sidste ende er det økonomiske beregninger, der afgør beslutningen om, hvilke 
faggrupper der er bedst egnede til denne funktion.  
85 Udvalget har i betænkning nr. 1068, 1986, drøftet om der kunne opstilles en liste 
over patientrettigheder i forhold til tvang. Det blev besluttet, at patientrettigheder 
skulle opstilles som målsætninger i det enkelte amt, fordi en liste ikke ville være ud-
tømmende.(Betænkning nr. 1068, 1986:427-438) 
86 Der oprettes et patientklagenævn i hvert amt. (Betænkning nr. 1068, 1986: 439-
474). 
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Afsnittets overlæge vurderer, at klagesystemet har en indflydelse på, at en ’suf-
ficient behandling’ af patienterne kan underkendes, og hvis anvisning fra pati-
entklagenævnet følges, kan der opstå farlige situationer på hospitalet.  
 

”psykiatriloven har åbnet muligheden for at enhver kan klage over hvad 
som helst, så skal vi også takle det. Der er absolut gode intentioner i det, men 
man skal ikke se bort fra, at det er en betydelig belastning, når der fremsættes 
klager, med at man skal redegøre for et forløb og lade sig vurdere af udenfor-
stående personer, man intet kender til, og man kender intet til deres intentio-
ner og professionelle grundlag osv., at man i en del situationer får vurderinger 
udefra, som ikke står til diskussion, men som blot fremsættes som vurderin-
ger af, hvad vi nu har gjort, og det kan også være en belastning. Der er jo 
mange, der har interesseret sig for psykiatrien, [ som har været] meget optaget 
af de kontrolmæssige sider.” 

”At der ligger en risiko for, hvis man nu blev hylet ud af det, jamen så 
ville man selvfølgelig gå ind i en defensiv position for mig at se, hvor man 
kan dække sig ind. Man kan altid lave et system, som dækker sig fuldstændig 
ind overfor kritik; men det fører til et meget rigidt system, som i værste fald 
ikke er i stand til at handle, når der skal handles, og som i værste fald kunne 
føre til farlige situationer for personalet, hvis ikke man kan tage nogle akutte 
beslutninger om interventioner tvangsforanstaltninger, tvangsbehandling osv. 
Jamen, hvis man kommer for sent med sådanne nogle beslutninger, så går det 
ud over personalet.” (Interview med overlæge, lukket afsnit) 

 
Der er med den ny lov lagt flere afgørelser ud til juridisk afgørelse, hvor eks-
perterne, lægerne, før havde mere magt til at vurdere den enkelte persons far-
lighed og beslutte hvilken behandling, der skulle iværksættes. Med klagenæv-
nets afgørelser får den generelle risikovurdering den endelige afgørelse over-
for den lægelige individuelle risikovurdering. Tendensen er at den vurdering, 
lægerne i den klassiske praksisform foretager af den individuelle patients til-
stand, lægges ud til en praksis, hvor generelle statistiske forhold lægges til 
grund for afgørelser i klagesager. Afgørelser over klagesager kommer til at 
fungere som forebyggende politikker, der henviser til mere generelle og stati-
ske forhold. På baggrund af systematisk forudsigelse overtages kontrol og 
overvågning med befolkningen, mens den klassiske praksis, relationen mellem 
behandler og subjektet forsvinder i disse politikker. (Castel, in Burchell, 
(1991:288)  
På baggrund af andre klagesager afgør patientklagerådet om en behandling 
har været berettiget, nødvendig og effektiv. Der opstilles flere og flere gene-
                                                                                                                          
”Nævnet skal bestå af 2 jurister, 2 medicinalpersoner, der repræsenterer den gruppe 
klagen drejer sig om, samt 2 repræsentanter udpeget af forbrugerrådet. Formanden 
skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer. Embedslægens udsagn 
kan til enhver tid indhentes.” (Betænkning nr. 1068, 1986:447) 
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relle regler, og disse regler gør praksis meget rigid og farlig for personalet. 
Hvor farligt det vurderes at være, kan illustreres med endnu et uddrag af in-
terviewet med overlægen: 
 

”Vi skal stille op til helt konkrete, ekstreme belastninger, pludselig trækker 
en patient en kniv frem eller slår på personalet og tager kvælergreb, vi kom-
mer ud for alle de frygtelige ting. Personalet har i tidens løb været udsat for 
rædselsfulde ting, folk der har sat ild på sig selv osv.” ( interview med overlæ-
ge, lukket afsnit) 

 
For at kunne beskytte sig mod farlige situationer har personalet tilegnet sig en 
række teknikker i arbejdet, der fungerer som foranstaltninger, der sørger for 
deres egen sikkerhed mod den farlige patient. Der er etableret et eksternt 
kontrolsystem med personalets brug af kontrol og tvang i forhold til psykoti-
ske patienter. Dette eksterne kontrolsystem fører til, at personalet internalise-
rer kontrolmekanismer overfor egne praktikker, der skal sikre, at de generelle 
regler ikke overtrædes. Samme metoder, teknikker og mekanismer, personalet 
bruger til kontrol med den farlige patient, anvender personalet således i for-
hold til egen gruppe.   
Loven, der angiver, at farlige patienter skal gøres ufarlige, giver på den ene 
side eksperterne lovhjemmel til at iværksætte tvang for at øge sikkerheden for 
borgere i samfundet. På den anden side giver samme lov patientklagesystemet 
mulighed for at overvåge og kontrollere institutionens tvangspraksis. Loven 
sikrer og øger patientrettigheder, men svækker på samme tid sikkerheden for 
personalet i institutionerne og andre borgere i samfundet. Reglerne, der skal 
øge sikkerheden for den enkelte borger mod farlige situationer, indeholder på 
samme tid regler, der skal sikre patienten mod overgreb fra systemet. Regler 
der sikrer, at patienten ikke udsættes for overgreb, medfører paradoksalt nok 
en øget fare for personalets sikkerhed.  

Opsummering  
Afsnittet omhandler sygeplejerskers arbejde på et lukket afsnit i en psykiatrisk 
institution. Afsnittet er indrettet i en bygning fra 1927, der blev bygget som 
overvågningsafdelinger med et panoptisk princip. Samme princip er reetable-
ret ved den sidste modernisering af afsnittet i 90’erne med et centralt over-
vågningsrum, hvorfra patienternes bevægelser er synlige i mange af afsnittets 
rum. Det panoptiske system virker i en disciplinerende magtform og lægger 
op til en praksis, der synliggør patienterne gennem overvågnings- og kontrol-
teknikker. (Foucault, 1994a:176 -202) 
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Det psykiatriske hospital er en institution, der har som opgave at behandle 
psykotiske mennesker, og derved leve op til en samfundsmæssig strategi, der 
går ud på sammen med politi og andre i social- og sundhedsvæsenet at sørge 
for borgernes sikkerhed ved at beskytte dem mod farlige sindslidende perso-
ner. Institutionens behandlingspraksis må ses i forlængelse af en lovgivning, 
der skal sikre kontrol med psykotiske mennesker og give mulighed for be-
handlingstvang af deres psykose. Ved hjælp af psykiatriloven er det muligt at 
kontrollere, at sundhedsvæsenet behandler og tilbageholder psykotiske men-
nesker, indtil de ikke længere er farlige. Der er i loven, med kontrakt mellem 
overlæge og patient, etableret en mulighed for at forebygge tvang, hvor pati-
enten gøres ansvarlig og forpligtes til at følge en behandling. En kontraktlig 
forpligtelse medfører for patienten en forpligtelse til at være aktiv og udvise 
selvansvar og selvdisciplin nok til at kontrollere egen sygdom ved fortsat at 
indtage den ordinerede medicin. (Foucault, 1994a:197, Andersen, 2003:125)  
 
Der er i kraft af psykiatriloven sikret kontrol med institutionens kontrol med 
og behandling af patienters farlighed. Denne eksterne kontrol skal sikre, at 
patienterne ikke tvangsbehandles unødigt eller tvangstilbageholdes længere 
end nødvendigt. Der er lovpligtig patientrådgiverfunktion til at bistå patienten 
ved tvang, og der er etableret amtslige patientklagenævn.  
Patientklager over tvangsforanstaltninger til patientklagenævnet medfører, at 
personalet skriftligt må gøre rede for og komme med en faglig bekendelse om 
forløbet overfor nævnet. Patientklagenævnets afgørelser er generelle retnings-
linier for, hvordan institutionerne skal behandle i konkrete situationer. Nogle 
af rådets afgørelser og forslag til behandlinger, opleves af de ansatte som for-
slag til behandlinger, der ikke er effektive og dermed kan føre til det modsat-
te, at der netop opstår farlige situationer. Med patientklageråd etableres en 
synlighed af institutionernes praksis på tvangsområdet. Der etableres et sy-
stem, der synliggør de enkelte institutioner og behandleres praksis på tvangs-
området. Det tvinger behandlere til at iagttage og reflektere over og få kend-
skab til deres egen og andres faglige praksis på dette område.  
 
Loven, efter hvilken behandlere overvåger, kontrollerer og behandler psykoti-
ske mennesker for at sikre borgere udenfor institutionen mod fare, sikrer 
samme psykotiske mennesker mod overgreb fra behandlere i samme instituti-
on, hvilket kan føre til overgreb fra farlige psykotiske mennesker mod be-
handlere i institutionen. 
Der er etableret et dobbelt kontrollerende administrativt netværk, idet loven 
skal sikre, at medicinske behandlere kan udføre tvangsforanstaltninger, når 
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det er nødvendigt for at beskytte mod farlighed, og på samme tid er der ind-
ført kontrol med behandleres praktikker for at hindre, at psykotiske menne-
skers frihedsrettigheder krænkes.  
Loven lægger på denne måde op til behandling som kontrollerende og disci-
plinerende foranstaltning af psykotiske mennesker, og til at behandlere udvi-
ser selvdisciplin og selvkontrol. På denne måde bliver lovgivningen central 
for det politiske og praktiske netværk, der dannes omkring farlige sindssyge 
mennesker, mellem amtslige og institutionelle mål, eksperters teknikker og 
behandlingspraksisser, andre eksperters rådgivningspraksisser, klagenævnets 
praksisser, som alle er spændt op omkring forskellige knudepunkter i samme 
netværk. (Foucault, 1994b:56) 

Farlighed og sikkerhedspraktikker  
I det følgende afsnit diskuteres og problematiseres, hvordan disciplinens tek-
nikker og metoder sammen med den arkitektoniske indretning gør det muligt 
for sygeplejerskerne at synliggøre patienters fysiske farlighed. (Foucault, 
1994a:157) Samme metoder og teknikker virker ved at neutralisere fare og på 
at producere mere føjelige, nyttige (Foucault, 1994a:187) og i denne sammen-
hæng sundere individer.  
 
Sygeplejersker og andet plejepersonale på det lukkede afsnit opholder sig me-
get af tiden på kontoret. Fra kontoret kan sygeplejerskerne overskue det me-
ste af gangarealet samt køkken og dagligstue, og fra gangen kan patienterne 
iagttage sygeplejepersonalet på kontoret. Fordi patienterne ved, at de bliver 
iagttaget fungerer disciplineringen automatisk. (Foucault, 1994a: 180) Sygeple-
jerskerne fortæller, at kontrollen fungerer begge veje, det er ikke kun persona-
let, der har overblik over gangarealet og iagttager patienternes bevægelser; 
men patienterne iagttager også personalets færden, idet patienterne har behov 
for at kunne checke, hvor personalet er, og hvad de foretager sig på kontoret. 
Personalet kan også iagttages i det panoptiske system. (Foucault, 1994a:183) 
 

”Vi sidder inde på kontoret […] og der har vi erfaring for, at det er fak-
tisk bedst at sidde på kontoret. Og der er jo den her rude, så de kan se os. 
[…] Og de har det faktisk bedst, når de kan se os sidde der inde hele tiden. Så 
ved de hvor vi er. […] Hvis vi sætter os ind i dagligstuen, så går der fem se-
kunder, så er de væk alle sammen, […]så går de på stuen, eller de kan finde 
på at gå ned på den anden afdeling eller ud i aktivitetsrummet. De vil gå væk 
fra os, de føler sig observeret, hvis vi sidder der inde. Og det vil sige, at så er 
det mere på deres præmisser, hvis vi sidder på kontoret, fordi så kommer de 
selv ind og inviterer, og sætter sig ned og spørger, om de må sætte sig ned og 
snakke eller spørger, om vi har lyst til at komme ind og snakke med dem på 
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deres stue, om vi har tid til det.” (Interview med sygeplejerske Mette, lukket 
afsnit) 

 
Patienternes bevægelser i afsnittet iagttages og bliver genstand for magtens 
disciplinerende og individualiserende analyser, inddelinger og udskillelse i: 
gruppen af patienter, der er til fare, modsat patienter, der ikke udgør en fare. 
(Foucault, 1994a:178) 
Personalet kan hurtigt orientere hinanden om, hvad der foregår i afsnittet, og 
med afsnittets kommunikationsteknikker, formidle dette videre til hinanden. 
Patienternes adfærd formidles desuden i mundtlige rapporter og dokumente-
res skriftligt i sygepleje- og lægejournaler.  
 
Normeringen af personale i de forskellige afsnit i institutionen er vurderet og 
forhandlet som en sikkerhedsnormering. På det lukkede afsnit er dette vurde-
ret i forhold til naboafsnittet, de to afsnit ligger bygningsmæssigt i forlængelse 
af hinanden. Sikkerhedsforanstaltninger sigter på, at det skal være muligt for 
personalet at klare en truende situation, og at personalet skal kunne hjælpe på 
andre afsnit ved at ’løbe til alarm’87 over hele hospitalet.88 At arbejde på et luk-
ket afsnit med akut psykotiske mennesker udgør en potentiel fare. Patienterne 
er ofte indlagt eller tilbageholdt på det lukkede afsnit, fordi de er psykotiske, 
og det er ikke muligt at forudsige, hvordan mennesker, der er psykotiske, rea-
gerer i forskellige situationer.  
Hvis en indlagt patient bliver ’aggressiv’ eller ’går amok’, kan han udgøre en fare 
for personale og medpatienter. Personalet i institutionen har alle været på 
specielle kurser, for at personalet på det enkelte afsnit kan samarbejde som et 
team, der ved, hvad der skal gøres i den enkelte situation. På kurset indøves 
specielle metoder og teknikker til at forhindre, at farlige situationer opstår. 
Personalet må også være parat til at takle de situationer, der ikke kan forebyg-
ges. Der trænes såvel på et psykologisk som på et kropsligt plan på kurset.   
 
I det akutte forløb på det lukkede afsnit retter sygeplejerskernes handlinger 
sig mod at bringe ro og orden over patienter og mod at have kontrol over si-
tuationer. Roen i afsnittet er højt prioriteret, og ved det mindste optræk til 
uro går sygeplejerskerne straks ud og adskiller patienter, den urolige patient 

                                                      
87 Udtryk der er markeret ’udtryk’ er citerede udtryk fra feltnoter eller interviews.  
88 Som sikkerhedsforanstaltning bærer alle personer på det lukkede afsnit en person-
alarm. Det er en sender, der kan udløses ved farlige situationer. Der er hver dag et 
personalemedlem, der har en særlig alarm. Når den lyder, løber vedkommende, der 
bærer denne alarm, til det afsnit, hvor der er fare.  
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føres til sit rum. Med enhver på sin plads er ro og orden genoprettet. (Fou-
cault, 1994a:178) 
Plejepersonalet anvender disciplinære iagttagelses- og kontrol metoder, og de 
har en særlig opmærksomhed på hinanden og på alt, hvad der foregår i afsnit-
tet. De meddeler hinanden, hvor de går hen, og hvad de skal. Derved ved alle 
personalemedlemmer, hvor de andre er og lytter efter, hvad der foregår. Hvis 
der bliver uro i afsnittet, hvis der opstår støj, lyder høje stemmer eller er an-
den uro, kommer andre derhen med det samme. Hvis der er særlig risiko for, 
at der kan ske noget, støtter personalet hinanden ved, at et par stykker tager 
opstilling ude på gangen ved det aktuelle rum, eller to går sammen ind til pa-
tienten.  
Personalet har udviklet forskellige sikkerhedsteknikker omkring den ’farlige 
patient’. For at identificere patienters farlighed anvendes en teknik, (som jeg 
betegner en konstruktionsteknik) hvorved farlige patienter konstrueres gen-
nem konsensusfortællinger89 om patienten. Når patienten ved iagttagelse, op-
deling og analytiske teknikker konstrueres og identificeres som en ’farlig pati-
ent’, igangsættes en række sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at ingen per-
soner udsættes for fare.  
 
Konstruktionen af patienten som farlig 
Konstruktionen af patienten som farlig foregår ved at der anvendes metoder 
og teknikker i forhold til fortællingen om den farlige patient, og denne fortæl-
ling får indflydelse på, hvordan personalet etablerer en række sikkerhedstek-
nikker. Konstruktionen af en patient som farlig er en forløbsproces, der be-
gynder med, at personalet udveksler viden og erfaringer om patienten fra 
journalen, og fra hvad de har fået fortalt af personalet på andre afsnit, der 
kender patienten fra tidligere indlæggelser. Jeg vil give et par eksempler. 
 
En dag meldes en patient fra modtagelsesafsnittet. Sygeplejerskerne får at vi-
de, at patienten er paranoid90 og har misbrug af forskellig slags, og at han er 
blevet aggressiv og farlig. Patienten har derhjemme siddet med et haglgevær 
og har skudt ud af vinduet. Desuden får sygeplejersken at vide, at han er 
uvenner med politiet.  
 

                                                      
89 Med konsensusfortælling mener jeg en proces, hvor det, der fortælles om patienten, 
bevirker, at personalet har en fælles forståelse og er enige om det billede af patienten, 
de sammen har konstrueret.  
90 En paranoid person har en fejlopfattelse af virkeligheden og kan lide af forfølgel-
sesangst, selv om der ikke er nogen, der rent faktisk forfølger ham. 
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Der bliver meldt en mand, der har skudt ud gennem vinduet og er aggressiv. 
Han kommer fra modtagelsen, og sygeplejersken siger, at det skal vare to mi-
nutter, før han kommer. Fire personer stryger ud af kontordøren og begynder 
at flytte om på sengene fra to stuer. De taler om, at det skal være den seng, 
der kan boltes fast i gulvet. Sygeplejersken fortæller mig, at de flytter rundt, 
fordi den anden patient, de fik, er depressiv, og man kan ikke have en depres-
siv patient ved siden af en meget psykotisk patient.  
Da alt er klar på stuen, ringer sygeplejersken til modtagelsen. Sygeplejerske B 
spørger, om hun skal servere mad for ham på stuen, og sygeplejerske C siger: 
”ja, med masser af kartoffelmos.” sygeplejerske C siger til mig: ”det er så 
godt, for når patienter er mætte, så er de ikke lige så aggressive.”  
Jeg står på kontoret og ser ud gennem et vindue for at se, hvordan overflyt-
ningen foregår. Efter fem minutter kommer fire personer gående stille og ro-
ligt nede på vejen. Forrest går en mand med en plasticpose i hånden, og de 
andre følger bagved. Sygeplejerske B og C går hen og kikker ud ad kontorets 
andet vindue. Sygeplejerske C spørger, om jeg kan se, at patienten har en po-
se i hånden. Det er ren strategi, for så kan han ikke rigtig finde ud af at smide 
den og begynde at slå ud efter dem. Det er også strategi at følge lidt bagefter 
for ikke at vække opsigt, fortæller hun mig.  
De kommer alle fem stille og roligt ind i afsnittet og bliver fulgt ned på stuen. 
To af sygeplejerskerne går med ind på stuen, og to andre stiller sig udenfor 
døren for at holde øje med dem. Alle andre patienter er blevet fulgt ind på 
stuerne eller sidder i dagligstuen, og der er også personale for at snakke med 
dem. Lægen kommer ind på kontoret og skriver i journalen. Sygeplejerskerne 
kommer ud fra stuen, og den ene viser patienten rundt i afsnittet. En tredje 
sygeplejerske kommer efter et stykke tid og spørger, om patienten skal visite-
res, og det skal han. (Feltnoter, lukket afsnit) 

 
Manden er ikke kendt i det lukkede afsnit, så der bliver taget alle forholdsreg-
ler for, at han kan være farlig. Ved hjælp af de indhentede oplysninger som 
personalet fortæller til hinanden, opstår der en fælles fortælling efterhånden 
som fortællingen om patienten bliver genfortalt og udbygget for hver perso-
nalemedlem, der kommer til. Fortællingen får konsensuskarakter og bliver 
derved til fortællingen om, hvor farlig patienten er.  
Personalet har fået at vide fra et andet afsnit, at hvis patienten er rigtig psyko-
tisk, kan han ikke styre sig og bliver voldelig. Det er med til at fastslå, at der er 
en sikkerhedsmæssig risiko ved at have patienten i afsnittet. Efter patienten er 
meldt fra modtagelsen gøres klar til at modtage patienten i afsnittet. At gøre 
klar vil i denne sammenhæng sige: at flytte rundt på patienterne, så der tages 
højde for, hvordan de øvrige patienter sikres ro og ikke udsættes for fare. 
Men det betyder også, at stuen gøres klar til at tvangsfiksere patienten, hvis 
han viser sig at være voldelig. Indretningen af stuen med en bestemt seng, 
med remmer og bælte sikrer at tvangsfiksering kan iværksættes, hvis det bliver 
nødvendigt.  
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Personalet handler på en af afsnittets regler om, hvordan en farlig patient kan 
pacificeres, sengen skal være parat til bæltefiksering, inden patienten ankom-
mer, og det skal personalet også, ingen kan vide, hvordan patienten vil opføre 
sig, når han kommer ind ad døren. Der handles i forhold til det endnu ufuld-
endte billede, der er konstrueret af patienten, hvor der tages højde for, at alt 
kan ske, hvis patienten viser sig at være farlig, aggressiv, urolig og støjende.  
 
Afsnittets øvrige patienter bliver fulgt ind i dagligstuen, og personalet bliver i 
dagligstuen sammen med patienterne. Hele situationen signalerer fare, og per-
sonalet er i dagligstuen for at beskytte de svage patienter ved at holde dem 
væk fra den nye mand. Denne taktik har ifølge sygeplejerskerne et dobbelt 
sigte: at beskytte afsnittets patienter, og undgå at de bliver angst eller urolige, 
og at der derved opstår farlige episoder, og for at beskytte den nye patient 
mod andre patienters blikke og spørgsmål.  
Hver patient holdes på sin plads, så der kan sikres ro. (Foucault, 1994a:178) 
At beskytte andre patienter og personalet selv gennem konstruktionen af den 
nye patient som farlig, betyder at den nye patient ved hjælp af analysens 
magtmetoder diagnosticeres og udskilles som farlig. Dermed udelukkes han 
fra samvær med andre patienter. (Foucault, 1994a:179) Isolering og mulig 
tvang neutraliserer denne fælles farlighed. (Foucault, 1994a:183) 
Patienten bliver meldt som tvangsindlagt, fordi han skød ud af et vindue. Bil-
ledet af patienten som farlig bliver konstrueret i overensstemmelse hermed, 
førend patientens ankomst til afsnittet, og der bliver iværksat en del sikker-
hedsforanstaltninger for at forebygge risiko. Patientens ankomst til afsnittet er 
helt anderledes end forventet. Manden følges med fire personer og kommer 
stille og roligt gående ind på afsnittet og følges straks på sin stue.  
Personalet er klar, i beredskab og parate til at modtage manden, da han kom-
mer. To sygeplejersker går med ind på stuen, og to andre stiller sig udenfor 
for at kunne gribe ind, hvis patienten bliver farlig for personalet, eller hvis det 
bliver nødvendigt at tvangsfiksere eller tvangsbehandle ham med medicin. Pa-
tientens bevægelser iagttages og kontrolleres ganske nøje. 
 
Kort efter sygeplejerskerne har talt med patienten og familien, kommer alle 
gående stille og roligt ud på gangen, og det forhøjede beredskab afblæses på 
baggrund af visuelle koder- uden ord. Patienten er ikke længere betragtet som 
farlig, patientens farlighed af-konstrueres, uden ord annulleres farlighedsfor-
tællingen og med den det forhøjede sikkerhedsberedskab.  



I virkeligheden udenfor 

 119 

Udvidet kontrolpost 
Det tog længere tid at vurdere og afklare andre patienters farlighed. Det næste 
eksempel drejer sig om en mandlig patient, der til morgenrapport betegnes 
som farlig. 
 

En patient er indlagt på gule papirer.91 Han kom i aftes med politiet. Han er 
ikke kendt i afsnittet, men har en tidligere indlæggelse i et andet afsnit. Han 
beskrives som en stor kronraget ung mand. Social og sundhedsassistenten, 
der var i aftenvagt, da patienten ankom, beskriver ham ved morgenrapporten 
som truende, paranoid, latent aggressiv og fortæller, at patienten føler sig 
provokeret af enhver forespørgsel. Patienten har placeret sig på stuen midt i 
rummet på en stol med åben dør og udsyn til hele gangen. Det fortælles, at 
aftenen før var han meget tæt på at slå det mandlige personale. Så kom der 
fast vagt til ham. Personalet fortæller, at patienten mener, at han ikke har be-
hov for medicin og ikke vil modtage noget. 
På kontoret taler plejepersonalet videre om aftenens hændelser i meget lang 
tid. De fortæller og reflekterer sammen ud fra, hvem der, aktuelt og tidligere, 
har oplevet hvad eller hørt noget om patienten fra personale i et andet afsnit. 
Den nyindlagte mand er rolig og forbliver hele dagen på sin stue. Til stuegang 
går overlægen, en social og sundhedsassistent og afdelingssygeplejersken ind 
til samtale med patienten (nu kvindelig kontaktperson, hvilket angives at være 
for ikke at fremprovokere voldsomme episoder). (Feltnoter, lukket afsnit) 

 
Patienten er indlagt, fordi han er vurderet til at være til fare for sig selv, og at 
han har behov for behandling med medicin mod psykosen. Indlæggende læge 
har vurderet patienten som psykotisk, og plejepersonalet oplever, at han vir-
ker truende og farlig. Hele stemningen i personalegruppen lægger op til en 
anspændt situation, der kan kulminere når som helst, og som personalet for-
venter, vil ende med, at patienten går amok. ’Han er som en tikkende bombe’. 
(Feltnoter, det lukkede afsnit) 
Patienten blev til morgenrapporten sprogligt konstrueret som farlig. Hans 
sproglige og kropslige bevægelser overvåges tæt. Hans adfærd og udtalelser 
observeres og fortolkes, for at personalegruppen kan afklare og blive enige 
om, hvor psykotisk og farlig for andre patienten er. Det udløser dagen igen-
nem sikkerhedsteknikker, hvor personalet holder sig i nærheden af hinanden 
og holder øje med patientens adfærd, mens de holder sig på afstand af patien-
ten. For at undgå voldsomme situationer adskilles patienten fra andre patien-
ter, patienten isoleres på sit rum, og der opretholdes fast vagt til at iagttage og 
kontrollere, at patienten ikke bliver aggressiv og farlig. Disciplinens vigtigste 
                                                      
91 Gule papirer er tvangsindlæggelse på medicinsk indikation, fordi patienten kan bli-
ve til fare for sig selv eller andre, såfremt han ikke behandles med medicin mod psy-
kosen.  
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midler til at neutralisere fare er adskillelse for at opretholde ro og etablere or-
den, iagttagelse og kommunikationssystemer, til at producere og formidle vi-
den om patientens tilstand af farlighed.  
Personalet bliver enigt om, at der udelukkende skal være kvinder til at passe 
på patienten, fordi det i sig selv forebygger voldsomme episoder, det drejer 
sig om at sikre ro. Kvinder udgør efter personalets mening en mindre trussel i 
kraft af mindre fysisk styrke, og kvinder virker derfor mindre provokerende 
på patienten.  
Plejepersonalet tager flere sikkerhedsforanstaltninger i brug. Alle meddeler 
hinanden alt, hvad de har iagttaget om denne patient, og ved at holde sig 
ajour sikrer personalet sig, at enhver i personalegruppen ved, hvor de øvrige 
befinder sig i afsnittets rum. Alle har et øje på hinanden for at kunne rykke ud 
og komme til hjælp, så ingen udsættes for fare.  
Der sker en intens overvågning og holdes kontrol med patientens adfærd og 
tale, ud fra iagttagelserne produceres viden om patientens psykotiske tilstand 
og farlighed. På samme tid produceres viden om plejepersonalets bevægelser 
for at opretholde kontrol og sikkerhed for andre patienter og plejepersonalet 
selv. Patientens farlighed konstrueres ved en kombination af flere teknikker: 
Iagttagelser af patienten, hvor han opholder sig i rummet, hvad han siger og 
hvordan han udtrykker sig, hvordan han kropsligt og sprogligt reagerer på 
kontakt. Patienten synliggøres dels gennem iagttagelser, dels ved at iagttagel-
serne samles sammen fra alle, der har kontakt med patienten, og ved at der 
konstrueres en fælles forståelse af, hvor psykotisk og farlig denne patient er. 
I dette net af sikkerhedsteknikker indgår kontoret som en central komman-
dopost, med afdelingssygeplejersken som den centrale strateg, der som en 
anden databank modtager og koncentrerer data om patienten og kan briefe 
alle, der kommer på kontoret ud fra den seneste opdatering. Databanken 
rummer sluttelig en stor mængde viden om stort set alt, hvad patienten har 
foretaget sig, siden han blev indlagt i afsnittet om aftenen; men ikke alt ned-
skrives, meget videregives kun mundtligt.  
 
Ved stuegang med overlægen og en social- og sundhedsassistent er sikkerhe-
den på sit højeste. Under hele forløbet forholder social- og sundhedsassisten-
ten sig tavs med et fast udtryk i ansigtet, alvorlig og opmærksom på patien-
tens reaktioner hele tiden. Stuen er lige overfor kontoret, og døren til stuen 
står på klem under hele samtalen. Ved døråbningen ind til kontoret sidder en 
sygeplejerske på en stol og har al sin opmærksomhed vendt mod patientens 
stue.  
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Overlægen fortæller til stuegang patienten, at han bliver tvangstilbageholdt. 
Det tror patienten ikke på, han siger: ”Det sker ikke”. Han siger, at han ikke er 
syg, og at han derfor ikke kan tvangstilbageholdes. Han kender sine rettighe-
der. Patientens udtalelse tillægges efterfølgende en anden betydning, idet per-
sonalet vurderer, at patienten har magisk tænkning, og at patienten mener, at 
når han siger: ”det sker ikke”, så sker det ikke. Når patienten tillægges magisk 
tænkning, bekræfter personalet sig selv i deres vurdering af, at han er psyko-
tisk, og at situationen kan blive farlig. Vurderingerne af patientens farlighed 
tages op til drøftelser på den daglige stuegang med overlægen. Efter overlæ-
gen har været inde på patientens rum, vurderer han situationen.  
 

Overlægen medgiver, at personalet skal være på vagt, alt kan ske med 
denne patient.(Feltnoter, lukket afsnit) 

 
Hele personalegruppen er i højeste alarmtilstand, og personalet bliver enige 
om, at alle skal forblive i afsnittet de næste par timer. Situationen på stuegang 
og hele stemningen omkring patienten med personalets oplevelser af patien-
ten ligger til grund for, at overlægen vurderer patienten som psykotisk og 
’tvangstilbageholdelig’.92 Overlægens diagnostiske vurdering af patientens psyko-
tiske tilstand og dermed farlighed tillægges stor betydning, og sikkerhedsbe-
redskabet opretholdes. 
 
En klassificerende teknik til opnåelse af ’viden og dokumentation’ tages i anven-
delse med henblik på at fortolke og diagnosticere patientens farlighed. Den 
faste vagt og kontaktsygeplejersken har løbende samtaler med patienten på 
hans stue, for gennem disciplinerende bekendelsesteknikker at få patienten til 
at afsløre sine inderste tanker, følelser og vise sit syge sind frem. Men patien-
ten forholder sig meget tavs, han giver helst ingen indblik i sine tanker og fø-
lelser; patienten taler kun lidt, og disse små brudstykker af tale afslører at pa-
tientens tanker og sind er kaotisk. 
Personalet indsamler viden om patienten gennem intensiveret overvågning af 
denne tale og af patientens kropslige placeringer, bevægelser og attituder. 
Denne udveksling af meddelelser personalet imellem foregår kontinuerligt, 
idet der foregår en masse aktiviteter omkring patienten i det skjulte og andre 
åbent. Der afgives flere gange mundtlige og skriftlige vurderinger og rappor-
ter i dagens løb. Der udveksles korte meldinger mellem personalet på konto-
                                                      
92 Udtrykket er juridisk i forhold til psykiatrilovens regler. Der sker en faglig lægelig 
vurdering af om en patient er til fare for sig selv eller andre. Hvis han er det, er pati-
enten ’tvangstilbageholdelig’. 
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ret, hvor de vanligvis udveksles; men også på gangen videregives lavmælte be-
skeder, og der veksles tavse, men meget sigende og indforståede blikke. Der 
føres små samtaler om aktuel status over patientens tilstand og farlighed hvor 
som helst i afsnittet, når personalemedlemmer mødes.  
Af sikkerhedsmæssige grunde er gangarealet udenfor kontoret blevet med-
inddraget som en sikkerhedszone og udgør nu en forskudt sikkerheds- og ob-
servationspost. Der er placeret en stol som en arbejdsplads bemandet med en 
sygeplejerske. Hendes job er at overvåge terrænet, være på vagt for at kunne 
gribe ind ved uro og fare, og alarmere hvis patienten bliver truende.  
Det panoptiske rum er udvidet, og overvågningsarealet er omfattende. Sæd-
vanligvis er gangarealet ikke omfattet som et rum, hvori meddelelser om pati-
enter, vigtige beskeder eller rapporter udveksles mellem personalet. Men det 
er ændret denne dag. Under dagens løbende rapporter fortæller personalet 
hinanden alle detaljer, de har iagttaget om patienten uanset om de mødes på 
en plads i gangen eller på kontoret. Sammen opretholder og fornyer plejeper-
sonalet den forud konstruerede fortælling, der vedligeholder og fornyer kon-
struktion af patienten som farlig. Fortællingen bestyrker vurderingen af, at pa-
tienten udgør en risiko, fordi han kan ’gå amok’ hvert øjeblik, det skal være. 
Ro og orden opretholdes, idet alle aktiviteter med andre patienter udenfor af-
snittet er suspenderet, til situationen er mindre anspændt, og alle mand bliver 
på deres post. 
Den anden nat, patienten er i afsnittet, tager han tøjet af og går i seng. Perso-
nalet fortolker dette som et tegn på, at han ikke kan være så psykotisk endda; 
men da patienten fortsat opfattes som truende, opretholdes det høje risikobe-
redskab. Opfattelsen af, at patienten kan gå amok og slå personalet, forsvin-
der ikke. Patienten overvåges fortsat intenst, og først efter et par dage afblæ-
ses alarmen. Patienten bliver betragtet som farlig gennem flere dage, hvor be-
redskabet opretholdes og fortællingerne fortsætter, Indtil patienten 
efterhånden bliver mere rolig og mindre truende. Herefter afblæses sikker-
hedsberedskabet helt, og patienten bliver diagnosticeret og medicinsk erklæret 
ikke-psykotisk. Patienten udskrives uden at blive behandlet medicinsk. I en 
uges tid er han tvangstilbageholdt, og han når at få besøg af patientvejleder, 
der indsender klage over tvangstilbageholdelsen. 
Af sikkerhedshensyn konstrueres patienten i første omgang som farlig for at 
forebygge, at nogen bliver udsat for fare. Efterfølgende konstrueres patienten 
som ufarlig ved hjælp af samme iagttagelsesteknikker, samme kommunikati-
ons- og dokumentationssystemer, forløbet dokumenteres mundtligt, hvor det 
får karakter af konsensusfortællinger, forløbet dokumenteres desuden i syge-
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plejerskernes skriftlige rapport og i lægejournalen – hvor det får karakter af 
sandheden om patientens farlighed og ufarlighed.  
 
Kontrol med ekstrem farlighed 
Farlighed gradbøjes, idet der tales om farlige patienter, personalet selv kan 
håndtere farlige situationer omkring, og der kan være tale om ekstremt farlige 
patienter, personalet kender og ved, at disse patienter kan være så farlige, at 
personalets liv kan komme i fare.  
En patient er vurderet som ekstremt farlig og udgør en høj sikkerhedsrisiko 
overfor alle, der opholder sig i afsnittet. Patienten er en retspsykiatrisk pati-
ent, der juridisk og medicinsk er vurderet til at være meget utilregnelig. Pleje-
personalet kontrollerer, at der ikke foregår noget, der kan udløse farlige situa-
tioner omkring denne patient i afsnittet. Primært foretager patientens kon-
taktperson løbende risikovurderinger af patientens farlighed ved at iagttage og 
overvåge patientens adfærd for at vurdere, om hun er påvirket af medicin.  
En dag indtager patienten medicin, som en besøgende har medbragt og solgt 
til hende. Patienten er meget påvirket, og personalet kender patientens reakti-
on på medicin og ved, at patienten kan reagere voldsomt aggressivt. Persona-
let udviser derfor ekstra opmærksomhed og forsigtighed i deres relation til 
patienten for ikke at fremprovokere aggressivitet, og hun holdes inde i afsnit-
tet og isoleres på sin stue.  
Afdelingssygeplejersken vejleder personalet i, at patienten må tages ’lidt gelinde’ 
for at undgå at fremprovokere episoder, der kan medføre farlige handlinger 
fra patientens side overfor plejepersonale eller medpatienter.  
En af personalets teknikker til at sikre, at patienten ikke fremover får bragt 
medicin igen er at observere, overvåge og vurdere alle patientens venner, når 
de kommer på besøg og bagefter kontrollere, om patienten er påvirket af me-
dicin, har medicin på sig eller gemt på sin stue. Sygeplejerskens taktik er at 
bruge disciplinerende bekendelsesteknikker, for at få patienten til at fortælle, 
hvilken medicin hun har spist, hvem der har givet hende det, og hvor meget 
medicin der er tilbage på hendes rum. Det lykkes ikke helt at finde ud af, 
hvem der har bragt patienten medicinen. Derfor indføjes teknikker til indivi-
duel kontrol, der stempler og tvedeler alle patientens venner som gode/onde. 
(Foucault, 1994a:179) Der tages en udelukkelsesteknik i anvendelse overfor 
de venner, der potentielt kunne tænkes at medbringe medicin til patienten. Et 
af personalemedlemmerne udtrykker det sådan:  
 

Så må vi vurdere hver enkelt og udelukke de, der kommer på besøg, én 
efter én, hvis de giver patienten medicin.(Feltnoter, lukket afsnit) 
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I denne udtalelse gemmer sig en praksis, hvor det er ’naturligt’ at observere 
og kontrollere andre menneskers adfærd, her besøgendes, hvilket sker for at 
kunne forebygge, at der opstår farlige situationer. De besøgende inddeles i to 
kategorier, de der udgør en potentiel trussel for andre ved at medbringe me-
dicin, og en kategori bestående af de, der ikke udgør en trussel mod andres 
sikkerhed. Med i taktikken er at overvåge patientens tilstand for at observere 
efter tegn på, om patienten er påvirket efter at have haft besøg. Efter vurde-
ring og klassifikation af de to kategorier opdeles patientens venner i to grup-
per. De venner der er ’gode’, og de venner der er ’dumme’. De dumme kan per-
sonalet efterfølgende udelukke én efter én, så kun gode venner, der ikke brin-
ger medicin ind i afsnittet, lukkes ind.  

Opsummering  
Nogle patienter indlægges på et lukket afsnit mod deres vilje med tvang, fordi 
de på grund af en psykotisk tilstand udgør en fare for sig selv eller for andre. 
Patienterne overvåges for at sygeplejerskerne kan få viden om patienternes 
psykotiske tilstand, en farlighed der diagnosticeres ved hjælp af disciplineren-
de analytiske teknikker. For at sikre sig mod, at der opstår farlige situationer 
for personale og patienter og mod, at sygeplejerskerne vurderer situationer 
forkert, konstruerer personalet i fællesskab fortællinger om patienter som far-
lige eller ufarlige.  
Konstruktionsteknikken benytter sig af flere teknikker, der er indvævet i hin-
anden. Disciplinens magtteknikker som kontrol og overvågning af patienten 
kombineres med pastorale magtteknikker, hvor sygeplejersker i samtaler med 
patienten gennem bekendelsesteknikker søger at få indblik i patientens tanker 
og ’kaotiske sind’. I kraft af teknikker fra disse to magtformer konstrueres vi-
den om patientens tale, adfærd og farlighed. En patient, der anses for at være 
til fare, udelukkes fra kontakt med andre patienter ved isolering på sit rum 
med fast vagt. Isolering af patienten på stuen anvendes for at forebygge tvang 
i juridisk forstand.93 En psykotisk patient, der efter lægelig vurdering anses for 
at være til fare for sig selv eller andre, skal tvangstilbageholdes. 
Afhængig af hvor farlig personalet mener, patienten er, iværksættes en række 
sikkerhedsforanstaltninger. Den fælles viden om patienters farlighed afsted-
kommer således bestemte måder, personalet agerer på for at øge sikkerheden 
i afsnittet generelt og for at sikre andre patienter og personalet selv mod farli-

                                                      
93 Denne form for begrænsning indgår i betegnelsen skjult tvang. Indenrigs og sund-
hedsministeriet har udgivet en rapport om skjult tvang i psykiatrien. I rapporten be-
skrives nogle af de områder, der iværksættes under skærmnings begrebet, som gråzo-
neområder, hvor en registrering må overvejes. (Rambøll Manegement, 2005:29-21) 
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ge situationer. Disciplinerende teknikker som overvågning og kontrol med 
patienternes adfærd og tale suppleres med teknikker til at kontrollere alle be-
vægelser i afsnittet for at forebygge, at der opstår farlige situationer. For at 
være i afsnittet og have kontrol med, hvad der foregår i afsnittet, tager perso-
nalet sig af og beskytter de andre patienter i dagligstuen ved at aflyse alle an-
dre aktiviteter med patienterne, der foregår udenfor afsnittet.  
Afsnittets arkitektoniske indretning kalder på disciplinerende magtformer 
med afsnittets indretning ud fra et panoptisk princip, med et centralt kontor 
indrettet som et centralt overvågningssted, hvor patienterne kan iagttages i 
mange rum, uden at de kan se, hvem der iagttager dem eller hvornår. Patien-
terne ved, at de bliver iagttaget og benytter ruden fra gangen til kontoret til 
selv at iagttage, hvem der opholder sig på kontoret, og hvad der foregår der-
inde. Personalet studerer på samme måde, hvem der er på kontoret, og hvem 
der er udenfor for som en sikkerhed at vide, hvor alle opholder sig. Når der 
er risiko for, at en patient udgør en fare for andres sikkerhed kan dette over-
vågningsrum udvides ved at inddrage gangarealet som en forskudt udkigs-
post. I de situationer bliver alle mand på deres poster for at sikre ro og orden. 
(Foucault, 1994a:179)   
Overvågningsintensiteten breder sig ud over hele afsnittet, hver eneste i per-
sonalegruppen kender sin plads, og overvåger og kontrollerer på samme tid 
patienter og hinandens bevægelser rundt i afsnittet. Der foregår et tavst sam-
arbejde, alle i personalegruppen kender koderne for fare, og alle indtager en 
bestemt plads i sikkerhedsmaskineriet, der skal øge sikkerheden og neutralise-
re farlige situationer, der kan vise sig at blive livstruende. (Foucault, 
1994a:179) 
Det er ikke kun patienten, der overvåges, personalet retter samme teknikker 
mod besøgende i afsnittet og mod egen gruppe. Ved ekstremt farlige patien-
ter iagttages, kontrolleres og udspørges patienten og patientens besøgende for 
at få viden om, de besøgende medbringer medicin eller andet til patienten. 
Der foregår en klassifikation, opdeling og udskillelse af besøgende i de ’gode’, 
der ikke medbringer medicin eller andre stoffer, og i de ’onde’ der medbringer 
stoffer. Denne selektion sikrer, at uønskede holdes udenfor den låste dør, og 
beskytter patienter og personale inde på afsnittet. 

Moralsk farlighed 
I det følgende drøftes farlighed som et adfærdsmæssigt, moralsk problem. I 
forhold til dette problem iværksættes disciplinerende teknikker for at styre pa-
tienten, der ikke formår at styre sig selv, sin adfærd og tale.  
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Sygeplejerskerne fortæller om, at de ’skærmer’ patienten. Der er, som tidligere 
omtalt, lovgivet om fysisk og medicinsk tvang af psykotiske patienter, der ud 
fra en medicinsk vurdering anses for at være til fare for sig selv eller at udgøre 
en trussel for andres sikkerhed. Der er ikke på samme måde etableret en stats-
lig overvågning og kontrol med ’skærmning’. Skærmning har været og er stadig 
til debat fagligt, politisk og juridisk,94 da det er udbredte metoder i psykiatrisk 
regi, hvor patienter skærmes af flere grunde: som forebyggelse af fysisk 
tvangsbehandling, som teknikker til at disciplinere patienter og gøre dem 
mindre kaotiske, ordentlige og føjelige.95 
 
Disciplinerende teknikker: skærmning 
I de næste afsnit analyserer og diskuterer jeg skærmning, der er bestilt af 
amtspolitikere, med henblik på at udforme ensartede retningslinier for brug af 
skærmning på landets psykiatriske hospitaler. Jeg analyserer og diskuterer sy-
geplejerskernes egenforståelse og skærmningspraksis på det lukkede afsnit 
ved de teknikker og metoder, der tages i brug og den forståelse og begrundel-
se, der ligger for skærning. Dette eksemplificeres med en enkelt patients for-
løb over en periode.  
Jeg afslutter afsnittet om ’moralsk farlighed’ med et sammendrag, hvor jeg 
anlægger det magtanalytiske blik på denne praksis.96 
Jeg skitserer først principper og den forståelse for ’skærmning’, der diskuteres 
som en politisk målsætning i amterne og som fagligt begreb i gruppen af psy-
kiatriske sygeplejersker. Skærmning har været anvendt i sygeplejepraksis gen-
nem en årrække og bygger på princippet om at ’grænsesætte’ for en patient 
                                                      
94 Jane Brask-Pedersen har skrevet en cand.cur. afhandling om anvendelse af tvang i 
psykiatrisk pleje, hvor hun har lavet en diskursanalyse i forhold til skærmning. I af-
handlingen viser hun, hvordan ombudsmandsinstitutionen er gået ind for at beskytte 
psykiatriske patienters rettigheder ved tvang, og at ombudsmandsinstitutionen søger 
at få lovgivningen til at følge op, så skærmning bliver omfattet af lov om tvang i psy-
kiatrien. (Brask-Pedersen, 2005:62-64) I det nye forslag til psykiatriloven er skærm-
ning medtaget.  
95 Kirsten Frederiksen har i sin ph.d. afhandling bl.a. analyseret sygeplejelærebogstek-
ster. Hun arbejder med en tankefigur om ordentlighed, idet hun i sine analyser af tek-
ster kobler argumenter om: at holde orden – ting, bakterier, at holde orden - viljen til 
systematik, og at være ordentlig - at opføres sig ordentligt – at opføre sig på rette må-
de. (Frederiksen, 2005:161) At være ordentlig retter sig mod selvforholdet, at blive 
ordentlig. Frederiksen finder samme dobbelthed, at selvforholdet om orden retter sig 
mod såvel patienter som sygeplejerskerne selv. (Ibid.:162) 
96 ’Moralsk farlighed’ er ikke feltets, men min begrebsformulering. Ifølge Foucault er 
hensigten at opnå en moralsk forandring, (Foucault, 1994a:212) da det er institutio-
nernes opgave at gøre de indsatte/ indlagte til bedre mennesker. (Foucault, 
1994a:217) 
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med indre kaos for at bringe orden i patientens psykiske indre og fysiske ydre. 
(Strand,1990:87-90, Brask-Pedersen,2005:11-120) Sygeplejerskernes faglige 
sammenslutning afholdt konferencer i 2003 med skærmningsbegrebet på 
dagsordenen, hvor det blev vedtaget, at der skulle strammes op og regelsættes 
på området.97 I samme periode var der debat i danske kommuner og amter 
om ”skærmning som metode”.98 Forud var afholdt møde med ombudsmandsin-
stitutionens repræsentant i 2001, og en arbejdsgruppe bestående af medicin-
ske eksperter og embedsmænd fra Amtsrådsforeningen udarbejdede en rap-
port i 2002 om skærmning. I 2003 blev der udgivet en projektrapport om er-
faringer med projekt ”Skærmning som metode” i Århus Amt, afdeling N.99 
Rapportens resultat er politikernes bevæggrund for at skærpe anvendelse af 
’skærmning som metode’ og indføre faste regler med skærmningspraktikker 
på landets psykiatriske institutioner. I de enkelte amter er der arbejdet på at 
udforme fælles retningslinier for skærmning af patienter i psykiatrien.  
Problemet med skærmning er, at det ligner skjult magt eller tvangsanvendelse, 
at der ikke er indberetningspligt til amtet ved skærmningsforanstaltninger, så-
dan som tvangsforanstaltninger ifølge psykiatriloven skal indberettes. Fra så-
vel faglig som politisk side er der bred enighed om, at skærmning kan fore-
bygge tvang, og at der er tale om det mindst muliges princip.(Amtets 10 
punkts plan, 2002). Amtsrådsforeningens formand Ebbensgaard anfører, at 
”reglerne om skærmning skal være helt klare og smidige, da det handler om noget så grund-
læggende som retssikkerhed og etik.” Han anfører, at grænsen til tvang er hårfin, 
fordi patienterne kan opleve skærmning som overgreb, selv om skærmning 
netop sker for at forebygge tvang.  
Det er således både en faglig, etisk og juridisk diskussion, der føres af politi-
kere og fagpersoner. 
 

”det her er altså et begreb med mange perspektiver. Men når dette er sagt, 
vil jeg gerne slå fast, at skærmning jo rent faktisk fungerer som en af de aller-
vigtigste metoder, når vi taler om at forebygge brugen af tvang. For når psy-
kiatriske patienter får en følelse af sammenhæng og overblik og samtidig får 
en vis egenkontrol over deres aggressive tendenser, er det, at brug af tvang 
meget ofte undgås.” (Ebbensgaard, 2003)  

 

                                                      
97 Psykiatriske sygeplejersker har under fagforeningen et mødeforum, en faglig sam-
menslutning, FS 11.   
98 Se tale fra formand for Amtsrådsforeningen, amtsborgmester Kristian Ebbens-
gaard, Roskilde Amt, ved konference om skærmning, den 3. juni 2003.  
99 Rapporten er udarbejdet af tre ergoterapeuter, en social- og sundhedsassistent og 
en plejer under vejledning fra evalueringscentret. (Århus Amt, 2003)  
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Ifølge Ebbensgaard er målet med skærmning, at de psykiatriske patienter skal 
få en ’følelse af sammenhæng, overblik og egenkontrol’, hvilket sker samtidig 
med, at sygeplejerskerne får mere kontrol med patienterne. Med andre ord 
medfører øget ekstern kontrol, at patienterne internaliserer orden og kontrol, 
derfor er skærmning så virksom. Skærmning iværksættes i følgende tilfælde: 
(Århus Amt, 2003:9) 
 

• Når patienten er til fare for sig selv eller andre 
• Har behov for begrænsning af stimuli 
• Har brug for at strukturere det indre kaos og begrænse angsten 
• Blamerer sig overfor andre patienter 
Der angives følgende skærmnings niveauer  
• Niveau 1(lavt): Almindelig observation100 
• Niveau 2(moderat): Skærpet observation 
• Niveau 3(højt):Intensiv observation/fast vagt , 
 

Inddelingen i niveauer spænder fra almindelig observation til intensiv opdæk-
ning af patienter. Det betyder, at observationer af patienter i det lukkede af-
snit kan betragtes som en lav skærmningsforanstaltning, og som følge heraf 
vil blive omfattet af samme regelsæt for skærmning. I kraft af eksternt define-
rede generelle regler defineres observationer af og kontrol med patienternes 
adfærd indenfor sygepleje og behandling af regeltotalisering, dvs. en central 
styring af praksisser gennem centralt udmeldte regler. På det lokale afsnits ni-
veau individualiseres, ordnes og reguleres skærmning af patienter i forhold til 
disse regler. Hvornår skærmning ophører, er et spørgsmål om individuelle 
vurderinger af den enkelte patient.  

 
”Skærmningen ophører, når patientens tilstand er bedret tilstrækkeligt til, 

at patienten er i stand til at indgå aftaler og overholde disse.” (Århus Amt, 
2003:9) 

 
Ophør af skærmning gøres til et spørgsmål om, at patienten skal udvise selv-
disciplin, indlære nye måder at agere på, og om hvordan patienten kan kon-
trollere sig selv ved at vise sin evne til at styre sig selv ved at indgå og over-
holde aftaler.  
Termen: ”Når patienten er til fare for sig selv eller andre”, er indikation for tvangs-
indlæggelse og for tvangsbehandling: fiksering eller tvangsmedicinering, og er 
som sådan omfattet af lov om tvang i psykiatrien. Enhver tvangsforanstalt-

                                                      
100 Betegnelserne i parentes og kursiv er Amtsrådsforeningens betegnelser. (Amts-
rådsforeningen, 2002) 
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ning skal indberettes, og patienten kan klage over dette. Det er den juridiske 
side af sagen. At der trænges til regler for skærmning, begrundes i, at der er en 
sammenhæng mellem skærmning og tvang, idet intensiv overvågning og kon-
trol med patienternes adfærd nedsætter anvendelse af tvang. Det rejses samti-
dig som et problem, at skærmningsteknikker i sig selv kan have karakter af 
tvang, og at skærmning ikke er omfattet af loven om tvang i psykiatrien. Med 
regler for skærmning i amterne bliver det en politisk - etisk målsætning, der 
ikke er omfattet af juridiske regler og derfor ikke skal indberettes som tvang.  
Skærmning bliver omsat til et regelsæt gennem et samfundsmæssigt magtnet-
værk bestående af politiske målsætninger, generelle regelsæt i amterne og kon-
trolforanstaltninger i samspil med psykiatriske institutioners og de enkelte 
faggruppers faglige værdier og aktuelle skærmningspraktikker og teknikker. 
Dette magtnetværk sættes i værk overfor den udisciplinerede patient. Det er 
et magtnetværk til dobbeltkontrol: kontrol med patienters farlighed og kon-
trol med professionelles farlighed overfor den farlige patient.  
Politisk styring indføres via regler for professionel adfærd til styring og kon-
trol med patienters adfærd og genopdragelse, indtil patienten er blevet føjelig, 
er blevet i stand til at tage ansvar for egen styring og kan udvise selvkontrol 
og selvdisciplin.  
Som det ser ud med en igangværende lovrevision af psykiatriloven, omfattes 
skærmning som tvang, derved gøres skærming til en juridisk kontrolleret be-
handling, der kan klages over. Loven afløser dermed et politisk- moralsk re-
gelsæt. Med et lovgrundlag indføres kontrol med patientens rettigheder og 
kontrol med behandlingspraksis, hvorved patienten skal give sit samtykke til 
skærmning. Hvis ikke skal det indberettes til amtet som tvang. Der ændres fra 
et passivt patienttilsagn (at såfremt patienten ikke modsætter sig skærmning, 
foregår det ikke mod patientens vilje, og er derfor ikke omfattet af juridisk 
tvang) til et aktivt samtykke fra patienten.101 (Sundhedsloven) 
 
Skærmning som kontrol og orden 
I det følgende problematiseres og diskuteres sygeplejerskers opfattelser af 
praktikker omkring patienter, der skærmes i forhold til de spørgsmål, jeg stil-
ler med magtanalysestrategien.  
Skærmnings teknikker tages i brug, når en patient udviser en adfærd, persona-
let anser for moralsk afvigende og uacceptabelt for andre. Umoral er også ud-

                                                      
101 I høringssvar til lovforslag om psykiatriloven fremhæver Institut for menneskeret-
tigheder denne ændring om, at loven følger op på Sundhedslovens forståelse af pati-
enters aktive samtykke frem for den nuværende fortolkning i forhold til en passiv pa-
tientrolle. (www.humanrights.dk/hoeringssvar/alle/n04_41/) 
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tryk for en vurdering af, om en patients adfærd afviger fra almindelige, nor-
male sociale omgangsformer. Et udsagn fra personalet om, at en patient op-
fører sig uacceptabelt, udløser samme teknikker, som anvendes til kontrol 
med fysisk truende patienter. Gennem eksempler fra det empiriske materiale 
eksemplificeres, at uacceptabel adfærd anses for en sikkerhedsrisiko for andre 
patienter og derfor udløser forskellige teknikker til at pacificere patienten.  
Patienterne er i afsnittet, fordi de har forskellige problemer, og sygeplejer-
skerne vurderer individuelt, hvordan de skal pleje patienterne. Det kan ek-
semplificeres gennem en udtalelse fra interviews med sygeplejerskerne: 
 

”dem der er her på den lukkede afdeling, de kommer jo, fordi de har det 
skidt. Det er psykiatriske patienter. Og så må vi jo prøve at møde dem, hvor 
de er, hvor patienten er. Og finde ud af, hvad det er, som er patientens pro-
blem og så starte der, og så ud fra det hjælpe patienten med det, patienten har 
brug for. Og nogen gange er det jo, at vi lytter til dem og hører på dem og 
korrigerer dem i deres fejlopfattelse af virkeligheden, og andre gange er det, 
at vi skal støtte dem i det, at de skal tage deres medicin og overbevise dem 
om, at det er det rigtige for dem. Og, ja nogen gange skal vi så støtte dem i, at 
de kan klare sig udenfor i livet, og andre gange skal vi overbevise dem om, at 
det er bedst, de bliver. Det er meget individuelt.” (Interview sygeplejerske 
Mette, lukket afsnit) 

 
Pleje og behandling retter sig i store træk mod at forholde sig individualise-
rende til patienternes aktuelle problemer, at korrigere deres fejlopfattelse af 
virkeligheden, at behandle patienternes angst og psykoser med medicin, give 
medmenneskelig kontakt og omsorg, sørge for mad og drikke, søvn og hvile.  
 

”nogen gange så skal vi jo sørge for at de får mad og drikke. Så er det helt 
nede på de basale behov. Og nogen gange så skal vi hjælpe dem bare med at 
sove om natten og stå op om dagen.”(Interview, sygeplejerske Line, lukket 
afsnit) 

 
Ikke kun fordi patienterne har brug for søvn og hvile som alle andre menne-
sker; men fordi de ofte har et andet forhold til disse ting end ’normale’. Syge-
plejerskerne søger at regulere patientens søvnvaner og at få ændret hans 
døgnrytme, så søvn finder sted om natten, hvor alle andre også sover, det 
drejer sig også om at sørge for ro, orden og regelmæssighed i døgnrytmen. 
Når en urolig, akut psykotisk patient kommer til afsnittet, undersøges han af 
lægen, der diagnosticerer hans sygdom og sætter patienten i behandling med 
medicin, der skal dæmpe patientens angst og psykose, da begge dele kan give 
anledning til, at patienten udviser aggressivitet og voldsomhed. Udover at 
iværksætte en medicinsk behandling af patienten og sørge for mad og søvn 
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har sygeplejerskernes kontakt med patienten til hensigt at sikre, at der skabes 
ro og orden omkring patienten. Hvis en patient er støjende og urolig, søger 
sygeplejerskerne at dæmpe ham ned, at ’sætte grænser’ for patientens adfærd: 
 

”og det er jo fordi, at hvis jeg ikke sætter grænserne, så bliver de måske 
tiltagende aggressive og aktive, taler højere, råber, skælder ud, generer de an-
dre patienter, og skaber uro i det hele taget, og det vil sige, så må jeg sætte 
nogle snævre grænser, så de har et lille spillerum og være aggressive i, så ikke 
det generer så mange andre.” (Interview med sygeplejerske Line, lukket af-
snit) 

 
Der anvendes forskellige teknikker til at bringe ro og orden, at kontrollere og 
styre patientens adfærd. En urolig adfærd kan udgøre en sikkerhedsrisiko for 
medpatienter, patienten selv eller personalet. Sygeplejerskerne har nogle kate-
goriseringer, der hjælper dem til at fastslå, hvordan de skal sætte ind overfor 
hvilke kategorier af patienter. Der tales i hovedtræk om fire typer kategorier 
af patienter. Til hver kategoritype hører en bestemt adfærd, som fremkalder 
bestemte måder at reagere overfor patienten på hos personalet.  
Nedenstående udsnit af interview med en sygeplejerske viser, hvordan patien-
terne kategoriseres, og hvordan sygeplejersker handler i forhold til de forskel-
lige patientkategorier.    

 
”hvis man skal sætte en smule struktur på det, jeg kan dele patienterne op 

i: dem der er passive, dem der er overtilpassede, dem der er exiterede, agite-
rede, og dem der er udad- indadreagerende, og sige: ”dem der er passive, de 
skal stimuleres på alle mulige leder og kanter, dem der er overtilpassede, der 
skal man være meget intensiv hele tiden og vide, hvornår sælger man sand i 
Sahara. Psykotikere kan ikke tåle at blive overstimuleret med mange tilbud, 
og så er der de exiterede - agiterede, det er jo dem, der er gang i hele tiden en-
ten fysisk eller[…] udtryksmæssigt, ikke. […]de stimuli vi giver dem afhænger 
af, hvilket niveau de er på.” (Afdelingssygeplejerske lukket afsnit)  

 
Der er ligheder i de teknikker, der iværksættes for at skabe ro og orden om-
kring patienten. Mange af disse teknikker går igen som en samling af teknik-
ker, der er fælles for skærmning. Der angives forskellige begrundelser og for-
mål med at skærme patienter. Sygeplejerskernes begrundelser kan være, at pa-
tienten udviser voldelig og aggressiv adfærd, eller har en adfærd som 
medpatienter generes af, og som sygeplejerskerne finder moralsk anstødeligt. 
Det angives, at skærmning også har til hensigt at beskytte patienter mod at 
blamere sig selv. 
For at undgå fare og for at skabe ro og orden, holdes en fysisk truende, latent 
voldelig og derfor farlig patient isoleret på sin stue, han skærmes. Ved 
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skærmning bliver patienten pacificeret ved hjælp af et regime af disciplineren-
de teknikker.  
Når en patient af plejepersonalet beskrives som ’umoralsk, kaotisk og uordentlig’ 
iværksættes skærmning, da patienten socialt udviser en ikke accepteret adfærd. 
Det kan udgøre en trussel, at en patient udviser en adfærd, der efter persona-
lets vurdering er socialt grænseoverskridende. Det anses for grænseoverskri-
dende adfærd, hvis en patient viser sig halvpåklædt eller nøgen, hvis han taler 
et ’sprog’ med bandeord eller sjofle gloser, hvis han kommer med ’seksuelle til-
nærmelser’ til personalet eller til medpatienter. Det er grænseoverskridende og 
uordentligt, hvis en patient er ’uhygiejnisk’, ikke går i bad og vasker sig eller sit 
tøj, eller hvis patienten ’slipper en vind’ i fælles rum, eller ’støjende’ hvis patienten 
optræder aggressivt, når han bliver vred, hvis han skælder ud, råber op eller 
smider med ting og smadrer glas og porcelæn.  
Det udgør ligeledes en trussel, hvis patienten har for meget uorden og ’roder’ 
med sine ting, eller hvis han taler på en måde, der viser, at han har uorden i 
sine tanker, og kommer med en ’associerende strøm af tale’, der er vanskelig at 
stoppe, eller hvis han ringer til alle mulige og umulige på alle tider af døgnet. 
Ved disse tilfælde sættes skærmningens disciplinerende teknikker i gang, for at 
få patientens adfærd reguleret. 
 
Smitteovervågning 
Der er en ikke synlig orden for, hvad der er tilladt og ikke-tilladt i afsnittets 
forskellige rum, men det bliver synligt, når en patient overskrider det tilladeli-
ge sikkerhedsmæssigt eller moralsk set.  
Der er blandt sygeplejersker i afsnittet en opfattelse af, at en uacceptabel ad-
færd kan ’smitte’, og at andre patienter kan blive ’trukket med’.102 En patient der 
ikke udviser selvkontrol, men kommer med en lind strøm af tale eller umo-
ralsk adfærd kan efter personalets mening og erfaring være tegn på, at patien-
ten ikke kan styre sig selv. Det kan være optakt til, at patienten bliver ’aggressiv 
og udadreagerende’. En enighed i personalegruppen om, at en patient har en uac-
ceptabel adfærd, udløser en række teknikker med henblik på at mindske pati-

                                                      
102 I Foucaults beskrivelse af Panopticon viser han, hvordan udbrud af pest i det 17. 
århundrede får betydning for udviklingen af det panoptiske system, som er den fuld-
komne disciplin. Pesten og spedalskheden, der kan smitte fra det ene individ til det 
næste, ligger til grund for den disciplinære hersketeknik med overvågning og kontrol, 
straf og belønning, og bag individualiserende metoder: tvedeling og stempling af in-
divider: gal/ikke gal, analyserende metoder: inddeling og opdeling af tid og rum, inde- 
og udelukkelsesmetoder etc. (Foucault, 1994a:176-202) En opfattelse af, at umoralsk 
adfærd kan smitte fra det ene individ til det andet, er til stede i afsnittet. 
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entens ’generende’ og potentielt smittende adfærd, så stemningen ikke ’forpestes’ i 
dagligstuen.103  
Metoden ’at skærme’104 iværksættes ved ’uanstændig eller umoralsk’ adfærd. Ud fra 
personalets moralske normer vurderes patientens adfærd. Resocialisering af 
sindslidende mennesker til et liv blandt andre er en normaliseringsopgave, 
samfundet har sat sig for at løse med specialiserede institutioner. Normer for, 
hvordan man skal opføre sig i sociale sammenhænge, inkorporeres i den en-
kelte person under opvæksten gennem socialisering. Det er derfor sygeplejer-
skernes inkorporerede normer, der bliver en målestok for vurderinger af pati-
enters adfærd og samme normer patienterne under indlæggelse søges resocia-
liseret efter.  
Disciplinering og genopdragelse bliver sat ind for at få patienten til at opføre 
sig moralsk acceptabelt, da umoralsk adfærd ikke alene skader andre patienter, 
det er i lige så stor udstrækning skadeligt for patientens eget omdømme. Der-
for skærmes patienten:  

 
Så kan han komme ud i den ’virkelige verden’ igen, uden at han ’derude’ skal 

høre for, at han har blameret sig under indlæggelsen. (Feltnoter, afdelingssy-
geplejerske, lukket afsnit)  

 
Ved at skærme en umoralsk patient, beskyttes han mod sin selvskadende ad-
færd og mod at blamere sig overfor andre patienter. Hensigten fra sygeplejer-
skernes side er at hindre patienter i at gøre noget, de ikke ville have gjort, hvis 
de ikke var psykotiske, så de efter indlæggelsen igen kan møde venner, familie 
og andre mennesker uden at skamme sig. En af de indlagte patienter vil ringe 
hjem, men vurderes til at være i en tilstand, hvor hun vil kunne blamere sig 
selv. Det er begrundelsen for, at hun får forbud mod at ringe hjem.   
 

Eleven spørger senere: Må hun ringe hjem, nu? [patienten har ikke fået tilla-
delse, da hun ville ringe klokken 7.15] Afdelingssygeplejerske: Hun skal blive på 

                                                      
103 Ordet forpeste bruges til at betegne den stemning, en patients generende adfærd 
og tale kan udløse i patientgruppen. 
 
104 At forebygge tvang med midler, der har form af tvang, er ikke helt uproblematisk. 
Den institution jeg har foretaget etnografisk studie på, har efterfølgende indført regler 
for skærmning, hvor patientens frihedsrettigheder tilgodeses i større udstrækning end 
før. Det betyder, at hvis patienten opfylder kriterierne for at tvangsforanstaltninger 
kan iværksættes, kan patienten skærmes, selv om han ikke giver sit samtykke. Forlø-
bet indberettes efterfølgende som tvang. Denne praksis er endnu ikke indarbejdet i 
psykiatriloven; men som nævnt er loven under revision netop nu. 
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sin stue, du må blive der med hende, hun skal skærmes fra at blamere sig selv 
over for andre. (Feltnoter, lukket afsnit) 

 
Sygeplejerskerne fortæller, at de hjælper patienten med at bevare sin værdig-
hed.  
I dette tilfælde er flere teknikker taget i brug på samme tid. For at være sikker 
på, at patienten forbliver på stuen, og at det ikke skal opleves, som den straf 
det er, skal eleven være på stuen sammen med hende. Det er samtidig disci-
plinerende. Der er tale om kontrol, når patienten overvåges, og når hendes 
bevægelsesfrihed indskrænkes, er det en form for straf, der skal få patienten 
til at ændre adfærd, selv om det italesættes som beskyttelse. Patienten har fast 
personaleopdækning, holdes på sin stue og ekskluderes fra andre patienter.  
Både på det lukkede afsnit og på dagafsnittet er der en ikke- ekspliciteret 
norm for, hvordan de indlagte patienter skal opføre sig i og udenfor instituti-
onen. At det ikke er ekspliciteret, hvad der anses for acceptable og normale 
sociale omgangsformer, betyder i denne sammenhæng, at det ikke er synlig-
gjort overfor patienterne gennem nedskrevne regler eller i materiale, der udle-
veres eller formidles på anden vis til patienterne. Det vil sige, samfundets 
normer for hvilken adfærd der er i orden, er internaliseret, indlejret i sygeple-
jerskernes kroppe som en kulturel viden og erfaring om, hvordan normale 
sociale relationer foregår mellem mennesker. Denne viden fungerer som en 
tavs, naturaliseret viden, der ligger bagved en kontinuerlig vurderingspraksis 
af egen og andres adfærd.  
Det er den enkelte sygeplejerske, der definerer grænserne for acceptabel ad-
færd. Vurderinger af adfærd og efterfølgende teknikker sker gennem den 
praksis, der eksisterer på afsnittet. Hvis en patient, der er indlagt til observati-
on eller behandling på det lukkede afsnit, ikke opfører sig som personalet 
forventer, træder en hel serie af disciplinære teknikker i kraft overfor patien-
ten.  
Teknikker til at få patienten til at ændre en truende eller moralsk uacceptabel 
adfærd falder ind under skærmning. Skærmning iværksættes som tidligere 
nævnt for at undgå, at patienter er til fare for sig selv eller til fare for andre, 
og for at undgå at en patient generer andre eller blamerer sig overfor andre. 
Skærmning anses for at være velegnet til at nedbringe tvang, selv om det i sig 
selv kan have form af tvang. En af de mest anvendte teknikker for at undgå, 
at en patient fortsætter med at udvise umoralsk adfærd, er at følge patienten 
ind på hans egen stue hver gang, patienten siger eller gør noget, sygeplejer-
skerne ikke finder er acceptabelt. På denne måde internaliserer patienten ef-
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terhånden en kropslig erfaring med, hvordan hans handlinger og adfærd vir-
ker på andre og kan ændre sin adfærd. 
 

”hvis der sidder én inde i stuen og vælger at sidde derinde og te sig, så kan 
jeg også høre det […] for de gør det jo som regel så højt, så jeg kan høre det. 
[…] Så går jeg derind, ikke nødvendigvis fordi de gerne vil have det, men så 
går jeg derind, fordi der skal være ro, og der skal være plads til de andre pati-
enter også.[…] Og det vil sige, der skal ikke sidde en derinde og forpeste 
stemningen, så må vedkommende gå ind på sin egen stue. ” (Interview med 
sygeplejerske Line, lukket afsnit) 

 
En af grundene til, at den patient der ’ter sig’ i stuen, bliver isoleret på egen 
stue, er faren ved at også andre patienter begynder at ’te sig’, en opfattelse af at 
uro smitter af på andres opførsel.  
Sygeplejerskerne er enige om, at medpatienter bliver trukket med ind i en 
psykotisk patients univers ved at være i selskab med ham: 

 
”når vi ser det, går [vi] ind og prøver at tage den syge og skærme på sin 

egen stue,[…] sådan at hele miljøet ikke bliver for giftigt for de andre.” (In-
terview med sygeplejerske Mette, lukket afsnit) 

”den ene sidder og er meget syg, meget psykotisk og trækker de andre 
med i den syge retning. ” (interview med sygeplejerske Mette, lukket afsnit) 

 
Stuen er patientens private rum, og sygeplejersken og patienten går der hen, 
når de taler fortroligt sammen. På rummet er der også stuegang med lægen, 
og patienten modtager besøg og slapper af på stuen. Men stuen er ikke ude-
lukkende patientens private rum, den er også omfattet af personalets over-
vågnings- og straffezone, og det er der, patienten bliver sendt hen, hvis han 
udviser generende adfærd i fællesrum. Patienten holdes på rummet, til han 
kan opføre sig pænt og ordentligt. Det er ligeledes på patientens rum, at 
tvangsfiksering og –behandling finder sted.  
Det er ikke altid med patientens ’gode vilje’, at han bliver skærmet, og patienten 
bliver ofte vred over det. Sygeplejerskerne betegner ikke skærmning som di-
sciplinering, de fortæller, at de sætter grænser for patienternes psykose, fordi 
de skal tage hensyn til, at alle patienter kan være i de fælles rum uden at blive 
generet af andre. Afdelingssygeplejersken taler om, at patienterne i afsnittet er 
anbragt der, fordi samfundet har ’meldt pas’ overfor dem. 
 

”Vi modtager jo patienter, som på en eller anden måde - uanset hvordan 
man vender og drejer det - så er de en anelse ekskluderet af samfundet på en 
lukket afdeling, det er de jo, så samfundet har på en eller anden måde meldt 
pas over for dem i en periode, og så må vi ind og takle det.” (Interview med 
afdelingssygeplejerske, lukket afsnit)  
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Når patienten ikke længere opfører sig umoralsk mod gældende norm, men 
som personalet forventer, når patienten kan indgå og overholde aftaler, kan 
skærmning ophæves. Skærmning fungerer på en måde, der kan sammenlignes 
med Foucaults overvågnings- og disciplineringsteknikker, som bestemte be-
lønnings- og straffesystemer. (Foucault, 1994a:67-122)  
Jeg vil eksemplificere dette gennem eksempler nogle af de teknikker, der 
iværksættes i forhold til én af de indlagte patienter.  
 
Skærmning som genopdagelsesteknik 
I dette afsnit diskuteres og problematiseres skærmningsteknikker ved hjælp af 
konkrete eksempler fra det empiriske materiale om skærmning af én bestemt 
patient, jeg her vil kalde Gustav, som jeg havde lejlighed til at følge i afsnittet.  
Gustav gjorde mange ting, som sygeplejerskerne søgte at hindre ham i at fort-
sætte med ved at skærme ham intensivt. 
  

”Og så er man jo nødt til at fjerne ham fra de andre patienter. Der kan de 
da ikke være tjent med, at han står og ryster med beskidte underbukser og vil 
ind i dagligstuen. Det kan han jo ikke se, at han har gjort. Og han kan ikke se, 
at det er uacceptabelt. Han har jo hans egen måde at forklare det på, at han 
har ret til de ting, han gør. Så han har ingen forståelse for, at vi skærmer 
ham.” (Interview med sygeplejerske Mette, lukket afsnit) 

 
Logikken om skærmning giver sygeplejerskerne ’en naturlig begrundelse’ for de 
handlinger, der iværksættes. I forhold til Gustav anvender sygeplejerskerne 
skærmning som et genopdragelsesredskab, med belønning og straffelogikken 
som dominerende. Jeg vil illustrere dette i det følgende. 
 
Jeg har lige været med Mette på Gustavs rum, hvor hun har låst nogle af hans 
ting ud af skabet, som længe har været låst inde til Gustavs store utilfredshed. 
I en efterfølgende samtale med Mette, fortæller hun, hvad personalet mener 
med skærmning i den konkrete situation.  
 

Interviewer: ”Når du siger, I skærmer ham, er det så ham eller de andre 
[patienter], der skærmes?” 

Mette: ”ja der er jo to ting i det, både den at miljøet ikke kan rumme, når 
der er en patient, der er så grænseoverskridende overfor de andre. Det er den 
ene del af det, og den anden del er også, at vi skærmer ham for de ting, som 
han kører på. Men når vi bruger begrebet skærme, så kører vi gerne på, at pa-
tienten skal skærmes for alle de stimuli. Og den anden del af det, det er jo og-
så en del af vores virkelighed, at det skal også være sådan, at de andre patien-
ter kan være i fællesarealet.” […] 
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”og så har Gustav endda haft det ekstra rum, at han både for at blive 
skærmet fra sin egen stue i virkeligheden også nogle gange har fået lov til og 
være skærmet nede på aktivitetsstuen. Og det er det rum, vi har til alle vores 
patienter; men alligevel har vi valgt at sige, det kan være nødvendigt for Gu-
stav at have det dernede, og han kan gå derned og trække sig og være alene 
dernede. Det har vi så haft nogenlunde mulighed for at kunne bruge, sådan at 
han har den mulighed også.” (Samtale med sygeplejerske Mette, lukket afsnit)   

 
Hovedformålet med at skærme patienten er ifølge sygeplejersken, at han har 
brug for ’færre stimuli’. Mens andre patienter tages med ned i aktivitetsrummet 
for at blive stimuleret og få mulighed for at udfolde deres kreative sider, an-
vendes rummet til, at Gustavs stimuli mindskes, ved at han kan være alene og 
’trække sig’. Mette fortæller, at Gustav skærmes, fordi han er grænseoverskri-
dende og ’miljøet ikke kan rumme’ det. Både patienter og personale kan ikke 
klare eller acceptere hans grænseoverskridende adfærd. På hvilken måde pati-
enten opleves grænseoverskridende illustreres af sygeplejerskens fortælling 
om ham: 
 

Mette: ”vi har jo været nødt til at skærme ham på stuen, for han har været 
meget grænsesøgende og konfliktsøgende med medpatienter. Han har været, 
for at sige det på almindeligt dansk, ubehøvlet overfor medpatienterne. Han 
kan gå ind i dagligstuen, når de sidder og spiser, stille sig hen til bordet, vende 
ryggen til og så slippe en ordentlig vind og så sige: det er Laktulosens skyld 
og så gå igen. Og han stiller sig ind på sin stue med åben dør, hvor der sidder 
én lige overfor og benytter sig af møntboksen, og så kan han stå derinde og 
skifte underbukser. Og når patienten derude, så tager fat i døren for at lukke 
den, bliver han fornærmet, og stiller sig op og siger: ”vil du også se svansen?” 
og vender rundt og vender den anden side til også. Og forstår slet ikke, fordi 
vi i den situation går hen og lukker døren. Der mener han, det er den anden, 
der er provokerende og blander sig i hans ting. Og kan slet ikke se, og vil i 
hvert fald ikke indrømme, at han har overskredet nogle grænser ved at stå for 
åben dør i bar figur.” (Samtale med sygeplejerske Mette, lukket afsnit) 

 
Gustav overvåges i sin færden rundt i afsnittet, ”korrigeres”105 i sin adfærd, og 
sluttelig isoleres han på sit rum. Gustav bliver skærmet mod mange stimuli, så 
han kan forholde sig mere roligt og få ro i sine kaotiske tanker. Gustav bliver 
skærmet for, at han ikke overholder gældende regler for, hvordan han kan til-
lade sig at opføre sig i et fælles område, som gangarealet på en institution ud-
gør. Der er denne dobbelthed indbygget ved livet i en institution, at afsnittet i 

                                                      
105 At patienten korrigeres sker verbalt i to forståelser. Patienten korrigeres i en ad-
færd, der ikke er efter gældende norm, eller patienten korrigeres for en opfattelse af 
virkeligheden, der ikke er i overensstemmelse med en normal persons virkelighedsop-
fattelse. 
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en periode er patientens opholdssted; men samtidig ikke er et privat hjem, 
hvor man kan opføre sig, som man har lyst til. Derfor er det ikke privatlivets, 
men en almen social norm for adfærd, der gøres gældende. Ifølge sygeplejer-
sken har patienten ikke nogen fornemmelse for, hvornår han overskrider an-
dre menneskers grænser. Derfor overtager sygeplejersken vurderingen af, 
hvor grænserne for det normale går, og hvornår noget er i overensstemmelse 
med herskende moralkodeks.  
 
Jeg vil trække et par uddybende eksempler frem på, hvilke logikker der lægges 
til grund for at skærme patienten. 
 

Line: ”ja, og det er selvfølgelig […] individuelt, fordi […] det er jo en bred 
vifte af patienter- eller diagnoser som patienterne har, […] og der er jo nogle 
af dem […] hvor man må virkelig skærme dem massivt, og der vil jeg ved at 
skærme dem, så vil jeg ramme, altså så vil jeg provokere dem, og så er det ik-
ke roligt mere. Så vil jeg få en reaktion.” 
Interviewer: ”så, når du skærmer, hvad gør man så, siden det provokerer 
dem?” 
Line: ”så holder jeg dem for eksempel på stuen, sætter grænser for dem hele 
tiden.” 
Interviewer: ”ok, det er det, det betyder” 
Line: ”og det er jo fordi, at hvis jeg ikke sætter grænserne, så bliver de måske 
tiltagende aggressive og aktive, taler højere, råber, skælder ud, generer de an-
dre patienter og skaber uro i det hele taget. Og det vil sige, så må jeg sætte 
nogle snævre grænser, så de har et lille spillerum og være aggressive i, så ikke 
det generer så mange andre. […]” 
Line: ”Og der oplever jeg, at der ligger en tryghed for dem i, at jeg sætter 
grænsen. Fordi de godt selv på et eller andet plan er klar over, at de ikke selv 
magter at sætte den, og at det løber løbsk for dem. Og det vil sige, at hvis jeg 
ikke satte grænsen, så ville de simpelthen gå helt amok, indtil jeg satte den, at 
så ville de gå hen og provokere mig, indtil jeg satte den, og så bliver de bange, 
hvis ikke jeg sætter den. Fordi hvis ikke de selv kan mærke grænserne om-
kring sig, så kan de slet ikke. (Interview med sygeplejerske Line, lukket afsnit) 
 

Patientens adfærd og udtalelser bliver overvåget og kontrolleret i detaljer i alle 
afsnittets rum. Det kontrolleres om patienten overskrider normer for ’god’ op-
førsel. Hvis normer overskrides, er det fordi, patienten ikke er i stand til at 
udvise selvkontrol og styre styringen af sin adfærd og ikke kan tage ansvar for 
sig selv og sine handlinger.  
Sygeplejersken overtager patientens styring, kontrollerer og styrer hans udfol-
delser. Derved påtager sygeplejersken sig ansvaret for, at patienten ikke udvi-
ser handlinger, der er uacceptable. Sygeplejersken påtager sig også kontrol og 
styring i forhold til at vurdere, hvornår patienten kan indgå og overholde afta-
ler, så han kan indgå i sociale relationer med andre, og hvornår han ikke kan. 
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Det stiller krav til, at sygeplejersken er i stand til at være selvstyrende og udvi-
se selvdisciplin fagligt og personligt. 
 
Når patienten er udisciplineret, udelukkes han fra samvær med andre patien-
ter, når han holdes alene på sin stue, hvor han må spise, sove og opholde sig, 
fordi han skal have ’mindsket stimuli’. Det skal give patienten ro og orden i tan-
ke, tale og adfærd og mindske det indre kaos i hans psykose. 
 

Mette: ”og vi kan jo også have en sammensætning, hvor de har god gavn 
af hinanden. Og vi kan såmænd have det modsatte, hvor de har, hvor den 
ene sidder og er meget syg, meget psykotisk, og trækker de andre med i den 
syge retning. Det kan vi også have, hvor vi så, når vi ser det, går ind og prø-
ver at tage den syge og skærme på sin egen stue, sådan at hele miljøet ikke 
bliver for giftigt for de andre.” 

Interviewer: ”skærme på sin egen stue?” 
Mette: ”ja, det betyder så, at vi beder patienten om at gå ind på sin egen 

stue, og så får patienten de ting ind, de har brug for: mad og drikke og radio, 
og vi kan også gå med dem derind. Det er ikke altid, det er en fordel. Det er 
det nogle gange.” (Interview med sygeplejerske Mette, lukket afsnit) 

 
Når en psykotisk patient skærmes intensivt på sin stue, kan det fra sygeplejer-
skens side være begrundet i flere ting. Patienten er konstrueret som generen-
de og umoralsk.  
 
Farlig umoral 
Jeg vil illustrere, hvordan disciplinens analytiske teknikker med at indsamle og 
sammensætte viden, analysere, vurdere og diagnosticere fører til en konstruk-
tion af Gustav gennem fortælling, så han konstrueres som et moralsk farligt 
subjekt. Konstruktionen af den farlige umoral sker ved hjælp af samme kon-
struktionsteknik, der anvendes til at konstruere andre patienter som sikker-
hedsmæssigt farlige.  
Konstruktionsprocessen træder i kraft, fordi Gustav opfattes som amoralsk 
og generende, og han bliver en person, som miljøet ikke ’kan rumme’. Han er 
ikke føjelig og passer derfor ikke ind i miljøet. Han er farlig, fordi han er 
’ulækker, usoigneret, har dårlige manerer’, opfører sig umoralsk, og han stopper ik-
ke med denne adfærd, selv om sygeplejersken beder ham om det. Plejeperso-
nalet konstruerer i fællesskab patienten i et billede, hvor han bliver en farlig 
person, der kan skade andre, fordi hans adfærd er smitsom, og han forgifter 
miljøet i afsnittet for de andre patienter og for personalet, derfor må han 
skærmes.  
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Gustav er indlagt på lukket afsnit. Han er ikke kendt i afsnittet forud for 
den aktuelle indlæggelse. Jeg var til stede som observatør mange dage under 
hans indlæggelsesforløb. Jeg fik derfor et vist indblik i, hvordan pleje og be-
handlingsforløbet var. Han blev behandlet ud fra den adfærd, personalet i 
enighed vurderede, han udviste i afsnittet. Han blev omtalt i ord som ”grov” 
og ”strid” af personalet, når de talte sammen indbyrdes i rapportsituationer 
og i dagens løb. De ord var med til at klassificere ham som en person med en 
særlig uacceptabel adfærd. De holdninger medførte, at personalets pleje og 
behandling tog højde for, at han også var sådan, som han var blevet konstru-
eret. Der faldt enkelte bemærkninger om ham på andre måder, udtalelser som 
var mindre negativt klassificerende. Men de var sparsomme.[…] 

En morgen til morgenrapport blev patienten beskrevet som ’paranoidt for-
tolkende’. Han taler ned til medpatienterne, og han føler sig forfulgt, fortæller 
sygeplejersken til morgenrapport. Hun fortæller også, at patienten forlod stu-
en om aftenen, da personalet kom derind. Ved personalets samtale om, 
hvordan de oplever Gustav, siger sygeplejerskerne:  

Mette: Han er grov overfor medpatienter, især når vi ikke er der. Han er 
virkelig strid.  

Nete: Han kan ikke styre sine udtalelser.  
Mette: Jeg tror, han er lidt små- manisk 
Nete: Det er sådan nogle flight, flight mekanismer, han suser derud af.  
Mette: Han er simpelthen fræk og provokerende overfor de andre patien-

ter 
Tine: Han har været også fræk og flabet på åbent afsnit. (Feltnoter, lukket 

afsnit) 
 

Sygeplejerskerne opfatter patientens handlinger og udsagn som psykotiske, 
som ’små-maniske’. Fortællingen træder i funktion, og herigennem konstrueres 
patienten som ’fræk og flabet’. Sygeplejerskerne fortæller hinanden om deres 
oplevelser med patienten. De danner et fælles billede af, hvordan Gustav er 
som person, og de handler på det: ’som om det er virkelighed’.  
Konstruktionsprocessen forløber over flere dage, hvor plejepersonalet ud-
veksler oplysninger om patienten, der samles sammen og formes til en kon-
sensusfortælling om patienten som en umoralsk patient. På baggrund af for-
tællingen, konstrueres handlinger som om patienten er lig med fortællingen om 
ham.  
Fortælleformen former patientens ’er’ og udløser handlingers legitime ’bør’. 
Personalets efterfølgende konstruktion af patientens farlige umoral legitime-
rer, at personalet disciplinerer patienten ved hjælp af forskellige teknikker.106  

                                                      
106I midten af 1800 tallet var opfattelsen af den sindssyge, at en sindssyg var umo-
ralsk, at det smittede, og at han derfor skulle genopdrages, det var moralen, der skulle 
behandles. Midlerne var noget barskere end i dag, men logikken er stort set den 
samme. Patienterne blev straffet korporligt, når de var umoralske/uartige, og fik be-
lønning når de opførte sig godt. (Sjöström, 1992: Dein, 1966:17-19, Helweg, 1991:78)  
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Gustav bliver skærmet massivt, dvs. bliver holdt på sit rum under intensiv 
overvågning, indtil han gennem et par dage forholder sig i ro uden at genere 
andre, kan indgå aftaler med sygeplejerskerne og overholde dem. (Rapport 
om skærmning fra Århus Amt, 2003:9) Herefter af-konstrueres patientens 
moralske farlighed, og det vurderes, at patienten har fået det bedre og kan 
overflyttes til åbent afsnit. 
  
Patienten er gennem disciplineringen og dressur blevet genopdraget og frem-
træder nu underdanig og føjelig, han tager sin medicin og gør, hvad der bliver 
sagt uden at protestere. (Foucault, 1994a:127) Gustavs umoral er disciplineret 
ud af ham, så han nu fremtræder som føjelig, han tager selv sin medicin, er 
blevet rolig og kan tale stille og roligt med sygeplejerskerne. Han udviser selv-
kontrol og er i stand til at styre sin adfærd, og han har mere selvdisciplin i sit 
samvær med andre patienter og personale, end han havde før. 
Men det varer ikke ved. Næste gang jeg er i afsnittet, er Gustav kommet retur 
fra åbent afsnit. Sygeplejerskerne fortæller, at det åbne afsnit ikke kunne have 
ham sammen med de øvrige patienter. Gustav er ikke længere tvangstilbage-
holdt. Han kan komme og gå frit ind og ud af afsnittet, som han selv har lyst 
til.  
Han går i banken efter penge, men besøget går ikke godt, og han får ingen 
penge. Social- og sundhedsassistentelev Tine går med Gustav i banken om 
eftermiddagen. Til morgenrapporten næste dag beretter Tine om, hvordan 
hun har været med Gustav i banken for at hæve penge. I banken ville de ikke 
have ham ind, fordi han havde været ubehagelig overfor dem dagen før.  
Denne del af Gustavs historie indgår i konsensushistorien og genkonstruerer 
ham som skærmnings-/ disciplineringsmoden.  
 

Social og sundhedsassistent eleven fortæller, at Gustav selv var oppe i 
banken i går, det gik ikke så godt. Han skulle komme med billedlegitimation, 
og bankdamen kunne ikke lide ham. 

Social og sundhedsassistenten siger med det samme: Han har sikkert væ-
ret en rigtig skid. 

Elev: Han var væmmelig, modbydelig og ubehagelig over for hende, sag-
de hun. [bankdamen]  

Mette: Fortalte du ikke bankdamen, at han er guld værd, han har faktisk 
penge i banken der. (Feltnoter, lukket afsnit) 

 
Eleven fortæller historien om, hvordan hun gik med i banken og ordnede tin-
gene for patienten, mens han sad ’helt stille og roligt’ på den stol, hun havde pla-
ceret ham på. Eleven syntes derfor ikke, at det var et problem, og havde til 
kvinden i banken sagt, at hun syntes, at det var hende, der opførte sig ube-
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høvlet. Efter oplevelsen i banken tog eleven Gustav med i byen, hvor han 
skulle købe noget forskelligt. Det var gået helt uden problemer, hvilket be-
kræftede eleven i, at kvinden i banken overreagerede. I samme åndedrag for-
tæller eleven, at Gustav dagen før havde opført sig dårligt, og plejepersonalet 
forstår bankdamens reaktion. Gustavs adfærd er ikke ændret væsentligt fra 
førhen, han opfattes som ’fræk og ubehagelig’.  
 
Patienten konstrueres som moralsk farlig, mens plejepersonalet drøfter ele-
vens erfaring fra banken, og de forstår godt bankdamens reaktion. Plejeper-
sonalet sætter denne hændelse i relation med andre oplevelser af patientens 
adfærd og indvier hinanden i deres individuelle opfattelser af og holdninger til 
patienten. Denne måde at forstå relationer med patienterne på er angivet i af-
snittets syn på miljøterapi:  
 

”Vi skal registrere og genkende de første spæde tegn på, at der er noget 
galt, kunne gribe ind og handle derpå.” (Afsnittets værdigrundlag, 2000) 

 
I tilfældet Gustav søger personalet sammen at finde de spæde tegn på en psy-
kose, patienten diagnosticeres som ’små-manisk’. Det er forebyggende behand-
ling at skærme patienten, før en situation udvikler sig til noget, der er ude af 
kontrol. 
 
Grænseløs grænsesætning 
Gustav kommer af og til forbi kontoret, hvor personalet sidder bag glasru-
derne og iagttager patienterne på gangen. Gustav taler højt med sig selv, mens 
han går frem og tilbage ude på gangen, så stopper han op i døråbningen ind 
til kontoret.  
 

Gustav kommer ind på kontoret og vil gerne have et fodbad. Han får at 
vide, at han kan vente lidt. Lidt senere kommer Gustav gående hen ad gan-
gen med et vækkeur, der ringer. Sygeplejersken går ud og ser strengt på ham 
og siger: ”kan du så få slukket det vækkeur Gustav!” Bagefter siger hun på 
kontoret, at der fik han mærket ’mors vrede’.  

Social og sundhedsassistenten Bodil går lidt efter stille ud til ham med et 
fad til fodbad. (Feltnoter, lukket afsnit) 

 
Gustav vil have fodbad her og nu, men sygeplejersken beder ham vente lidt. 
Det får ham til at hente et vækkeur. Det ringer, han har sat tid på sin accepte-
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rede ventetid. Det opfattes som en ’uartighed’ og ’mor’107 træder i karakter for 
at opdrage på ’barnet’.  
 
I afsnittets værdigrundlag angives, at der arbejdes med disse principper i ’jeg-
støttende sygepleje’:  
 

”Det faderlige princip symboliserer vækst og krav til at fungere i sociale 
sammenhænge.”[…] ”Det moderlige princip bygger på kontinuitet, trofast-
hed og kravløshed, retten til at blive rummet og holdt af.” (Afsnittets værdi-
grundlag, 2000) 

 
I tilfældet Gustav drejer det sig måske snarere om, at der stilles faderlige krav 
til social vækst og funktionsniveau end om at udvise moderlig kravløshed og 
rummelighed. Gustav bliver opfattet og behandlet som et uartigt barn ved fle-
re lejligheder den følgende tid, en rolle han på sin side lever op til.  
 

Jeg kommer i afsnittet kl 09 efter en aftenvagt. Der er tre sygeplejersker i 
vagt i dag og en elev. Overlægen er kommet og deltager i morgenmødet med 
de fem patienter, der er der. To patienter er på deres stuer. Sygeplejersken 
sætter sig ved siden af Gustav i en stol. Gustav taler meget, og sygeplejersken 
siger shhh og lægger en finger til læberne og ser på Gustav. Han taler igen lidt 
efter om heste og elefanter, han fortæller, at han har været betalt garderhusar 
og cirkusartist, at alt lige fra strippere til museumsfolk er i den samme fagfor-
ening artistforbundet, men nu vil han heller ikke være i den længere. Sygeple-
jersken siger til ham, at nu skal han sætte punktum og en lang tankestreg for 
sin tale. Hun ser bestemt på Gustav og tager i hans arm for at få ham til at 
høre, hvad hun siger. Han tier stille lidt, og eleven læser op fra arbejdssedlen, 
hvem der er kontaktperson for hvem etc. Gustav begynder igen at tale om 
elefanter og cirkusartisteri, og sygeplejersken holder på hans arm, og siger 
han skal tie stille. Han går ud af dagligstuen og siger, at han ikke vil være 
der.[….] 

Gustav kommer tilbage og fortæller sygeplejersken, at det bløder i hans 
næse, fordi han har siddet og pillet næse. Sygeplejersken siger til ham, at det 
gør man altså ikke, ”Har din mor ikke lært dig, at du ikke må pille i din næse, 
det er en grim ting”. ”Ja, min næse er en rigtig grim næse”, svarer Gustav. Sy-
geplejersken siger, at han kun må pille næse inde hos sig selv, og han går på 
sit rum, mens han fortsat piller i sin næse. Sygeplejersken ryster på hovedet af 
ham og ler lidt på vejen til kontoret.  

 
 

                                                      
107 I sygeplejelitteratur for psykiatrisk pleje anvendes ”den store Mor”, der i af-

snittet er afdelingssygeplejersken og ”den store Far”, der er overlægen. (Strand, 
Liv, 1990)  
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Lidt senere kommer Gustav hen og stiller sig foran glasruden til kontoret, 
hvor noget af personalet sidder og holder formøde til stuegang med overlæ-
gen. Gustav banker på til assistenten, han viser hende et stykke køkkenrulle 
med blodige bussemænd på. Hun går ud på gangen til ham med en hovedry-
sten. Ude på gangen står de og taler lidt sammen. Han er ivrigt gestikulerende 
og taler højt. Assistenten lægger en arm om hans skulder og fører ham hen 
mod hans rum. (Feltnoter lukket afsnit side) 

 
Gustav er kommet med til morgenmøde,108 men han er udisciplineret og for-
styrrer de andre, der deltager i mødet. Gustav bliver bedt om ikke at forstyrre; 
men det lykkes ikke for sygeplejersken at dæmpe ham. Til sidst griber hun fat 
i hans arm, uden at det lykkes at få ham til at tie stille. Gustav forlader stuen 
et øjeblik, men vender tilbage med blødende næse. Det afstedkommer en iret-
tesættende kommentar fra sygeplejersken, ’om ikke hans mor har lært ham, at han 
ikke må pille næse’. Patienten tiltales som et barn, der ikke har lyttet til sin mors 
formaninger og derfor ikke ved, hvordan man opfører sig sammen med andre 
mennesker. Han henvises til at pille næse i sit private rum, for kun i det priva-
te rum må man pille næse. Det afholder ikke patienten fra at fortsætte sit fo-
rehavende, så han skærmes, han er ’uartig’ og ’uhygiejnisk’. Når han skærmes på 
stuen, bliver hans uordentlighed og urenlighed usynlig for andre end ham 
selv. 
Gustav er vedholdende og opsøger sygeplejersken igen, og denne gang tager 
han mere drastiske midler i brug for at opnå og bevare kontakten. Han kla-
sker et stykke papir fyldt med blodige bussemænd op på glasruden ind til 
kontoret. Kontoret er personalets rum, deres overvågningscentral og herfra 
ses alt. Der sidder det synlige røde bevis på hans uordentlighed, som en plet 
på ordentligheden og bliver en hindring for rudens gennemsigtighed.  
Det er tydeligt, at Gustav er klar over den virkning hans protest har. Provoka-
tionen virker, og hans synlige modstand mødes af disciplinære teknikker, han 
flyttes igen udenfor synsvidde og ind på sit rum, hvor han dog kun opholder 
sig et lille stykke tid, før han igen kommer ind på kontoret. 
 

Gustav kommer ind på kontoret med et stykke papir med blod på. Han 
har fået næseblod, siger han. Mette går med ham ind på hans rum, og jeg føl-
ger efter. Sygeplejersken taler lidt med Gustav og går tilbage på kontoret. Her 
fortæller hun om Gustavs næseblod.  

                                                      
108 Morgenmøde indgår i miljøterapiens strukturerende opdeling af dagen. Det 

skal være en tilbagevendende ting for at gøre hverdagen forudsigelig. (Hospita-
lets referenceprogram, 2000).  
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Afdelingssygeplejersken siger, han kan få is. Det er i det aflåste fryseskab 
på det andet afsnit. Lone [social og sundhedsassistent] bliver bedt om at hen-
te dem. […] 

Gustav [..]står ude på badeværelset og piller næse. Sygeplejersken siger, at 
han skal holde op med at pille sig i næsen, at han skal sutte på isterningerne i 
stedet for. Han tager en i munden og virker utilfreds. Så tager han en stor en i 
munden og spytter den ud i kruset igen og siger, at de er for store, hvorfor 
hun dog ikke har knust isen.[…] Gustav går ud på badeværelset og pudser 
næsen hårdt, og der kommer blodklumper ud af næseboret. Mette siger, at 
han skal lade være med at pudse næsen. Gustav svarer, at så kan han ikke få 
luft, han skal have det ud. Og han pudser igen. Mette fortæller ham lidt be-
stemt, at han skal holde op med det. Men han vil have pudset det andet næ-
sebor. Mette forklarer, at det er som at pille i et sår på hånden, der lige er 
holdt op med at bløde, så begynder det også igen. Gustav siger vredt, at han 
bløder altså, det er ikke noget, han har gjort med vilje. Mette fortæller, at de 
vil kontrollere hans blodplader for at se, hvor godt blodet er til at størkne. 
Det synes han er godt. Mette havde et problem med, hvordan hun skulle for-
tælle patienten, at han skulle have taget blodprøver i dag. Før hun gik ind til 
ham, havde personalet talt om, at han skulle have målt værdier, så de vidste, 
hvordan det så ud.  

Gustav fortæller, at han mangler noget at beskæftige sig med, og spørger 
hvorfor han ikke må have sine ting, hvorfor de er låst inde i skabet, hvorfor 
han ikke må have sine sko, og hvorfor han ikke kan sidde og ordne sine ting 
ved bordet, som han vil. Han synes, at personalet er hårde ved ham. Mette 
forklarer, at det er, fordi han ikke kan tåle at have så mange forskellige ting 
omkring sig. De har låst hans ting inde, fordi han kørte for hurtigt. Gustav 
svarer, at han er fuldstændig normal, han er, som han plejer at være nu. Der-
imod er han ikke mere sig selv. Han siger: ”De piller, I fylder mig med, har 
taget det sidste af det, der er mig.”  

Han lægger sig på sengen og siger, at han ikke vil snakke mere med syge-
plejersken. Hun tager ispillerne og skeen og giver ham lidt isklumper i mun-
den ind imellem. Afdelingssygeplejersken kommer ind og vil rydde lidt op i 
vindueskarmen. Gustav siger irriteret, at hun ikke skal rode ved hans ting, og 
at det er utroligt, som alle roder ved hans ting. Hvis han bare kunne få en 
nøgle til sit skab, så ville det være meget nemmere.[….] Mette sidder lidt læn-
gere ved sengen og går så tilbage til kontoret. (Feltnoter, lukket afsnit) 

 
Gustav har hele morgenen med skiftende midler og held søgt kontakt med 
sygeplejerskerne. Han finder et effektivt middel til at få personlig opmærk-
somhed: næseblod. Et synligt og kropsligt tegn på uorden, og et kropsligt 
tegn på at han har brug for hjælp. Hans lange enetaler bliver dysset ned, og 
han irettesættes, når han piller i sin næse, så den bløder. Det medfører, at han 
skærmes på stuen, der fremtræder ordentlig, ren og ryddelig nu, hvor stort set 
alle hans ting er låst inde i skabet.  
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I afsnittets værdigrundlag (2000) er anført: ”Vores afsnit er opbygget ide-
elt med hensyn til overskueligheden og organisation. Orden i afsnittet mod-
virker kaos i omgivelserne. Det er med til at bringe system i patientens indre 
og ydre kaos.” 

 
Et kaotisk indre behandles med synlig orden, fordi alt kaos og uorden er gemt 
væk i et skab. Det synlige rod er ordnet og er blevet usynligt for øjet. Det skal 
bringe ro i omgivelserne og orden i patientens indre og ydre kaos. Gustavs 
urolige tale og uordentlige og upassende næsepilleri, der er lydelig og synlig 
uorden, henvises til hans rolige og ordentligt udseende rum.  
Patienten finder nye midler til at opnå kontakt: at pille til det bløder. Det er 
kropslig uorden, der straks udløser opmærksomhed, som på samme tid er ud-
tryk for omsorg, og det giver selskab et stykke tid. Det skal få ham til at falde 
til ro, at han får omsorg. Så snart Gustav har fået sygeplejerskens fulde op-
mærksomhed, kalder hele stemningen mellem dem på, at en disciplinerende 
bekendelse træder i kraft. Relationen mellem behandler og patient lever af, at 
patienten bekender, mens sygeplejersken lytter og spørger tilbage for at få 
mere at vide om patientens indre psykologiske tilstand. Og de ting Gustav 
fortæller Mette giver anledning til, at hun bliver bekymret for hans somatiske 
og psykiske tilstand. Mette tager Gustavs situation op til aftenstuegang:  
 

Mette fortæller lægen, at patienten nu er helt nede i kulkælderen, at han 
siger, der ikke er mere tilbage af den gamle Gustav, at han er helt depressiv. 
Lægen spørger, om han igen kan finde på at forsøge at tage sit liv. Det ved 
Mette ikke, der var ingen, der havde regnet med det sidste gang, og der gjorde 
han det bare alligevel. Lægen siger, at hun hellere lige må snakke med ham, 
hvis hun skal kunne sige noget fornuftigt til journalen om hans tilstand. Læ-
gen og Mette går ind til Gustav.[…]  

Lægen spørger Gustav, om der er noget, han vil tale med hende om. Han 
ser på Mette og spørger, om der er noget, han har sagt. Mette siger: ”Du har 
talt om, at du gerne vil have en influenza vaccination”.” Nå ja, hvorfor har du 
ikke sagt det?, spørger Gustav”. ”Det er lige det, jeg gør nu,” svarer Mette. 
Gustav spørger lægen, om han kan få én, for det er lige ved at være sidste ud-
kald nu. Han har fået én af sin læge de andre år. Lægen siger, det kan hun ik-
ke tage stilling til i dag. Gustav ser undrende på hende og spørger ”hvornår 
så?”. Det kan hun på mandag, svarer lægen langsomt og trægt. Lægen spørger 
ham, om der er andet, han vil sige. 

Gustav fortæller lægen, at han bliver behandlet anderledes end de andre 
patienter. Han bliver holdt i isolation på sin stue, han må ikke gå udenfor, 
han må ikke snakke med de andre patienter. Han må ikke ringe, han må ikke 
skrive til nogen. De andre patienter bliver behandlet bedre, end han gør.  
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Han kan ikke forstå, at mennesker der er sådan kan finde på at arbejde 
sådan et sted som her. Han må ikke en gang have en nøgle til sit eget skab, og 
han kan bare ligge og glo op i loftet. Og personalet siger til ham, at det er 
godt at sove i otte timer. Gustav fortæller, at han er ikke mere den gamle Gu-
stav, at han havde det godt før, og de har givet ham piller, der har ødelagt 
ham. Han er så træt, at han sover hele tiden dag og nat. Gustav fortæller Met-
te, at han fra barn altid har været anderledes end andre. Han kunne lide at 
sidde for sig selv og læse og skrive, og det kan han stadig bedst lide. Gustav 
anfører, at hvis han skal være som alle andre, før han kommer ud, så vil det 
aldrig lykkes, for han har aldrig været som andre. Og så kan han lige så godt 
dø. […] 

Gustav klager over, at han er utilfreds med, at han ikke kan få sine ting, 
og Mette forklarer, at det har han ikke kunnet klare, fordi han blev for over-
stimuleret af alle de ting, så de var nødt til at låse dem inde i skabet. (Feltno-
ter, lukket afsnit) 

 
Mette og lægen har hver deres mål med at tale med Gustav. Lægen vil sikre 
sig, at han ikke begår selvmord. Hendes besøg indeholder en sikkerhedsrisi-
koafdækning af patientens suicidalfare. Og det skal dokumenteres i journalen. 
Mette vil diskutere, om Gustav kan få lidt mere stimuli, hun har medfølelse 
med ham. Gustav fortæller lægen, at han bliver dårligt behandlet. Han bliver 
straffet og udsat for forskelsbehandling, de andre patienter bliver ikke be-
handlet sådan. Gustav mener, at det er personalet i afsnittet, der er personligt 
onde ved ham. Den behandling han har været udsat for, skærmning og medi-
cin, har suget det sidste af den gamle Gustav ud af hans liv og krop. Han sy-
nes, han lige så godt kan dø. Hverken lægen eller Mette går ind i en diskussi-
on med Gustav om hans oplevelser og følelser omkring skærmning, som han 
giver udtryk for, at han opfatter som dårlig behandling. Det er tydeligt, at det 
er mod patienternes vilje, at han er skærmet på stuen på denne måde. Patien-
ten oplever, at han bliver behandlet uretfærdigt i forhold til andre patienter, 
og at han behandles med for meget medicin, så han ikke kan kende sig selv 
igen.  
 
Senere på dagen får jeg lejlighed til at have en kort samtale med Mette om 
hendes vurdering af Gustav. Hun fortæller, at Gustav var meget manisk, da 
han kom. Han var psykotisk og paranoid. På grund af medicinsk behandling 
er han svinget fra det maniske og er nu ovre i det depressive. Mette fortæller 
om Gustav. 

 
”Hvor han nu i dag er trist og siger, at der er ikke mere tilbage af mig, 

hvis vi forstår det mig som den der maniske og igangværende og fuld af akti-
vitet Gustav, som løber op og ned af gangen og har styr på det hele og er en 
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verdensmand. Der er den mig, som han siger, der er væk. Så er det jo manien, 
der er væk, og det bryder han sig ikke om og vil have den tilbage.  

Og så her i dag, der er han trist, for hans hoved er tomt, for han synes ik-
ke, han kan fuldende sine sætninger. Og så tror jeg, han spiller, altså lægger 
lidt over, det gør ikke noget, at jeg har rigtig ondt af ham, det kunne han godt 
tænke sig. Det tror jeg, for at vise hvor ynkelig en tilstand han er blevet af, at 
vi har givet ham al den medicin. Og han kan slet ikke se, at der var noget galt 
i, at være så manisk, som han var, for det var en rar tilstand for ham, da den 
stod på. Og det er tydeligt, det tror jeg, og det passer ham ikke i de baner.” 
(Citat fra båndet samtale med Mette, lukket afsnit)  

 
Der rejses ikke tvivl om, at skærmning har den ønskede helbredende effekt, 
eller om det kan have den virkning, som patienten siger, det har. En patient, 
der er urolig og har kaos i sindet, skal ifølge principperne i jeg - støttende sy-
gepleje skærmes for at undgå stimuli, behandles med ydre orden og regelmæs-
sighed.  
Patientens følelse af at være så forandret, at han ikke kan genkende sig selv, 
tolker sygeplejerskerne som tegn på, at han ikke vil ud af sin maniske tilstand, 
derfor er han stadig syg. Selv om sygeplejerskerne søger at ordne, regulere og 
strukturere patientens fysiske omgivelser for at mindske stimuli, og discipline-
rer patienten i forhold til hans sociale relationer for at bringe hans kaotiske 
sind i en tilstand af indre ro, har Gustav ikke vilje til selv at blive rask.  

Bekendelse som sygdomskontrollerende teknikker 
For at få viden om patientens indre følelser og tanker anvendes bekendelses-
teknikkerne, en viden der anvendes til at vurdere, hvor syg, hvor tilregnelig 
eller utilregnelig patienten er. Viden opdateres løbende gennem systematise-
rede samtaler med patienterne, så der kan iværksættes eller slækkes på sikker-
hedsteknikkerne afhængig af patientens fysiske eller moralske farlighed.  
 

”Det kan godt være, at patienten ikke oplever det som en skemalagt samtale, 
ikke? Patienten spørger mig om et eller andet, og jeg sætter mig ned og vi 
snakker, og jeg har så inde i mit baghoved de ting, jeg gerne vil vide noget 
om. Og så kommer vi ind på det, og det er jo gerne de ting, jeg vil vide noget 
om, det er jo gerne de ting, der er presserende for patienten” (Interview med 
sygeplejerske, Mette, lukket afsnit) 

 
Viden tjener klassifikations- og diagnosticeringens sag, og relationen mellem 
sygeplejersker og patienter tilhører en bekendelses-videnskab, der støtter sig 
til bekendelsesteknikker, (Foucault, 1994b:72-73) og det tjener en discipline-
rende magts sag at overvåge og kontrollere udviklingen i patientens sygdom. 
Bekendelsen i disciplinens tjeneste gør patienten til et medicinsk observati-
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onsobjekt både for sig selv og for den, der bekendes til, bekendelse giver vi-
den, der tjener til en subjektivering af patienten som et subjekt, der medreg-
ner bevidstheden om sygdommen i sin subjektiveringsproces. (Jensen, in 
Foucault, 2003:19, Foucault, 2005:94)  
 
Bekendelsesteknikkerne træder i kraft overfor Gustav, fordi han er gået fra at 
være lidt små-manisk til at være depressiv, og han har ikke indviet sygeplejer-
skerne i, hvad der er sket med ham. Det er vanskeligt at vurdere, om patien-
ten er blevet til fare for sig selv. Gustav skærmes nu, for at sygeplejerskerne 
kan kontrollere, at han ikke tager sit eget liv. Skærmning ændres fra at være en 
moralsk dressur til at være en kontrol, der skal sikre ham mod hans egen fysi-
ske farlighed. 
En af de teknikker sygeplejerskerne tager i brug for at finde ud af, hvordan 
Gustav har det, er at få ham til at fortælle, betro sig og bekende om sine syge 
tanker og forestillinger. Den viden der kommer frem gennem disse samtaler 
har til formål, at sygeplejerske og læge kan vurdere, hvor patienten er i sit 
sygdomsforløb, så der kan stilles en diagnose. Det eksemplificeres med en si-
tuation mellem afdelingssygeplejersken Nete og Gustav.  
I en aftenvagt overværer jeg en samtale mellem Nete og Gustav. Afdelingssy-
geplejersken og social og sundhedsassistenten, Iben, har vagt og sidder på 
kontoret og taler sammen.  
 

Lidt senere samme eftermiddag kommer Gustav igen ind på kontoret. Han 
begynder at fortælle en masse til Nete. Han fortalte om elefanter, der var la-
vet til bøffer og benmel, om elefanthud, om heste, og om at han var den per-
fekte rytter. […] Han sagde, at han havde købt sine sandaler for et halvt år si-
den, og at de nu var flækket, og at Nete kunne købe en halv sandal for 100 
kr. Nete bad ham komme ind og sidde lidt og spurgte, om der var sket noget 
i weekenden med ham. Han sagde nej, det var nu i fredags, at han havde be-
søgt sin kæreste, og nu kunne han heller ikke klare det mere.  
Nete sad og holdt lidt på benet af Gustav, og han faldt til ro i kroppen, men 
snakkede lige hurtigt. Nete prøvede at få ham til at tale stille og roligt; men alt 
hvad han og hun sagde, gentog han med flere ord og snakkede på livet løs i 
en lind strøm af ord om alt og ingen ting.  
Nete rejste sig op og gik om bag ved ham for at holde ham på skulderen. 
Hun masserede hans skuldre lidt, og han sagde, at det var godt, men Jytte [en 
veninde] var bedre til det. Og når kæresten tog ham der, tog hun ikke nær så 
blidt, som når hun masserede ham andre steder. Så grinede han lidt frækt og 
fortsatte. Nete sagde, at nu skulle han ind på sit værelse og slappe lidt af. Han 
ville veksle penge, og Iben hentede småpenge i en skuffe til ham.  
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Nete kikkede i medicin kardex og sagde til Iben, at han skulle have x og y- 
medicin109, det hentede Iben, og Nete gav ham medicinen.  
Gustav sagde, at han gerne ville tage medicin, det havde han ikke noget pro-
blem med. Han fandt et stykke papir frem fra sine lommer med navne og no-
ter og begyndte at læse og remsede op, hvad der stod på sedlen og fortalte 
om alle dem, han nævnte. Nete og Iben gik ind i dagligstuen, og han blev 
siddende og talte videre til mig. Jeg sad stille og lyttede. Lidt efter kom Nete 
og Iben tilbage og fulgte Gustav ind på hans stue.  
Da de kom tilbage, spurgte jeg, om han faldt til ro. Nete sagde, at det var nu 
ikke for at stoppe ham, men for at finde ud af, hvad der var galt med ham, at 
hun havde hørt på ham. Hun mente, at kæresten havde slået op med ham, og 
at det var det, han var blevet manisk af. Han havde ikke fået mindre medicin; 
men han ville ikke blive rask. Der skulle en vilje til at blive rask. Det kunne 
medicin ikke gøre for nogen. (Feltnoter, lukket afsnit) 

 
Gustav kommer hen til kontorets dør og begynder at fortælle en masse, og 
denne eftermiddag bliver Gustav inviteret ind på kontoret og til at sidde ned. 
Det er usædvanligt, de andre dage har jeg observeret, at han bliver bedt om at 
gå ud fra kontoret, så snart han viser sig i døråbningen.   
Det viser sig, at formålet med samtalen fra Netes side er at finde ud af, hvad 
der har påvirket Gustavs humør og ændret hans adfærd. Første teknik tages i 
brug, at få Gustav til at føle sig tryg, ved at han får lov at komme ind og sidde 
ned på kontoret. Næste teknik er, at få Gustav til at fortælle om løst og fast. 
Det er målet, at få Gustav til at fortælle, hvad der er sket mellem ham og hans 
kæreste et par dage før. At det er målet, opdager jeg først til sidst i episoden, 
da Nete og Iben returnerer efter at have fulgt Gustav på hans rum. Under 
samtalen lykkes det ikke for Nete, at få samtalen drejet ind på Gustavs private 
forhold til kæresten.  
Gustav taler i en lang kæde af associationer, han har ikke orden i sin tale. Ne-
te bruger denne dag ikke teknikker til at stoppe hans talestrøm for at bringe 
orden i kaos, tværtimod søger hun, at få Gustav til at fortælle så meget som 
muligt. Nete indføjer en tredje teknik, hvor hun prøver at ordne ordstrøm-
men ved at målrette samtalen mod noget bestemt. Hun ønsker at høre sand-
heden om ham og hans forhold til kæresten. Hun vil vide, om Gustav er klar 
over sin egen situation, men han fortæller ikke om det, som sygeplejersken vil 
have ham til. Han undlader at svare, men fortsætter sin talestrøm. 
Ved at tale med patienten forsøger sygeplejersken, at få ham til at bekende, 
betro hende sine hemmeligheder, men teknikken lykkes ikke rigtig overfor 
Gustav. Han når ikke at få indsigt i sit eget problem, der gør ham syg. Syge-
plejersken mener, at Gustav må have en vilje til at blive rask, at han må tage 
                                                      
109 Beroligende og antipsykotisk medicin 
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ansvar for sin egen adfærd, og han må kunne styre sig selv gennem sin vilje til 
at ville. Ved samtalen forsøger sygeplejersken at aftvinge patienten sandheden 
for at få ham til fornuftsmæssigt at acceptere, hvad der er sket med ham, så 
han indser, hvorfor han har fået det dårligt. Han må kende sandheden om sig 
selv, så sandheden kan virke og skabe orden i hans kaotiske indre, fordi 
 

”Denne sandhed virker faktisk ikke hos ham, der modtager den, men hos 
ham, den aftvinges.”(Foucault, 1994b:70) 

 
Holdningen i sygeplejegruppen er, at man først kan lære at blive rask, når der 
er ro i sindet. Som afdelingssygeplejersken siger i interviewet:  
 

”nyindlæring, det at lære at blive raskere, det kan man altså bedst i de til-
stande, hvor man er passiv. Det er der, hvor man er mest modtagelig for ny-
indlæring”. (Interview med afdelingssygeplejerske, lukket afsnit)  

 
At det er bekendelse, der er målet, ses af Netes kommentar til mig. Samtalen 
har ikke til hensigt at stoppe Gustavs associationsrække, men at få ham til at 
fortælle og derigennem erkende, hvad der er sket. Derfor er det en fordel, at 
han har lyst til at tale. Først da det ikke lykkes at få Gustav til at tale om sine 
tanker og følelser, og da han ikke betror sig til Nete om sit problem med kæ-
resten, bliver målet at gøre han rolig, så han kan få mere orden og struktur i 
sit indre kaos. 
Under episoden taler Gustav meget hurtigt, og den ene tanke følger den an-
den i en række af associationer om alt muligt fra hans liv. Han taler i en lind 
strøm, men Nete kan ikke ved bare at sidde og lytte få ham til at bekende og 
give sygeplejersken viden om hans problemer, tanker og følelser. Sygeplejer-
sken tager andre teknikker i anvendelse, giver fysisk kontakt ved at røre ham 
blidt på benet. Det virker og får patienten til at slappe af i kroppen; men tale-
strømmen fortsætter, stadig uden at sygeplejersken får den ønskede viden. 
Hun rejser sig op og masserer ham på skuldrene.110 Han virker til at nyde det, 
og begynder at tale om, hvad hans veninde gør ved ham. Han associerer be-
røringerne med noget seksuelt. Men det er ikke formålet ej heller en tilladt 
stemning i denne situation. Derfor vurderer Nete, at Gustav trænger til at 
komme ind på sit rum og slappe lidt af. Patienten skærmes, for at han kan få 
ro på sit eget rum. Skærmningen virker dobbelt i denne situation, da sygeple-
jersken ved at skærme patienten også skærmer sig selv mod Gustavs ’forbud-
te’ opstemthed. 
                                                      
110 Fysisk kontakt i form af massage nævnes under skærmningsmetoder, som en måde 
at få patienten til at falde til ro. (Strand, 1990) 
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Nete giver ham beroligende og antipsykotisk medicin, der er en effektiv me-
tode til at få ro på Gustavs indre uro og tankekaos. Han tager mod medicinen 
med kommentaren, at han gerne vil tage det, det har han ikke noget problem 
med. Gustav har ændret adfærd, han har før nægtet at indtage medicin, men 
er nu blevet lydig og føjelig og gør, hvad han bliver bedt om. Gustav kom-
menterer endda, at han ikke længere har noget imod at tage medicin.111  At 
patienten udtaler, at han gerne vil tage medicinen, er et tegn på, at han har ac-
cepteret sig selv som subjekt for sygdom. (Foucault, 2005:94) Han stritter ik-
ke længere imod at indtage den syges position. Han spiser medicinen og bli-
ver siddende og snakker, mens personalet går ud i afsnittet til en anden pati-
ent. Da Gustav ikke selv går ind på sin stue for at slappe af, som han er blevet 
bedt om, bliver han lidt efter fulgt derind, uden at han protesterer.  
 
Patienten pålægges en skyld for ikke selv at ville være rask.112 Patientens ufor-
nuft tager føringen fra det fornuftige og viljestyrede. For at få patienten til at 
være fornuftig, må han trænes i selvdisciplinering. At følge patienten på hans 
rum og skærme ham fra for mange indtryk er den mest brugte teknik til at få 
patienten dæmpet ned og holde ro og orden. At få patienten til at bekende 
sine tanker og følelser åbner for nye veje at indordne patienten (Foucault, 
1994a:71) til normerne i afsnittet og til sociale sammenhænge. 
Sygeplejerske Mette fortæller, at Gustav ikke kan lide at komme af med sin 
mani. Og afdelingssygeplejersken siger: ”der skal en vilje til at blive rask”. Umo-
ral er selvforskyldt sygdom, en lidelse i sindet der skal behandles moralsk, og 
patienten skal tage ansvar og ville være rask for at kunne udvise selvdisciplin 
og styre sig selv hen mod at få sandheden at vide. Denne sandhed produce-
res, når patienten bekender om sig selv for andre og for sig selv, en bekendel-
se der i sig selv fører til helbredelse. (Foucault, 1994b: 70) 

Opsummering om disciplinerende bekendelse 
På samme måde, som det foregår med den fysisk farlige patient, konstrueres 
den moralsk farlige patient gennem personalets konsensusfortællinger, og der 

                                                      
111 Plejepersonalet udarbejder statusrapporter i journalen, en dokumentation der be-
skriver, hvordan patienten har det, problemer, mål og sygeplejehandlinger. Der har 
det været angivet, at Gustav nægtede at indtage sin medicin. 
112 Opfattelsen af at patienten selv er skyld i sin galskab og ikke har vilje til at blive 
den kvit, ligger i forlængelse af en opfattelse fra perioden med ”Moral Treatment” i 
1700 tallet, hvor galskab opfattes som umoral. (Sjöstrøm, 1992:52-54) Ufornuft og 
umoral blev årsag til at en stor gruppe af gale blev interneret, udelukket fra samfun-
dets fornuft. (Foucault, 2003:124) 
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følges op med disciplinerende foranstaltninger kaldet skærmning, hvorved 
patienten dresseres til at være underdanig og føjelig.  
Skærmning suppleres af en række pastorale magtteknikker, der iværksættes 
for at få viden om patienten. De disciplinerende skærmnings teknikker iværk-
sættes overfor patienter, der på grund af umoralsk, uordentlig og kaotisk ad-
færd og tale er til gene for andre. Der er en forestilling om, at umoral og dår-
lig opførsel, uordentlighed og uro kan smitte. Det er samme metoder, der ta-
ges i anvendelse, som hvis patienten havde haft en smitsom sygdom, når 
patienten isoleres på sit rum, udelukkes fra kontakt med andre patienter og 
holdes under observation. Hans adfærd overvåges og kontrolleres, og han di-
sciplineres til han er blevet føjelig, gør hvad han får besked på og kan opføre 
sig ordentligt, det vil sige indtil han ikke smitter mere.  
Der er ikke juridisk lovgivning på området om skærmning, sådan som der er 
lovgivet om anvendelse af fysisk tvang. Skærmning skal hindre og mindske 
anvendelse af tvang, derfor får det af og til karakter af skjult tvang. Skærm-
ning skal ikke indberettes, og overvåges og kontrolleres derfor ikke af amter-
ne. Fordi der eksisterer et etisk problem med skærmning i institutionerne, 
diskuteres dette politisk, og der udarbejdes fælles retningslinier for at få en 
praksis, der er ens og etisk forsvarlig i kommuner og amter.113  
 
Patienterne iagttages gennem et blik, der er rent og observerende, et blik der 
søger efter sandheden om patienten. Foucault omtaler dette blik som ’det kli-
niske observerende og ikke intervenerende blik’. Parallelt med dette blik etablerer 
personalet en medmenneskelig relation gennem det humanistiske blik, hvor-
fra der tales om almenmenneskelige forhold. (Foucault, 2000:157) Derved er 
behandlerpersonalets position dobbelt. Det dobbelte blik indebærer et klinisk 
blik, hvorfra symptomer på sygdomme iagttages og et medmenneskeligt blik, 
indgåelse af medmenneskelige relationer med mennesket bag sygdommen. 
(Foucault, 2000:157-176) Der kan ligeledes tales om, at der indføres et diskur-
sivt bestemt forbud, hvad der må tales om og ikke tales om, hvor, der må ta-
les om dette, og hvem, der må tale med hvem og om hvad. Patienter ’pålægges 
tavshed, og ikke eksistens’ (Foucault, 1994b:16) af deres symptomer i samtaler 
med nogle sygeplejersker, mens de bringes til at tale om og bekende om deres 

                                                      
113 Debatten om skærmning er kommet til, efter jeg har udført mit etnografiske stu-
die, derfor var der ikke nogen drøftelse om skærmning i afsnittet, mens jeg var til ste-
de, men skærmning blev anvendt efter lærebogens principper, kan man sige. Det var 
begrundelser og principper hentet hos Liv Strand (Strand, 1990), der var forbillede 
for afsnittets beskrivelse og praktisering af skærming. 
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inderste hemmeligheder sammen med andre sygeplejersker. Bekendelsen fun-
gerer så patienter ’indordnes’ på nye måder. (Foucault, 1994b:71) 
For at finde ud af, om patienter er moralsk farlige, anvendes disciplinerende 
pastorale magtteknikker, der skal få dem til at bekende om deres følelser og 
tanker for sygeplejersken. Gennem disse bekendelser kan både sygeplejerske 
og patient lære sandheden om patienten at kende. At kende sandheden om sig 
selv er nødvendig, for at patienten kan vedkende sig, kontrollere og styre sin 
sygdom og sit eget liv.  
Patienten skærmes, og der foranstaltes en disciplinerende orden ved at gem-
me patientens synlige rod og uorden væk i et skab, så det er usynligt for øjet. 
Det skal give ro i patientens kaotiske indre. Disciplinær genopdragelse af pati-
enten dresserer ham, til der installeres selvstyring, selvkontrol og selvansvar-
lighed i hans krop og sind. Det er en psykologisk og kropslig dressur, patien-
ten udsættes for, der skal gøre ham føjelig og nyttig.  
Patientens dressur sker ud fra samfundets uskrevne normer, i kraft af at de er 
indlejret i sygeplejerskernes kroppe, fungerer som en kulturel viden og social 
erfaring, og derfor er styrende for den formning, der er målet med genopdra-
gelsen af patienterne. 
 Sygeplejerskernes selvforståelse er at, når patienten følger lægens behandling 
og tager sin medicin, er han i stand til at styre sig selv og tage ansvar for sin 
egen sygdom. Det er selvforskyldt, når patienten vedbliver med at være syg. 
At vedkende sig sin sygdom er at udvise en vilje. Uden vilje kan patienten ik-
ke blive rask. 
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Kapitel 5 – At være ansvarlig og selvstyrende 
Kapitel fem drejer sig om de patientgruppebehandlinger, der foregår på dag-
afsnittet, og om sygeplejerskers samarbejde i et tværfagligt team. Behandlin-
gen foregår som to former for gruppebehandling: miljø- og psykoterapi og 
varetages af et tværfagligt team. Behandlingsteamet er opdelt i to grupper. 
Den ene gruppe består hovedsagelig af sygeplejersker, der varetager behand-
ling af patienter i miljøterapeutiske grupper. Den anden gruppe udgøres af de 
personer, der formelt er uddannede psykoterapeuter. De varetager behandling 
af en mindre del af patienterne i psykoterapeutiske grupper. 
I kapitlet analyserer jeg dagafsnittets gruppebehandling på to måder. Gennem 
empiriske analyser fremanalyserer jeg sygeplejerskernes egen forståelse af de-
res arbejde. Denne forståelse illustrerer jeg i form af tekstsekvenser, uddrag af 
tekster fra dokumenter, interviews og feltnoter. Sygeplejerskernes selvforstå-
else og handlinger, der finder sted, problematiseres og diskuteres fra magtana-
lysestrategiens spørgsmål til magtformer. Alle tre magtformer diskuteres, men 
vægten i diskussionerne lægges på formning af subjekter gennem selvteknolo-
gier, forstået som subjektiverende teknikker og teknikker til oplæring af pati-
enterne til selvbekendende, selvstyrende og selvansvarlige subjekter.114 (Fou-
cault, 2002:341)  
 
Der indledes med en kort drøftelse af dagafsnittets diffuse stedlige organisati-
on set i relation til behandlingens skematisk stramme behandlings-, møde- og 
ledelsesstruktur. Med baggrund i empirisk materiale fra det etnografiske stu-
die drøfter jeg det tværfaglige teams egen forståelse af samarbejde og behand-
ling af dagafsnittets patienter og i forhold til det magtanalysestrategiske blik 
på magtkulturens struktur og orden.  
Den største del af diskussionerne i kapitlet drejer sig om sygeplejerskernes 
produktion af egen identitet som terapeuter, en produktion der foregår som 
et psykoterapeutisk ’værksted’, hvor denne formning sker i de samarbejdsrela-

                                                      
114 Foucaults begreber oversat til engelsk: ’Conduct of conducts’. Hvor ’conduct’ på 
samme tid betegner a) at lede andre og b) en måde at handle på i et rum af mere eller 
mindre åbne muligheder. At styre andre ’Government’ betegner her den retning, 
hvori individer eller grupper ledes i forhold til subjektivering, at styre betyder her at 
strukturere et område af handlemuligheder for andre. Og magt i denne forståelse er 
kun mulig overfor frie subjekter i et meget kompliceret samspil. (Foucault, 2002:340-
342) 
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tioner, der etableres i afsnittets forskellige mødefora. Ved hjælp af det analy-
sestrategiske blik diskuterer og problematiserer jeg behandlingskulturen i dag-
afsnittet, idet jeg betragter kulturen som en magtkultur, (Hall, 2003:43-47) der 
er tilrettelagt som et psykologisk terapeutisk behandlingsmiljø, hvor patienten 
er medproducent af sig selv mod et selvstyrende subjekt.  
 
I analyserne forløber to processer som to parallelle spor, der kan ses som hin-
andens forudsætning og grund, idet de to spor væver sig sammen.   

1. Samarbejdet i behandlingsteamet, der er identiske med psykologiske 
teknikker og metoder i behandlingen af patienterne. Gennem det 
tværfaglige teamsamarbejde og selvarbejde formes sygeplejerskernes 
personlige og faglige identitet som individuelt selvstyrende og selvan-
svarlige miljøterapeuter. 

2. Behandling i grupper, der er tilrettelagt individuelt for hver patient 
med henblik at forme patienterne til selvansvarlige, selvstyrende og 
frie borgere, der er i stand til at leve et ’normalt liv’ udenfor instituti-
onen.  

 
Stedlig diffusitet og organisatorisk struktur  
Dagafsnittet er indrettet i to tidligere overlægeboliger i to etager med store 
fællesrum i underetagen og mindre grupperum på første sal. De to villaer er 
beliggende side om side. Afsnittet fremtræder på denne måde som stedligt 
diffust. Da det ikke er muligt at overskue alle rum fra et centralt sted, kan der 
ikke etableres et visuelt overblik over de forskellige aktiviteter, der foregår 
rundt omkring i afsnittets rum.   
Gruppebehandlinger og samtaler foregår i afsnittets forskelligt beliggende 
rum, og gør det vanskeligt at overskue helheden. Mange aktiviteter og bevæ-
gelser rundt i husene bliver derved ’usynlige’115. Nogle aktiviteter foregår 
udenfor afsnittets fysiske rammer. Kost/levevis gruppen holder til i instituti-
onens træningskøkken og motionsgruppen i gymnastiksalen. Nogle aktiviteter 
foregår uden for institutionens bygninger i andre mere abstrakte rum. Van-
dregruppen tager på ture ud i byens rum på gader og stræder, i naturen ved 
skov og strand. Aktivitetsgruppen inddrager mange kulturelle rum som 
kunstudstillinger, museer, biografer, parker etc. Af og til tager en kontaktper-
son med hjem til patienten og træner rengøring, tøjvask, indkøb og madlav-
                                                      
115 At der foregår meget, der virker ’usynligt’ skal her forstås, at det ikke er muligt at 
se, høre eller have på fornemmelsen, hvad der foregår eller er under opsejling i mange 
af afsnittets rum. Det kan ses som en kontrast til den ’synlighed’, der er med indret-
ningen som overvågningsafdeling i det lukkede afsnit.  
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ning. Det kan også ske, at en patient sammen med et personalemedlem træ-
ner for at lære sig at køre med bus eller at gøre andre ting, som vedkommen-
de har fobi for. Nogle patienter indgår også i kommunale arbejdstræningsfor-
løb, mens de er indlagt.  
Det institutionelle rum bredes dermed ud over institutionens fysiske rammer, 
og forbinder sig med andre offentlige institutioner og med offentlige steder, 
byens kulturelle tilbud, pladser, gader og parker, offentlige transportmidler,116 
naturen og patientens eget hjem.117 Behandling er ikke fysisk afgrænset til eller 
afhængig af en fysisk eksisterende institution, men foregår lige så ofte i fysiske 
som i abstrakte rum. Behandlingen overskrider dermed traditionelle instituti-
onelle fysiske grænser og gør brug af offentlige rum og andre rum. Arkitekto-
nisk set er der ikke etableret et centralt rum, hvorfra afsnittets personale kan 
danne sig et overblik over aktiviteter.118 Den manglende panoptiske overvåg-
ningsmulighed (Foucault, 1984a:176-202) kompenseres af afsnittets panop-
tiske møde- og behandlingsstruktur, der gennem gruppeopdeling til mindre 
behandlingsenheder bygger på disciplinerende teknikker. I kraft af behand-
lingsstrukturen er der etableret overblik over afsnittets forskellige behandlin-
ger. Denne ordning af behandlingsenheder giver på papiret mulighed for en 
overvågnings- og kontrolfunktion af såvel afsnittets patienter som af persona-
let.  
Dagafsnittet modtager udelukkende patienter, der har egen bolig udenfor ho-
spitalet. Hvis personalet efter en teamsamtale vurderer, at en patient er i stand 
til at modtage behandling i grupper, og hvis patienten vil indgå i afsnittets 
gruppebehandling, bliver patienten indskrevet. Ved indskrivningen indgår pa-
tienten forpligtende kontrakt om at indgå i afsnittets gruppebehandling.119 

                                                      
116 Foucault tale rum andre rum, de rum, der forbindes med hinanden og danner et 
net. (Foucault, 1997/98:88) I netværket af rum inddrages offentlige og abstrakte rum, 
derved udstrækkes det institutionelle magtrum.  
117 Patientens eget hjem inddrages i behandlingskontrakten. Som en del af daglige 
færdigheder træner patienterne at holde orden, at gøre rent og lave mad i eget hjem. 
Dermed rækker behandlingskontrakten ud over institutionen og til patientens private 
rum. Ifølge lov om tvang har overlægen en forpligtelse til at sørge for, at patienten 
overholder sin behandlingsaftale, så patienten ikke risikerer at skulle indlægges med 
tvang. Det er en tvungen kontrakt, der indgås på det lukkede afsnit, mens det på dag-
afsnittet er en kontrakt, patienten frivilligt indgår om opøvelse af selvstyring og selv-
ansvarlighed for egen sygdom, helbredelse og liv. 
118 Modsat på det lukkede afsnit, hvor kontoret var udformet som en central over-
vågningspost. 
119 Med en kontrakt forpligter patienterne sig til at blive selvstændige og selvansvarli-
ge, de forpligter sig til frihed (Andersen, 2003:114). Patienterne ændrer rolle fra passiv 
til aktive sådan som amtets politiske målsætning angiver (Amtets 10 punkts plan, 
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”de [patienterne i psykoterapeutiske grupper] arbejder med en kontrakt, der 

hedder at ændre ting, og gå i terapi, en individuel kontrakt. Og selvfølgelig 
arbejder de andre [patienter i aktivitetsgrupper] også med en kontrakt på [miljøte-
rapeutiske aktiviteter], men en anden kontrakt. (Fokusgruppeinterview med 
psykoterapeuter, dagafsnittet) 

 
Kontrakten drejer sig om, at patienterne ved indlæggelse på dagafsnittet ar-
bejder på et psykologisk, et kropsligt fysisk og et praktisk plan. Hensigten 
med psykoterapeutisk gruppebehandling er, at patienterne ved at ændre tan-
kemønstre psykologisk set bliver bedre i stand til at tage ansvar for sig selv og 
til at leve et selvstændigt liv. Hensigten med miljøterapeutiske grupper er, at 
patienterne optræner kroppen og indgår i sociale relationer, så de bliver bedre 
til at klare den praktiske side i en hverdag udenfor hospitalet.120 For nogle pa-
tienters vedkommende indgår der forløb, hvor de følger undervisning i hospi-
talets skole eller arbejdstrænes i eller udenfor hospitalet. Når arbejdstræning 
foregår udenfor hospitalet, indgås samarbejde med sociale myndigheder i pa-
tientens kommune.121 De bliver dermed bedre rustet til, at de efter indlæggel-
sen kan gennemføre en uddannelse eller påtage sig et arbejde, som mange af 
patienterne ønsker sig.  
 
Aktiv gruppebehandling  
Afsnittet indførte gruppebehandling fem år før, jeg gennemførte det etnogra-
fiske studie. Afdelingssygeplejersken fortæller, at hun har fået ideen til at ænd-
re dagafsnittet til et sted, hvor patienter bliver behandlet aktivt i stedet for at 
blive opbevaret passivt, en ændring af patientrollen fra passiv til aktiv, sådan 
som amtets politiske målsætning lægger op til. Afdelingssygeplejersken og 
overlægen har i fællesskab med distriktsledelsen ændret afsnittets personale-
sammensætning, så det er et tværfagligt team, der varetager behandlingen i 
afsnittet. Plejepersonalet er ansat af distriktsoversygeplejersken. På dagafsnit-
tet varetager afdelingssygeplejersken den daglige ledelse i tæt samarbejde med 
oversygeplejersken, også når der er tale om samarbejde mellem de forskellige 
fagpersoner.  

                                                                                                                          
2002), og sådan som en selvteknologisk praksis konstruerer patienten. (Andersen, 
2003:127) 
120 Patienterne forpligter sig til at møde til alle aftalte forløb. Planen for hele forløbet 
udformes af patienten i samarbejde med kontaktpersonen, og der udarbejdes mål for 
hver gruppe. 
121 Kasper Villadsen har skrevet ph.d. om det sociale arbejde, der skal gøre udstødte 
til frie mennesker, sindslidende mennesker er omfattet af dette arbejde. (Villadsen, 
2004) 
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Afdelingssygeplejersken: ”formelt er jeg leder af plejepersonalet, jeg er ik-

ke leder af det tværfaglige team. Der har jeg i grunden ingen ledelsesfunktio-
ner. Jeg har noget daglig ledelse uddelegeret; men det er ikke særlig specifikt i 
mit hoved i hvert fald. 

Interviewer: ” Så, hvem har ledelse for det øvrige personale?” 
Afdelingssygeplejerske: ”det har distriktsledelsen og deres faglige leder, 

som ikke eksisterer i afdelingen til daglig. [……] de arbejder under lægeligt 
ansvar, overlægens ansvar. […] Det gør både socialrådgiver, ergoterapeut og 
psykologen. [….] under overlægens ansvar, men distriktsledelsen er jo en fæl-
les ledelse, så derfor er [oversygeplejersken] jo i hvert fald en vigtig brik i det. 
Og det er min indfaldsvinkel til den formelle ledelse af det tværfaglige, kan 
man sige. Men den uformelle ledelse, den har jeg jo i dagligdagen.” (Interview 
med afdelingssygeplejerske, dagafsnit) 

 
Psykoterapeutisk behandling har generel høj prioritet på hospitalet. Distrikts-
ledelsen, dagafsnittets overlæge, første reservelægen, psykologen og socialråd-
giveren har alle en treårig psykoterapeutisk udannelse. Psykologen og social-
rådgiveren er ansat til at indgå i det tværfaglige team i dagafsnittet, så behand-
ling af patienterne kan foregå efter psykoterapeutiske principper.  
 
Den psykoterapeutisk rettede behandlingsform i dagafsnittet adskiller sig fra 
det mere traditionelle pleje og behandlerarbejde, som kendetegner behandlin-
gen fra tidligere, da afsnittet mere fungerede som opbevaringssted end som 
behandlingssted. Behandlingsformen adskiller sig også fra den mere medi-
cinsk, biologiske behandlingsform, der kendetegner det lukkede afsnit, som 
indgår i dette studie. Ændringen til et tværfagligt teamsamarbejde lægger op til 
en ændring af rutiner og faglige traditioner, og det lægger op til, at: ”de psykote-
rapeutiske kompetencer hos medarbejderne styrkes”. (Amtets 10 punkts plan, 2002)  
Ansættelsen af et tværfagligt team har ændret forretningsgangen, når en pati-
ent indlægges, så lægerne ikke er alene om at vurdere og beslutte, om en pati-
ent skal indlægges på dagafsnittet.  

 
”Og det vil sige rent konkret, at vi prøver at lave, hvor vi tidligere havde 

sådan traditionelle for- samtaler med henviste patienter, hvor de jo kom ind 
til en samtale,[…] så gør man nu det, at man etablerer et team omkring pati-
enten, som består af en tre fire personer. […] og så er det meningen under-
vejs, at vi skal samle op fra flere sider. Tanken har også været at bruge teamet 
som et reflektorisk team122 i forhold til patienten.”(Interview med overlæge 
dagafsnit) 

                                                      
122 De principper der anvendes i dagafsnittet med reflekterende team, er at en gruppe, 
ofte tre, ”lytter i tavshed til samtalen. Medlemmerne taler ikke med hinanden, men 
hver enkelt af dem taler med sig selv gennem spørgsmål”. (Andersen,T, 1996:53-54) 
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Samtale og vurdering af en patient foregår som et teamsamarbejde, hvor tea-
met sammensættes afhængigt af, hvad den henvisende læge angiver som pati-
entens problemer. Når en patient henvises til dagafsnittet, finder personalet 
på deres morgenmøde ud af, hvem der skal være patientens kontaktperson, 
og hvem der deltager i samtaler med patienten. Patienten indkaldes til en 
teamsamtale, hvor teamet vurderer, om patienten kan gennemføre et forløb 
på de betingelser, der stilles i afsnittet om, at patienten skal indgå i fire for-
skellige grupper per uge, samt deltage i afsnittets fællesmøde om torsdagen. 
En gang om ugen er patienten også forpligtet på at have en samtale af en halv 
times varighed med sin kontaktsygeplejerske.  
Organisering i behandlingsteam er en ændring af en mere traditionel form, 
hvor der ofte ligger en lægelig vurdering og diagnose til grund for beslutning 
om indlæggelse af en patient. Det er ligeledes lægen, der ordinerer behandling. 
På dagafsnittet er det det tværfaglige team, der vurderer og beslutter sammen, 
om patienten har brug for miljøterapeutisk eller psykoterapeutisk behandling 
eller en kombination heraf. Teamet beslutter sammen med patienten, hvilke 
grupper patienten har interesse for, og hvilke grupper patienten kan have 
gavn af at deltage i under sit indlæggelsesforløb. Et nyt samarbejde mellem 
faggrupperne, der lever op til de politiske målsætninger om, at der skal ske en 
”arbejdsglidning, så medarbejderne kan varetage andre opgaver, end dem de vare tager i 
dag.”( Amtets 10 punkts plan, 2002) 
Med ansættelse af de to psykoterapeuter, psykologen og socialrådgiveren kan 
der arbejdes mere terapeutisk, og behandlingsansvaret kan dermed opdeles i 
medicinsk og psykoterapeutisk behandling. Afsnitsoverlægen er ansvarlig for 
lægelig behandling; men han har uddelegeret det daglige ansvar for behand-
ling til psykologen på det psykoterapeutiske område. Det er psykologen daglig 
ansvarlig for.  
 

”så har jeg så delegeret noget, en del ansvar ud til psykologen; men før 
hun blev ansat for et par år siden, der var der jo ikke nogen, som egentlig var 
terapeutisk uddannet derovre.” (Interview med overlæge, dagafsnittet) 

 
Sygeplejerskernes miljøterapeutiske behandlingsform bliver ved denne opde-
ling mellem medicin og psykoterapi til en behandlingsform, der står lidt imel-
lem, og det tilhører begge dele eller ingen af delene. Miljøterapi inkluderes i 

                                                                                                                          
Den reflekterende team samtale foregår, mens patienten lytter på, så han kan høre, 
hvad de professionelle tænker.    
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det lægefaglige ansvarsområde af overlægens udtalelse, hvor overlægen ser sig 
selv som faglig ansvarlig, og bliver ikke tildelt en status af noget tredje, der 
kunne bygge bro mellem medicin og psykoterapi.  
 

”i miljøterapien, der er den ansvarlige, det er jo i sidste ende mig, kan man 
sige” (Interview med overlæge, dagafsnittet) 

 
Overlægen fortæller, at miljøterapi kan udføres af alle i dagafsnittet, mens 
psykoterapi kræver en speciel uddannelse. Psykoterapi bliver noget særligt, 
fordi det får selvstændighed som behandlingsform, og med psykoterapeuter-
ne indførtes bestemte teknikker og metoder i gruppebehandlingen.123 Psyko-
terapeutiske teknikker og metoder tages med ind i samarbejdet mellem de 
forskellige faggrupper i afsnittet, og det sætter sit præg på det tværfaglige te-
ams måde at drøfte, planlægge, styre og udføre behandling, samarbejde og re-
lationer med patienter på. Det virker tiltrækkende på sygeplejerskerne, der 
medtænker disse teknikker og principper i deres miljø- terapeutiske arbejde.  
 

”der er det jo så heldigt, at vi har et meget progressivt personale ansat 
derovre, som er et tværfagligt personale, og hvor alle ikke, faktisk de færreste 
har, en egentlig terapeutisk uddannelse bag sig, men arbejder jo, alle arbejder 
jo meget sådan terapeutisk og er meget terapeutisk mindede.”(Interview med 
overlæge, dagafsnit) 

 
Overlægen angiver, at det ’smitter af’ på sygeplejerskernes praktikker, så alle 
arbejder terapeutisk, hvilket sker med hans velsignelse. Det anses for en faglig 
progression at arbejde terapeutisk, altså en positiv udvikling i dagafsnittets 
behandlingspraksis. Der indføres på denne måde psykoterapeutiske metoder 
både i sygeplejerskernes gruppebehandling af patienterne, og som et foran-
dringsperspektiv i sygeplejerskernes egen faglige og personlige udvikling. 
 

”der er mange elementer af det samme. Og jeg kan da også mærke, jeg 
ved ikke, om det har noget at gøre med min grad af professionalisme, der 
måske ikke er så høj, ud fra en terapeutisk synsvinkel, at jeg tager da mange af 
tingene med fra gruppen af og så ud. Fordi det er jo en udmærket måde at 
samhandle med patienterne på. At de [patienterne] prøver at se på, hvad er 
det egentlig de gør, hvad er det egentlig, de vil forandre.” (Interview med af-
delingssygeplejerske) 

 

                                                      
123 ”Psykoanalytisk psykoterapi søger at levendegøre tidligere begivenheder, følelser 
og tanker i nutiden, og søger at forstå ”her og nu” begivenheder, følelser og tanker i 
det perspektiv, som hvert enkelt menneskes livshistorie rummer. Et væsentligt ar-
bejdspunkt er konflikter.” (Hospitalets Referenceprogram, 2000) 
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Afdelingssygeplejersken arbejder ud fra denne forståelse progressivt, fordi 
hun tager mange af teknikkerne fra de psykoterapeutiske grupper med sig og 
bruger dem generelt i plejen af patienterne.  
Med de psykoterapeutiske teknikker og metoder lægges ansvaret for foran-
dring over på selvansvarliggørelse af patienten. En sygeplejerske fortæller, 
hvordan hun i sin miljøterapeutiske gruppe arbejder med at gøre patienterne 
bevidste om, at de selv kan gøre noget ved deres problemer. 
 

”at få set på den sammenhæng, få bevidstgjort for patienten den sam-
menhæng for patienten også, så han selv faktisk gør noget aktivt mod, at det 
går sådan; men at der er en god forklaring på, at det går sådan. Og man godt 
kan gøre noget ved, at det ikke gør det.” […] [det er] målrettet gruppeterapi i 
virkeligheden. […] med baggrund i at problemerne udspiller sig i relationer 
med andre, og at det så er der og her og nu, at man kan arbejde med dem og 
blive bevidst om, at det, nå men nu er det, det der, der sker, som er det på-
gældende problem, ikke?” (Interview med sygeplejerske, Annie, dagafsnit) 

 
Patienterne må ved indlæggelsen gøre rede for, hvad deres mål med opholdet 
på dagafsnittet er, og hvad de vil arbejde med at forandre. Patienterne skal 
blive bevidste om, hvad de gør, og hvad de vil, det bliver måden, sygeplejer-
skerne i deres sygepleje forholder sig til patienterne på. 
 
Tværfagligt team som ordnende princip  
Samarbejde i det tværfaglige team er struktureret med gruppebehandlinger 
som den centrale behandlingsform. Der er to former for behandlingsgrupper, 
miljøterapeutiske aktivitetsgrupper og psykoterapeutiske grupper. Metoder og 
teknikker i begge former for grupper bygger på terapeutiske principper fra 
gestaltterapeutiske, kognitive- og psykoanalytiske principper. Sygeplejersker 
varetager sammen med en plejer og en ergoterapeut aktivitetsgrupper. Psyko-
terapeutiske grupper varetages af en psykolog, en socialrådgiver og en læge i 
deres egenskab af at være psykoterapeuter, de er alle uddannede og eksamine-
rede psykoterapeuter. Afdelingssygeplejersken fungerer som co-terapeut i en 
af de psykoterapeutiske grupper. 
  

”jeg har en terapeutisk grunduddannelse. Den som lægerne, dem der er i 
I-stillinger, tror jeg det hedder, introduktionsstillinger til at blive psykiatere og 
psykologerne her på stedet og på Y hospital, der skal have autorisation. De 
får en grunduddannelse i psykoterapi. Og den har jeg også fået.” (Interview 
med afdelingssygeplejerske, dagafsnit) 

 
Afdelingssygeplejersken har gennemgået et psykoterapeutisk grundmodul. 
Det er samme uddannelsesforløb, som alle læger i institutionen gennemgår. 
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Afdelingssygeplejersken har deltaget i flere gruppebehandlingsforløb sammen 
med en uddannet terapeut, i disse gruppeforløb har afdelingssygeplejersken 
lært psykoterapeutiske metoder og teknikker, så hun kan være med til at lede 
en gruppe sammen med en uddannet psykoterapeut. En sygeplejerske må 
gennemføre en tre-årig psykoterapeutisk uddannelse, hvis hun skal kunne le-
de en gruppe selvstændigt. De øvrige sygeplejersker på dagafsnittet giver ud-
tryk for, at de på længere sigt også ønsker at indgå i grupper som co-
terapeuter.  
 

”men altså tanken, det er jo, at vi kunne blive oplært, også det andet per-
sonale kunne blive oplært og være co-terapeuter i en psykoterapeutisk grup-
pe. Så man kan komme med ind og lære lige præcis det. Man kan jo ikke lære 
at blive psykoterapeut af det; men man kan godt lære at blive terapeut i en 
gruppe med en bestemt metode.” (Interview afdelingssygeplejerske, dagaf-
snittet) 

 
Sygeplejerskerne ser det som mere attraktivt, at arbejde som co-terapeut i en 
psykoterapeutisk gruppe end at arbejde som sygeplejerske i en miljøterapeu-
tisk gruppe. Sygeplejerskerne vil gerne gå med som føl for at lære teknikker 
og metoder, der gør dem i stand til at indgå som co-terapeuter i grupperne. 
Sygeplejerskerne søger at kvalificere sig væk fra sygepleje og fra det miljøtera-
peutiske arbejde, som de selv har været med til at give struktur og indhold.  
  

”Jeg har været med til at bygge en struktur op, hvor gruppebehandlingen 
har været en stor del af behandlingen udover den individuelle kontakt, som 
man har som kontaktperson; men hvor grupper lige fra aktivitetsgrupper, 
samværsgrupper har udviklet sig meget, nu hvor vi også har fået to psykote-
rapeuter i afdelingen. Så er det jo så den retning, vi arbejder hen imod nu. 
Selvfølgelig er jeg ikke uddannet psykoterapeut; men jeg kan jo ikke andet 
end snuse til det, ved at høre om den måde de arbejder på. Og planen er og-
så, at jeg skal ind i sådan en psykoterapeutisk gruppe, så det er jo sådan noget 
helt nyt nu for mig. […] Jeg har det egentlig også sådan, at når jeg har arbej-
det med grupper i fem år, så får man interesse for at arbejde videre og lidt 
dybere med, hvad der sker i sådan en gruppe ikke, både blandt behandlere, 
men også i samværet med patienterne. Det har jeg ikke prøvet før, at have 
sådan en samtale. Jo, jeg har haft samtalegrupper, men ikke hvor man bruger 
psykoterapi. […] Jeg har ikke kompetence til at kunne arbejde på den måde, 
så det gør jeg ikke.” (Interview med sygeplejerske Winnie, dagafsnit)  

 
I den miljøterapeutiske behandling tilbydes patienterne træning i områder, 
som ligger indenfor den enkelte sygeplejerskes interesser og ressourcer. I be-
handlingsplanen indgår et ’passende antal grupper’, så der i de fleste af grup-
perne kan deltage to personer fra det tværfaglige team. At indgå to til at lede 
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en gruppe muliggør, at principper for reflekterende team kan anvendes i alle 
grupper.124  Med den valgte behandlingsstruktur har personalet struktureret 
deres arbejdssag i så faste rammer, at der resterer meget lidt tid til andre ting 
end det skemalagte. Patientbehandling er struktureret, for at patienterne skal 
lære at strukturere deres egen hverdag på en lignende måde. Opfattelsen er, at 
en ydre struktur påvirker patienten til at skabe struktur på et indre psykolo-
gisk plan.  
Jeg har tegnet strukturen for behandlingsgrupper op som et skema over en 
arbejdsuge.125 Der er fastlagt en fælles mødestruktur i afsnittet. Der er daglige 
morgenmøder, hvor det tværfaglige team diskuterer fælles holdninger til pati-
enter, og fælles adfærd i forhold til de enkelte patienter. Teamet beslutter reg-
ler og principper for samarbejdet i det tværfaglige team og mellem behand-
lingsgruppelederne. Der drøftes f.eks. regler for, hvordan fællesmødet om 
torsdagen mellem personale og patienter skal foregå. Der tages desuden be-
slutninger om regler og principper for det daglige samvær og fællesskab per-
sonale og patienter imellem.  
På personalemøderne drøftes principper og indhold for ’god behandling’. De 
forskellige faggruppers opfattelser af, hvad behandling betyder, drøftes ikke 
eksplicit på møderne. Det er underforstået, at det er et teamarbejde at fast-
lægge dette.  
På afsnittet er udformet et behandlingsskema for både miljøterapeutisk og 
psykoterapeutisk gruppebehandling. I skemaet er der ikke angivet forskellige 
koder, der kan tydeliggøre, om der er tale om miljø- eller psykoterapeutiske 
gruppeforløb. Koden er usynlig og træder først frem, når man forstår opde-
lingssystemet og betegnelserne i gruppenavnene, og hvis man foretager en 
sammenligning af de enkelte personalenavne, der er tilføjet under gruppebe-
tegnelsen.  

                                                      
124 Reflekterende team anvendes efter Tom Andersens forståelse. Det er samtaler om 
samtaler om samtaler.  
125 Arbejdsskemaet er en udvidelse af et eksisterende skema over gruppebehandlinger, 
så det i stedet for at være en oversigt for patienterne, viser personalets arbejdsdag 
som en tidsmæssigt fastlagt struktur. Skemaet skal læses således: hvor to grupper fo-
regår på samme tider, er de listet efter hinanden i skemaet med angivelse af tider for 
start og sluttidspunkt. Det tværfaglige team møder klokken 8.00. Der er fælles be-
handlingskonference i distriktet hver morgen klokken 9.00, hvor afdelingssygeplejer-
sken deltager. Det er ikke indskrevet i skemaet.  
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Arbejdsskema for det tværfaglige team  
 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  
8.00 – 9.00 
Morgenmøde 

8.00 – 9.00 
Morgenmøde 

8.00 – 9.00 
Morgenmøde 

8.00 – 9.00 
Morgenmøde 

8.00 – 9.00 
Morgenmøde 

9.00 – 9.30 
Morgenmad 

9.00 – 9.30 
Morgenmad 

9.00 – 9.30 
Morgenmad 

 9.00 – 9.30 
Morgenmad 

9.30-10.00 
Formøde til 
gruppe 

9.30 – 10.00 
Formøde til 
gruppe 

9.30-10.00 
Formøde til 
gruppe 

9.00-11.00 
Behandlings-
konference 

9.30-10.00 
Formøde til 
gruppe 

10.00-11.30 
Vandre grup-
pe (A) 
Sygeplejerske 

10.00-12.30 
Kost/levevis 
Gruppe (A) 
Sygeplejerske/ 
Ergoterapeut 

10.00-11.30 
Aktivitets 
gruppe (A) 
Sygeplejerske/ 
plejer 

11.15-11.50 
Fællesmøde 
For patienter 
og personale 

10.00-11.30 
Motionsgrup-
pe 
Sygeplejerske/ 
plejer (A) 

10.00-11.00 
Velkomst-
gruppe 
Psykolog 

10.00-11.30 
Samtalegruppe 
(Ps) Psykolog/ 
afdelingssygeple. 

  10.00-11.30 
Samtalegruppe 
(Ps) psykolog/ 
socialrådgiver 

11.30-12.00 
Eftermøde 

11.30-12.00 
Eftermøde  

11.30- 12.00 
Eftermøde 

 11.30-12.00 
Eftermøde 

12.00 – 12.30 
Frokostpause 

12.00 – 12.30 
Frokostpause 

12.00 – 12.30 
Frokostpause 

12.00 – 12.30 
Frokostpause 

12.00 – 12.30 
Frokostpause 

12.30 -13.00 
Formøde til 
gruppe 
Kontaktper-
sonsamtale/ 
Teamsamtale 

12.30 -13.00 
Kontaktperson 
samtale/  
teamsamtale 

12.30 -13.00 
Formøde til 
gruppe 
Kontaktper-
sonsamtale/ 
teamsamtale 

12.30 -13.00 
Formøde til 
gruppe 
Kontaktper-
sonsamtale/ 
teamsamtale 

12.30 – 13.00 
Kontaktper-
sonsamtale/ 
teamsamtale 

12.50-14.20 
Selvværds-
gruppe (Ps) 
Psykolog/læge 

13.00 -15.00 
Supervision/ 
Sygeplejefaglig 
vejledning 

13.30-14.30 
Løbegruppe 
(A) 
Sygeplejerske 

13.15-14.45 
Musik-tegne 
gruppe (A) 
Ple-
jer/ergoterapeut 

13.00 – 14.00 
Kontaktper-
sonsamtale/ 
Teamsamtale 

Eftermøde   Eftermøde Eftermøde Eftermøde  
 
Forklaring til skemaet: Ps) = psykoterapeutiske grupper –  A)  = miljøterapeutiske grupper 
Hvide områder er perioder, hvor personalet udfører patientbehandling eller har team samtaler med 
patienter. Her foregår samarbejdet mellem det tværfaglige team i gruppebehandling af patienterne. 
Personale der ikke deltager i grupper kan have individuelle samtaler med patienter eller varetage 
administrative opgaver. Nogle deltager i møder udenfor afsnittet.    
Lyse grå områder: personalets forberedelses- og samtaleperioder uden direkte patientkontakt.  
Mørkere grå områder er psykoterapeutiske grupper. 
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Samarbejdet omkring gruppearbejdet foregår efter en bestemt plan. Før og 
efter hver gruppebehandling er der en halv times samtale mellem de terapeu-
ter, der leder grupperne.126 I samtaler før miljøterapeutiske grupper drøftes 
mål for gruppens arbejde, dagen planlægges i detaljer og patienternes psykiske 
tilstand drøftes i forhold til de mål, den enkelte patient har opstillet for sin 
udvikling i gruppen.  
Der er fastlagte procedurer for gruppebehandlinger også med en halv times 
for- og eftermøder rundt om den halvanden time med variationer gruppebe-
handlingerne varer.127  
 

”man kan sige, at i de psykoterapeutiske grupper er der jo nogen traditio-
ner for, hvad der er optimalt. Altså, hvis der er en gruppe, så er det jo for lidt 
med en time, og det kan være for meget med to timer. Og patienten, eller lidt 
afhængigt af hvad det er for en type patienter, man har med at gøre, så er der 
nogle terapeutiske erfaringer, som de [psykoterapeuterne] har taget med sig. 

Med hensyn til de andre grupper, så tror jeg også, at det kører meget så-
dan på erfaringsbasis, hvor meget kan folk holde ud, og hvor meget kan de 
klare. Det afhænger også af, hvad de skal lave i grupperne. Så, det tror jeg, 
mere er kommet i stand ud fra sådan en nøgtern betragtning af, hvad er reali-
stisk her. 

Og så har vi selvfølgelig haft nogle overvejelser lidt mere bevidst om-
kring, hvor mange grupper om dagen kan en enkelt patient deltage i, og kan 
vi tillade os i vores struktur at have på en dag, fordi der er også grænser for, 
hvor meget den enkelte medarbejder kan indgå i i en gruppestruktur. ”  

(Interview med overlæge, dagafsnit) 
 

Principperne for hvor lang tid, der er optimal behandlingstid i psykoterapeuti-
ske grupper, er indført som tidsramme for alle typer af grupper. Ifølge over-
lægen er gruppestrukturen opbygget ud fra hensyn til, hvor lang tid patienten 
kan klare at være i et behandlingsforløb sammen med andre patienter, og ef-
ter hvor mange gruppebehandlinger patienten kan klare at deltage i på en dag.  
Ud over hensynet til patienterne er tid og struktur tilrettelagt efter psykotera-
peuternes tidligere erfaringer, og overlægen fortæller, at det er sat i relation til 
det, som anbefales i litteratur om psykoterapeutiske gruppeforløb. Ved ud-
formningen af gruppebehandlingsstrukturen er der også taget hensyn til, hvor 
                                                      
126 Der er samme struktur med før- og eftermøder for de psykoterapeutiske gruppe-
behandlinger, men jeg har ikke deltaget i disse, da der er krav om ’fortrolighed’ til dis-
se møder som for selve grupperne. Og der refereres ikke til de interne drøftelser på 
morgenmøder eller på konferencer. 
127 Halvanden time er den fastsatte norm for psykoterapeutiske gruppebehandlinger, 
som miljøterapeuterne også søger at efterleve i deres aktivitetsgrupper. Der er dog 
undtagelser, kost/levevisgruppen varer to en halv time, og der arrangeres heldagsture 
i kultur/aktivitetsgruppen. 
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mange gruppeforløb den enkelte medarbejder på samme dag kan klare at ind-
gå i. 
 
Møder som struktur- og ordensprincipper  
Dette afsnit indledes med en analyse, diskussion og problematisering af de 
forskellige mødefora, hvor sygeplejersker indgår i samarbejdet med andre fra 
det tværfaglige team. På morgenmødet drøfter teamet holdninger til patienter 
og vedtager generelle regler til regulering af patienternes adfærd i dagafsnittet, 
og teamet drøfter deres indbyrdes samarbejde og vedtager ændringer om af-
snittets behandlingsstruktur.  
Arbejdsstrukturen for personalemøder og konferencer følger faste principper. 
Personalemøder og konferencer foregår med en fast dagsorden, med skiften-
de ordstyrerfunktion, og der skrives beslutningsreferater såvel fra det daglige 
morgenmøde som fra personalemøder. Det ugentlige fællesmøde mellem pa-
tienter og personale er på samme måde struktureret efter en fastlagt form 
med dagsorden, ordstyrer og referat. Mødeformen blev efter diskussioner 
ændret på et morgenmøde, så det fremover skulle foregå som en psykotera-
peutisk gruppe med tre psykoterapeuter til at lede gruppen og et reflekterende 
team fra det tværfaglige team til at reflektere over, hvad der var sket på mø-
det.  
Der er to supervisionsfora: det tværfaglige teams fælles supervision og syge-
plejerskernes sygeplejefaglige vejledning. De forskellige møder og vejled-
ningsfora fungerer som rum, hvor sygeplejersker søger at forme sig selv som 
terapeuter.  
 
Morgenmødets disciplinerende funktion  
Morgenmødet fungerer som det tværfaglige teams daglige faste samarbejdsfo-
rum på flere måder. Morgenmødet afholdes hver dag fra klokken otte til ni. 
Morgenmødet har fast dagsorden, der er ordstyrer og referent, og der er afta-
ler om, hvad der kan bringes op på mødet.  
Ordstyrerfunktionen går på skift hver uge, der er nogle faste dagsordens-
punkter hver dag, mens andre veksler, alt efter hvilken ugedag det er. Ordsty-
reren bliver respekteret som mødeleder på morgenmøder, og herudover har 
terapeuterne en ikke italesat statusmæssigt forrang til at tale i personalegrup-
pen.  
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På morgenmødet udveksler det tværfaglige team128 erfaringer fra arbejdet med 
patienterne i grupper og fra team- og kontaktpersonsamtaler. Der diskuteres 
fælles holdninger til patienter, til rygepolitik og andre ting, som personalet be-
stræber sig på at opnå fælles holdninger omkring.  
 
De terapeutiske grupper har en særlig status blandt sygeplejerskerne i afsnit-
tet, det viser sig ved, at nogle af sygeplejerskerne udtrykker ønske om at del-
tage som føl i en terapeutisk gruppe.129 Hvis sygeplejerskerne kan deltage som 
føl, kan de senere varetage terapeutiske grupper som co- terapeuter eller på 
egen hånd. Men ikke alle sygeplejersker accepterer, at den viden psykotera-
peuterne får i de psykoterapeutiske grupper, skal betragtes som terapeuternes 
fortrolige viden forbeholdt gruppen selv. De forsøger ikke at få oplysninger 
under morgenmøderne, men tager det op på personalemøder som noget 
principielt, dog uden nogen ændring til følge.  
En gang om ugen drøfter teamet deres indbyrdes samarbejde. Under dette 
punkt tog en af terapeuterne op, at hun undrede sig over, at sygeplejerskerne 
omtaler ting, terapeuterne mener hører hjemme under personalets egne drøf-
telser. Egne drøftelser er ifølge gruppestrukturen henlagt til før- og efter- 
møder i forbindelse med gruppeaktiviteter.  

Opsummering: disciplinering 
På dagafsnittet foregår behandling i grupper, som miljø- og psykoterapi. Af-
snittet er placeret i to tidligere overlægevillaer, hvor gruppebehandlinger fore-
går på forskellige steder i villaens rum, i gymnastiksalen, i institutionens træ-
ningskøkken, i byens og naturens rum.  
Det giver afsnittet et diffust og fysisk uoverskueligt præg, mens behandlings-
strukturen tilfører afsnittet en orden. Afsnittets behandling foregår efter en 
stram skemaopdelt behandlingsstruktur, der opdeler patienter og personale i 
kategorier, og inddeler og fordeler de forskellige behandlingsaktiviteter i tid 
og rum. Denne inddeling, opdeling og fordeling har en disciplinerende orga-
nisatorisk funktion, der gør det muligt at overvåge og kontrollere arbejdet i 
dagafsnittet. Behandlingstilbudene bliver ordnet og systematiseret på et over-
sigtsskema, derved bliver ordenen synliggjort, og derved fremtræder behand-

                                                      
128 Lægerne deltager ikke i de faste morgenmøder, de har morgenmøder med egen 
faggruppe. 
129 Føl- ordning betyder, at den enkelte sygeplejerske kan følge en uddannet, eksami-
neret psykoterapeut i det psykoterapeutiske gruppeforløb, som en slags lærlingestatus. 
Det betyder, at sygeplejersken senere kan få co- terapeut status i en psykoterapeutisk 
gruppe. 
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lingen ordentlig og sammenhængende. Gennem den vedtagne orden er det 
muligt at regulere og styre inddeling af personalet og af patienterne, så de ret-
te fagpersoner deltager i behandling af de rette patientgrupper. Denne struk-
tur og orden præger den skematiske inddeling af behandlingsformer i tid og 
rum og virker i sig selv disciplinerende. Der er tale om at dressere til struktur 
på livet, en form for dressur, der skal gøre patienterne føjelige (Foucault, 
1994a:125-154) og modtagelige for forandrende psykologiske selvteknikker.  
 
Afsnittet er som sagt diffus i fysisk udstrækning, en diffusitet der genfindes på 
det ledelsesmæssige område. Selv om ledelsesstrukturen er hierarkisk opbyg-
get, og det tværfaglige team er ansat under distriktsledelsen, er der flere ’her-
rer’ i det daglige: en afsnitsoverlæge, der er medicinsk behandlingsansvarlig, 
en psykolog, der er psykologisk behandlingsansvarlig, og en afdelingssygeple-
jerske, der formelt set ikke har ledelsesansvar for det tværfaglige team, men 
som i det daglige fungerer som sådan. Hver faggruppe opsøger desuden andre 
fra egen faggruppe for at få faglig supervision og sparring sammen med fagli-
ge ledere, der er ansat centralt i hospitalet. 
Organisationen danner på denne måde et indviklet magtnetværk (Foucault, 
1984b:56) mellem de forskellige ledelsesniveauer i institutionen, mellem for-
skellige fagforståelser og lovmæssigt bestemt fagligt ansvarsområde, instituti-
onens referenceprogram for hvert fagligt behandlingsområde og amtets poli-
tiske målsætning. Den politiske målsætning er medvirkende til, at ledelsen af 
afsnittet føler sig udsat for et pres for, at der skal være en patientnormering 
på 24 patienter, (Amtets politiske målsætning, 2000) også selv om det er van-
skeligt at rekruttere patienter, der er så godt fungerende, at de er egnede til at 
indgå i den gruppebehandling, der er i afsnittet.  
 
Psykoterapeutiske princippers dominans 
Amtets og Hospitalets politik er at indføre mere psykoterapeutiske principper 
i behandlingen på hospitalet, (Amtets 10 punkts plan, 2002) og dagafsnittet 
søger at levere varen, idet psykoterapeutiske metoder og teknikker har afsmit-
tende effekt, så disse principper i høj grad kommer til at dominere såvel be-
handlingsarbejdet med patienterne som møde- og gruppestruktur i det tvær-
faglige teams samarbejde. 
Med et behandlingsprogram hvor der gives fortrinsret til psykoterapeutiske 
metoder i samarbejde og behandlingsprincipper, får psykoterapeutiske prin-
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cipper selvsagt en højere status end både medicin og sygepleje130. Lægerne er 
næsten fraværende i det daglige samarbejde på afsnittet, og sygeplejerskerne 
søger nye tætte samarbejdsrelationer med psykoterapeuterne, idet sygeplejer-
skerne ønsker at deltage i psykoterapeutiske følordninger, så de kan blive op-
lært af mestrene (de formelt uddannede psykoterapeuter). Sygeplejerskerne 
ønsker at blive bedre til at anvende de psykoterapeutiske teknikker og meto-
der i patientbehandlingen, da det i stor udstrækning svarer til metoder og tek-
nikker, sygeplejerskerne i forvejen benytter i formningen af deres egen faglig-
hed. Institutionelle bekendelses- og disciplineringsmetoder forstærkes af psy-
koterapeutiske metoder og teknikker, og det udgør et effektivt 
forandringspotentiale i formningen af sygeplejerskerne som individuelle tera-
peuter.  
 
Disciplin gennem: Opdeling og kontrol 
Behandlingen følger en bestemt model for opdeling i to typer af gruppebe-
handlinger. Grupperne følger en struktur, der gør det det muligt at have kon-
trol med den enkelte patients behandling og med personaleressourcer, og 
fungerer derved disciplinerende (Foucault,1994a:123-124). Udover at behand-
lingen har en skematisk gruppestruktur, indeholder teamets arbejdsdag fast-
lagte daglige og ugentlige møder. Den tid, der herefter resterer i løbet af en 
dag, anvendes til forskellige samtaler, individuelle kontaktpersonsamtaler, 
teamsamtaler og for- og eftermøder til gruppebehandlingen. På denne måde 
er arbejdsdagen indrammet af en relativt fast gruppe- og mødestruktur hele 
ugen igennem. Den stramme struktur med tids- og funktionsopdeling forkla-
res af sygeplejerskerne med, at det giver patienterne forudsigelighed, og det 
gør også personalets arbejdsdag forudsigelig. Forudsigeligheden gør det 
nemmere at overvåge og kontrollere styringen af personale og patienters be-
vægelser i tid og rum.  
Adskillelsen af patienter, der indgår i forskellige gruppeforløb, foregår som 
individualiserende processer. Patienterne kategoriseres og opdeles i forhold til 
de forskellige gruppebehandlinger, de indgår i ugen igennem. Kategoriserin-
gen er en disciplinerende opdelingsteknik, der muliggør kontrol og overvåg-
ning af behandlingsforløb og resultater.  
Ikke alene bliver den stramme, tids- og funktionsopdelte arbejdsdag forudsi-
gelig, den bliver også ufleksibel, idet behandlingsstrukturen medfører, at tids-
rammen bliver ufravigelig. Der er indbygget en disciplinerende funktion i den 

                                                      
130 Hospitalet angiver at sygepleje er lig med omsorg. (Hospitalets Referenceprogram, 
2000) 
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skematiske inddeling af dagen, idet personale og patienter inddeles i mindre 
grupper, der ikke udgør faste hold af patienter, fordi sammensætningen skif-
ter efter hvilken gruppe, der er tale om. Patienter og personale opdeles på 
denne måde gentagne gange i forhold til forskellige kategorier på samme dag. 
Denne stramme struktur får ligeledes konsekvens i forhold til, at det af og til 
kan være vanskeligt at skabe plads til at efterkomme patienternes ønsker og 
behov for samtaler med en kontaktsygeplejerske. Ifølge strukturen er det af-
talt, at alle patienter har én samtale af en halv times varighed med sin kon-
taktperson per uge. Hvis en patient ønsker en samtale med sin kontaktperson, 
og den ikke er planlagt, kan det som regel kun lade sig gøre, hvis kontaktper-
sonen ændrer andre aftaler i sin kalender. En aftale bliver kun ændret, når sy-
geplejersken vurderer, at der er tale om akutte problemer; men det kan ikke 
udelukkende tillægges strukturen, at det er svært at finde plads i kalenderen.  
Mødet mellem behandler og patient kan ses som en normaliseringsproces af 
patienterne, og træningen i afsnittet sigter på, at patienter skal kunne klare sig 
udenfor institutionen i et almindeligt socialt hverdagsliv med spontane aktivi-
teter sammen med andre. Den stramme struktur og organisering ligner på 
denne måde ikke et hverdagsliv udenfor. 
 
Viden og selvteknikker 
De pastorale magtmetoder og teknikker, der benyttes i behandlingen med 
henblik på at forme patienterne som selvstyrende og selvansvarlige subjekter, 
virker disciplinerende på tale og adfærd i afsnittets rum på både patienter og 
personale, idet metoder og teknikker er indført både i behandlingen af patien-
terne og på teamet selv som gruppe: på teamets fællesmøder, ved supervision, 
personalemøder og i sygeplejefaglig vejledning.  
Hvis behandlingen skal siges at fungere og være ordentlig og faglig god, vil den 
terapeutiske måde, teamet indgår i relationer og forholder sig til patienterne 
på, føre til, at patienterne påtager sig en identitet som et subjekt, der kender 
sandheden om egen sygdom og sundhed og er i stand til at tage ansvar for sig 
selv, noget der i sig selv virker helbredende. (Foucault, 1994b: 67-68) Et sub-
jekt, der vedkender sig den medicinske og psykologiske diagnose, bliver efter-
følgende bedre i stand til at fungere som et selvstyrende og selvansvarligt sub-
jekt i virkeligheden udenfor hospitalet.  
 
Med henblik på dette vurderer behandleren (her repræsenteret ved sygeplejer-
sken) relationen til patientens behov og hendes støtte til patienten som et 
forhold, hvor der tages højde for en balance mellem hendes faglige ansvar og 
patientens selvansvar.  
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Kontrakt på selvstyring 
Patienten har indgået en kontrakt om at følge en behandlingsplan, der aftales 
ved indlæggelsen. Ud over at være et udtryk for det ideelle behandlingsforløb 
for pågældende patient, har behandlingsforløbet karakter af at fungere ad-
færdsregulerende og subjektiverende. Der ligger en moralsk og praktisk gen-
opdragelse som grundlæggende drivkraft i behandlingsstruktur og orden, en 
genopdragelse der tilstræber normalisering og inklusion i samfundet. Behand-
lingen af patienten lægger op til, at patienten må lære at blive et selvstyrende, 
selvansvarligt subjekt, der kan styre sine behov, løse egne problemer og regu-
lere sin adfærd efter skrevne og uskrevne regler for social kontakt. For at pa-
tienten kan leve op til afsnittets normer for social kontakt med medpatienter 
og med personale, er det nødvendigt, at patienten lærer selvdisciplin.  
Behandlingens strukturerende effekt fungerer disciplinerende på patienten, 
ved at han må tilpasse sig en bestemt struktur og orden. Der er en del vente-
tid for patienterne mellem de forskellige grupper, og patienten må vente tål-
modigt på samtaler, da der ikke sættes ekstra tid af, fordi patienten føler et 
behov, men kun hvis patienten er ’dårlig’, hvilket animerer til, at han efter-
hånden må lære at identificere og løse egne problemer.  
Patienten indgår kontrakt om at forandre sig selv, psykologisk, socialt og 
sundhedsmæssigt. Overholdelse af kontrakten individualiseres som en for-
pligtelse for patienten såvel som for alle behandlere, der har med patienten at 
gøre i kommune og institution. Med afsnittes ændrede behandlingstilbud fra 
passiv opbevaring til aktiv selvbehandling som et kontraktligt forhold, indgår 
kontrakten i en logik om, at passiv hjælp til borgere erstattes af krav og tilbud, 
der forpligter borgere, som er afhængige af sundhedsmæssige eller sociale 
ydelser. Dermed forpligter kontrakten (Andersen, 2003:125) patienten til ikke 
at være passiv, men til at styre sig selv ved at udvikle sin egen identitet gen-
nem selvteknologier. Udviklingen af egen sundhed og styring af egen behand-
ling og sygdom er en måde at forholde sig til sig selv på som en bestemt form 
for frihed, der opnås gennem selvstyring og selvansvarlighed. (Andersen, 
2003:125) 
En behandlingskontrakt spiller sammen med en samfundsmæssig diskurs om 
sindssyges farlighed og almenborgerens sikkerhed. Kontraktlige forpligtelser 
er en del af disciplinens herskeform (Foucault, 1994a:197), hvor patienten 
underordnes andre i et tvangsforhold. Der er en samfundsmæssig interesse i, 
at patienten lærer at styre og tage ansvar for egen sygdom og behandling, og 
det håndteres kontraktligt og behandlingsmæssigt ved at gøre sygdom til et 
slags rationelt forhold, det er op til patienten at håndtere sikkerhedsmæssigt 
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forsvarligt. På samme tid tages hånd om den politiske strategi om at frigøre 
patienterne fra institutionen ved et selvansvar, og strategien om at eliminere 
risiko for almenborgere mod farlige sindslidende.  
 
Generelle holdninger og regler som ordnende principper   
På morgenmødet drøfter teamet problemer og holdninger til patienterne, dis-
se konkrete diskussioner bliver ind imellem til en generel holdningsdiskussi-
on. De generelle holdningsdiskussioner fører ofte til, at teamet vedtager gene-
relle regler og principper for, hvordan arbejdet i grupperne skal foregå, eller 
regler for hvilken adfærd, der anses for acceptabel i afsnittets rum.  
Jeg vil give to eksempler på tekstsekvenser, der kan illustrere, hvad der ligge 
til grund, når teamet vedtager generelle regler på baggrund af holdningsdi-
skussioner. Den ene tekstsekvens drejer sig om indførelse af en generel ryge-
politik. Problemet, der søges løst gennem en generel regel, opstår fordi per-
sonalet synes, det er vanskeligt at være i dagligstuen, når de er generet af pati-
enternes røg. På et morgenmøde drøfter det tværfaglige team, om der skal 
indføres en rygepolitik, der skal gælde for alle patienter på afsnittet. Tekstse-
kvensen stammer fra feltnoter fra et morgenmøde. 
 

Psykoterapeut Ilse: Hvis man er personale og laver miljøterapi og gerne vil 
være i dagligstuen, så foregår alt i røg og damp 
Sygeplejerske Annie: Jeg kan ikke være der så længe 
Ilse: Vi har sådan en berøringsangst, det er som om, der fratages den person-
lige frihed, hvis vi vil begrænse rygning 
Sekretær Ingrid: Der skal være et andet rum  
Ilse: Selvfølgelig skal der være røg, men det skal ikke være der, hvor tingene 
sker  
Psykoterapeut Mie: Hvad gør de i København, der er totalt rygeforbud?  
Mie: En opsplitning af miljøet, er jeg nervøs for. Hvis det er som til selska-
ber, er det altid, hvor rygerne er, der foregår noget.  
Plejer Karen: Der skal heller ikke være kaffe hele dagen  
Ilse: Skal vi ikke holde os lidt til rygning   
Karen: Det hænger altså sammen  
Annie: Man kan godt adskille  
Ilse: Hvordan har I det med røg?  
Mie: Forfærdeligt, jeg er så tosset, jeg lugter af røg fra inderst til yderst, når 
jeg kommer hjem  
Ilse: Vi kommer til at give nogle dobbelte beskeder, motion, kost/ levevis, 
sundhed og så røg hele tiden  
Mie: Kunne vi ikke indføre nogen rygepauser og så lufte ud?  
Karen: Vi kunne tage det op på fællesmødet på torsdag  
Afdelingssygeplejerske Lene: Det må I gøre  
Karen: Vi kunne sætte en seddel op med rygetider  
Mie: Det er for ubehageligt  
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Karen: Det er igen også at tage ansvaret fra dem  
Lene: Jeg ved ikke, om det er os, der skal bestemme alt. Det kunne ende op 
med, at vi tager en beslutning  
Karen: Patienterne er også kede af, at de ryger for meget  
Lene: Det er da vigtigt at inddrage dem i beslutningerne  
Karen: Så de er medbestemmende  
Lene: Vi kan ikke beslutte uden at have hørt dem.  
Ilse: Det er nok os, der skal tage beslutningen, der er en berøringsangst på 
det, som sætter følelser i gang  
Ingrid: Det er et afhængighedsforhold  
Lene: Det kan man ikke selv bestemme  
Ingrid: Nej, det er det  
Sygeplejerske Winnie: Som du siger, det er samfundet  
Annie: Der er regler for, hvor man må ryge  
Lene: Det er der også her  
Ingrid: Der er også ikke- ryger rum oppe oven på, men der sidder aldrig no-
gen deroppe  
Ilse. Der er jo ikke attraktivt der oppe, det er her, det sker  
Lene: Hvordan undgår vi, at det attraktive ikke flygter med over i det andet 
hus, hvis vi siger, det kun er der, der må ryges?  
(Feltnoter, dagafsnit) 

 
Tekstsekvensen viser, at der er mange ting på spil i diskussionen. Det er til 
gene for teamet, at der er for meget røg, og tøjet lugter af røg, det er vanske-
ligt at holde til det. Rygning tages op som et sundhedsproblem i et forsøg på 
at legitimere indførelse af rygeforbud, fordi alle ved, at det er sundhedsskade-
ligt at ryge. Afsnittets politik er at iværksætte aktiviteter, der fremmer patien-
ternes sundhed og bedring af sociale relationer, derfor passer det ikke ind, at 
rygning er tilladt. I første omgang foreslås, at der udarbejdes regler for, på 
hvilke tider patienterne må ryge, og hvornår de ikke må, og hvordan udluft-
ning kan foregå, det vil sige, løsningen på problemet er at lave orden og struk-
tur for rygning. Det vil gøre det enklere for teamet at kontrollere, at patien-
terne overholder regler for rygning. Det handler om at indføre kontrol med 
rygning og tilføre rygerne en vis selvdisciplin; men forslaget bliver ikke vedta-
get. 
Det tages op som et punkt, at der er en berøringsangst for, at forbyde patien-
terne at ryge, fordi det kan opfattes som en trussel for den enkeltes personlige 
frihed, og rygning anses som patientens eget valg og ansvar. Og da behand-
lingen i afsnittet netop skal gøre patienten i stand til at tage ansvar og træffe 
egne valg, vil et forbud svække processen om at selvstændiggøre patienten. 
Udtalelserne om, at personalet i sidste ende kommer til at træffe en afgørelse 
på patienternes vegne, viser, at der eksisterer en holdning i teamet om, at pa-
tienterne ikke er selvansvarlige, selvdisciplinerede og selvstyrende. Fordi pati-
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enterne endnu ikke har lært sig at være dette, gives der kun et svar på proble-
met, at styre patienternes rygning ved at vedtage et forbud. 
Det anføres, at rygning ikke kun er et personligt valg, der er også et afhæn-
gighedsforhold i det, som man ikke selv kan bestemme, derfor er patienterne 
undskyldt. Personalet vil ikke tage ansvaret fra patienterne, da det ikke er rette 
adfærd fra eksperternes side, at bestemme over det frie og selvstyrende sub-
jekt, derfor må patienterne inddrages i beslutningerne. For at personalet kan 
argumentere for, at patienterne selv må tage ansvar, må der etableres en vis 
form for medbestemmelse, så patienterne bliver hørt på et fællesmøde, inden 
teamet tager den endelige beslutning. Ude i samfundet er der regler for ryg-
ning, og der indføres forbud på flere hospitaler, det kommer der også på dag-
afsnittet.  
 
På samme måde kan iagttagelser i dagligstuen af en patients adfærd foranledi-
ge en holdningsdiskussion på et generelt niveau. Den næste sekvens viser et 
eksempel med en patient, der føler sig alene i dagligstuen, og frygter, at der 
ikke er personale i dagligstuen, hvis hun får det dårligt.  
 

Psykoterapeut Ilse: Det der har skræmt hende, er måske at sidde så meget 
i dagligstuen. Patienten siger: ”Er der personale, ved de, hvad der skal gøres, 
hvis jeg får det skidt?” At sidde i et rum, hvor der er så mange mennesker 
forøger hendes sociale fobi. (Feltnoter fra morgenmøde, dagafsnit) 

 
Teamet har en drøftelse af, hvordan det er at have fobi og skulle sidde alene 
uden opsyn i dagligstuen. Det resulterer i en generel holdningsdiskussion om, 
der skal være et personalemedlem i dagligstuen. På et efterfølgende persona-
lemøde drøftes dette igen under et punkt om, hvordan patienterne trives i af-
snittet. 
 

Som noget nyt foreslås, at der skal være en person i dagligstuen fra klok-
ken 9.00 til klokken 11.00 [Tidspunktet ændres senere til fra klokken 9.00 til klok-
ken 15.00 - altså hele dagen efter morgenmødet.]  

Annie: Det er godt med det i dagligstuen, at man er til rådighed; men man 
kan have administrative ting den dag også, men ellers i dagligstuen. 

Julie: Hvordan, det er en ’fridag’ der ryger, [forklares som en dag, hvor der kan 
laves individuelle forløb], skal alle være i stuen? Jeg må være ergoterapeut.” 

Lene: Skal alle gøre alt? 
Hanne: Hvad er ergoterapeutens arbejde her i afsnittet? (Feltnoter fra 

personalemøde, dagafsnit) 
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Drøftelserne på morgenmødet munder ud i, at teamet vedtager en generel re-
gel om, at der skal være en person til rådighed i dagligstuen hver dag. Der er 
flere grunde til, at dette vedtages. Det har som anført været diskuteret, at pa-
tienter har klaget til overlægen over, at de sidder for meget alene i dagligstuen, 
og at de ikke synes, det er behandling, desuden er det ikke god PR for dagaf-
snittet. Dagligstuen er desuden et rum, der indgår som et observations- og 
behandlingsrum i afsnittet, hvor sygeplejersker træner med patienter i at være 
socialt sammen med andre.  
 
Der er ikke enighed i det tværfaglige team om, at alle skal opholde sig i dag-
ligstuen. Det er miljøterapi, og i princippet varetages dette af alle faggrupper; 
men ikke alle mener, at de skal indgå i denne ordning med at sidde i daglig-
stuen. Ergoterapeuten mener ikke, at det er at være ergoterapeut, og en af 
psykoterapeuterne mener ikke, at hun har uddannelse til at være miljøtera-
peut. Teamet vedtager, at de vil holde en temadag, hvor de kan drøfte de for-
skellige faggruppers faglighed.131  
 
Dagligstuen som overvågningsrum 
Hvis man befinder sig i dagligstuen i villa A, er det muligt at iagttage og ob-
servere patienternes adfærd og sociale relationer med andre. Dagligstuen fun-
gerer som et sted, hvor patienterne ’mellemlander’ og slapper af ved at tale 
med andre patienter. Patienter og personale mødes i dagligstuen, venter og 
laver aftaler. Stuen fungerer som ’et før og efter rum’, hvor patienter og per-
sonalet opholder sig, når de er på vej fra eller til aktiviteter, behandling, sam-
taler eller på vej hjem. Fra det øjeblik personalet træder ind i dagligstuen, fo-
regår en intens overvågning af, hvad patienterne taler med hinanden om, og 
personalet kontrollerer, hvordan patienterne opfører sig i stuen. Patienter gør 
sig selv synlige og gennemtrængelige for personalets observerende blikke. 
(Foucault, 1994a:176-202) 
 
På væggen i dagligstuen hænger en whiteboard, hvor der skrives beskeder til 
patienterne. Denne tavle bliver et symbol på, at patienterne er i afsnittet for at 
lære at blive selvansvarlige og at tage vare på sig selv. På et morgenmøde be-
slutter teamet, at alle beskeder til patienter skrives på tavlen. 
 
 

                                                      
131 Jeg fik desværre ikke adgang til at overvære teamets faglighedsdrøftelse, da der var 
én i teamet, der ønskede, at jeg ikke overhørte diskussionerne.  
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Næste punkt på morgenmødet er en beslutning om, at lave tavlen i dag-
ligstuen om til en informationstavle for patienterne. Personalet lægger vægt 
på, at så kan patienterne selv sørge for at holde sig á jour med, hvad der sker i 
afsnittet: at afdelingen lukker klokken 14 én dag, hvem i personalegruppen 
der er fraværende, samt hvad der ellers kan være af informationer.  

Personalet lægger i deres argumentation for beslutningen vægt på, at en 
sådan tavle vil signalere, at patienterne selv har et ansvar for at vide besked. 
Personalet drøfter på samme tid, at de samtidig skal gøre det til en vane at 
skrive på tavlen, fordi det er ikke alle informationer, de på nuværende tids-
punkt husker at give videre til patienterne. Personalet ser det som en fordel, 
at de så ikke skal gå hele dagen og huske på, at de skal fortælle ’den og den et 
eller andet, når vedkommende dukker op’. Patienterne kan selv læse beskeden 
på tavlen. (Feltnoter fra morgenmøde, dagafsnit) 

  
Der indbygges disciplin og selvdisciplin både hos patienter og hos personale 
gennem struktur, opdeling og regler. Strukturen og reglerne skal ikke bare gø-
re det muligt at styre behandlingen, men også gøre patienterne lydige og føje-
lige og dermed styrbare, (Foucault, 1994a:125-130) på samme tid forventes at 
patienterne fremtræder selvstyrende.  
Patienterne skal selv orientere sig om, hvad der sker i afsnittet, og må frem-
træde selvansvarlige ved selv at tage stilling til, hvilken betydning beskederne 
får for dem selv og for deres behandling. Som en sidegevinst gøres det enkle-
re for personalet. De skal ikke længere huske at formidle beskeder til alle pati-
enter, de skal blot huske at skrive beskeder på tavlen.  
 
At synliggøre det ikke tilladte 
På deres vej gennem stuen opfanger personalet bidder af samtaler mellem pa-
tienter. Det bliver muligt at overhøre og kontrollere, om patienterne taler om 
fortrolige problemer og dermed om ikke- tilladte emner. Mange situationer, 
som en sygeplejerske eller andre i det tværfaglige team overværer og iagttager 
i dagligstuen, giver anledning til holdningsdrøftelser ved morgenmøderne.  
Eksemplet herunder er fra en holdningsdiskussion, hvor det tværfaglige team 
drøfter en patient. Flere fra teamet har overhørt patientens udtalelser i daglig-
stuen og iagttaget andre patienters reaktioner på det. Efter personalets me-
ning skaber det problemer for de andre patienter, fordi patienten fortæller 
meget om sine ægteskabelige problemer i dagligstuen. 
 

Psykoterapeut Ilse mener, at personalet må beskytte patienten Louise, 
fordi hun ikke selv kan afvise patienten Gurli, når hun sidder i dagligstuen og 
råber højt om sine problemer. Sygeplejerske Annie siger, at de må konfronte-
re Gurli med det, hun fortæller i dagligstuen. (Feltnoter, dagafsnit) 
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I dette eksempel ses, at der drøftes to problemer på samme tid, at en patient 
fortæller om sine problemer, og at en anden patient ikke selv kan beskytte sig 
mod disse udtalelser. Derfor oplever personalet, at de bliver nødt til at kon-
frontere Gurli og få hende til at indrømme, at hun har fortalt om sine pro-
blemer i dagligstuen. Hun må bekende om sine handlinger og indse sine syn-
der, (Foucault,1994b:66), dette indgår i en individualiseringsproces, der gør 
det til patientens problem, så hun fremover undlader at fortælle om sig selv 
og andre i dagligstuen. Patienten udviser mangel på ansvarlighed og selvdisci-
plin, derfor må hun gøres opmærksom på, at hun handler på en måde, som 
ikke er tilladt i dagligstuen. Gurli udviser mangel på sociale færdigheder, hun 
tager ikke hensyn til, at den anden patient ikke selv kan fortælle hende, at hun 
ikke kan klare at høre om den slags problemer. 
 
Når en sygeplejerske overhører, at en patient siger eller gør ting i dagligstuen, 
han ikke skulle sige eller gøre, eller hvis patienten fortæller sygeplejersken el-
ler medpatienter om sine problemer, sin angst eller om sin sygdom, giver det 
anledning til, at sygeplejersken, der fungerer som kontaktperson for patien-
ten, konfronterer patienten med, hvad hun har set eller hørt. Sygeplejersken 
beder patienten om at gå med ovenpå i et af samtalerummene til en samtale. 
Øvrige patienter i dagligstuen ved, hvad der skal ske, når en patient bliver ført 
ovenpå. Denne handling får nærmest rituel karakter, når en sygeplejerske i 
tavshed fører en patient gennem stuen og åbner døren til trappen, fulgt af de 
andre patienters blikke. Det er første skridt på vej op til en samtale, hvor pati-
enten må fortæller og bekender om sig selv, sine handlinger, sin sygdom, sine 
tanker og følelser. Patienten konfronteres med sine udtalelser og må forholde 
sig til, hvordan han selv mener, han klarer at tage ansvar for sine handlinger. 
Jeg overværede kontaktpersonsamtaler mellem sygeplejersker og patienter og 
vil eksemplificere gennem tekstsekvenser. I nedenstående sekvens har syge-
plejersken en samtale med en kvindelig patient. Efter en indledende snak fø-
rer sygeplejersken samtalen hen på det, hun har planlagt, at hun vil tale med 
patienten om. 
 

Sygeplejerske Winnie siger, at hun ville lige tale med patient Ulla om en 
episode i dagligstuen i fredags. De har siddet i dagligstuen og talt sammen. 
Winnie spurgte til en tidligere patient, som Ulla ser privat.  

Winnie siger, at Ulla fortalte hende for meget om den tidligere patient, da 
de sad i dagligstuen. Ulla kikker forundret på Winnie og siger, hun mener ik-
ke, at hun sagde noget særligt, og hun giver udtryk for, at hun ikke rigtig for-
står, hvad Winnie mener. Winnie uddyber det lidt. 
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Ulla virker fortsat forbavset og taler så om en anden gang, hvor hun me-
ner, at Winnie sagde noget lignende. Winnie siger til Ulla, at hun skal tænke 
på, hvor hun siger hvad, og at hun ikke kan sige hvad som helst om andre i 
dagligstuen. Winnie siger, at hun ikke vil være med til at drøfte nogen, der ik-
ke er til stede. Winnie fortæller Ulla, at hun må lære at finde ud af, hvad hun 
kan tale om, og hvor henne. Ulla siger, at Winnie bare tog et blad og begynd-
te at læse i det nede i dagligstuen, mens de sad og talte sammen.  

 
Ulla siger, at hun kan heller ikke forstå, at Winnie ikke i situationen bare 

sagde det, hvis hun mente, der var noget af det, Ulla fortalte om den tidligere 
patient, som hun ikke skulle have sagt. Ulla mener, at det ikke bare kan klares 
med, at sygeplejersken begynder at læse i et blad, og at det er længe at gå og 
gemme på noget, før det bliver sagt. Winnie siger ikke noget. 

 
Ulla begynder at græde højt, og Winnie spørger, hvad sker der nu? Ulla 

siger vredt, at hun føler sig som en skolepige, der har gjort noget forkert. 
Winnie siger stille, at hun mener, at hun som sygeplejerske også har et ansvar 
for den pågældende samtale, og at hun godt kan høre, at Ulla synes, at hun 
skulle have sagt det i situationen. (Feltnoter fra kontaktpersonsamtale, dagaf-
snit) 

 
Sygeplejersken stiller spørgsmål ved, om patienten kan lade være med at for-
tælle om sig selv og om andre i dagligstuen, sygeplejersken giver udtryk for, at 
det er ikke i orden, hvad patienten fortæller til andre i dagligstuen. Sygeplejer-
sken mener, patienten skal arbejde med sine udtalelser fremover for at opfyl-
de afsnittets uskrevne regler for, hvad der kan og ikke kan tales om i daglig-
stuen og i sociale situationer i det hele taget.  
 
Efter samtalen talte jeg med sygeplejersken og spurgte hende, hvad hun hav-
de planlagt omkring samtalen.  
 

Sygeplejerske Winnie sagde, at hendes mål var at tale med patienten Ulla 
om, hvordan det gik i grupperne; men det nåede hun slet ikke.[…]  

Winnie mente, at Ulla havde et stort problem med at tale over sig i daglig-
stuen. Hun kunne høre, at Ulla ikke havde tænkt over den episode, som Win-
nie havde nævnt i samtalen. Det var vigtigt for Winnie at tage fat i den episo-
de. Winnie havde sagt til Ulla, at hun selv [Winnie] havde et medansvar; men 
det hørte Ulla ikke. Ulla oplevede det som en kritik, at hun nu igen ikke var 
god nok, og at hun havde gjort noget galt.  

Jeg spurgte, om Ulla ofte havde talt over sig. Winnie sagde, at Ulla havde 
siddet i dagligstuen og havde fortalt de andre patienter, at hun var [her nævnes 
patientens fag], og at det havde givet hende problemer. Winnie sagde videre, at 
det Ulla havde nævnt med, at hun oplevede sig som udenfor, var noget af 
det, hun arbejdede med i samtalegruppen, så det ville Winnie ikke gå ind i 
under samtalen med Ulla. (Feltnoter dagafsnit) 
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I denne situation har sygeplejersken som et skjult mål, at patienten skal have 
at vide, at hun ikke kan fortælle ’hvad som helst, hvor som helst.’ Patienten 
konfronteres med sin fejl. Sygeplejersken anvender teknikker, der skal få pati-
enten til at tænke over, hvad hun har fortalt, og diskuterer det med patienten 
til denne har indset og fortæller, at hun har begået en fejl. Ulla må lære sig, 
hvad hun kan tale om, hvor henne og til hvem. Og Ulla må lære at tænke over 
og at tage ansvar for, hvad hun fortæller til andre både om sig selv og om an-
dre. 
Sygeplejersken fortæller, at hun konfronterer patienten med, at hun ikke skal 
fortælle så meget om sig selv eller andre, det er noget af det, hun kan tale med 
patienten om som kontaktperson. Sygeplejerskens udtalelse om patientens 
problem med at føle sig udenfor viser, at hun sørger for at undgå at tale med 
patienten om det, patienten arbejder med i en psykoterapeutisk gruppesam-
menhæng. Der refereres ikke fra psykoterapeutiske grupper, det er et fortro-
ligt rum, så patienten har forbrudt sig mod endnu en regel. Det bliver til ikke-
tilladt tale, når patienten overfor sygeplejersken omtaler sine problemer med 
at føle sig udenfor. Det er ikke tilladt at tale om dette problem udenfor det 
rette regi, i dette tilfælde den psykoterapeutiske gruppe.  
Ved at afvise at tale om det problem patienten selv rejser, bliver patientens 
problem usynliggjort i deres relation. Det bliver på samme tid synligt, at det 
ikke er tilladt for patienten at tale om dette problem med sygeplejersken. For-
budet mod at omtale problemet synliggøres gennem tavsliggørelse. (Foucault, 
2001:13) Det er anden gang sygeplejersken tager denne tavsliggørelsesteknik i 
anvendelse overfor patientens brud på en regel. Først som en tavs irettesæt-
telse ved at tage et blad og læse i, da patienten og hun sidder og taler sammen 
i dagligstuen, og dernæst ved at undgå at tale om patientens problem om at 
føle sig udenfor. 
Sygeplejersken benytter sig af flere magtteknikker, som indgår i en selvdisci-
plineringsproces. Denne praktiske oplæring til selvdisciplin kombineres med 
pastorale magtteknikker, for at få patienten til at søge viden om sig selv, be-
kende sine fejl og lære at udvise fortrolighed i henhold til det psykoterapeuti-
ske kontraktforhold.  
Patienten forholdes, at hun har overskredet nogle grænser for, hvad der er 
tilladt at tale om i dagligstuen. Selv om sygeplejersken har spurgt, må patien-
ten vide, at hun ikke kan fortælle hvad som helst om andre patienter. Patien-
ten må lære sandheden om sig selv at kende gennem selvbekendelse, hun må 
bekende overfor sig selv, at hun har talt over sig, når hun har fortalt de andre 
patienter om sit arbejde, hvilket efter sygeplejerskens mening kan skade pati-
enten selv. Gennem disse bekendelser må patienten lære om sig selv, at hun 
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har vanskeligt ved at afholde sig fra at fortælle hvad som helst til andre. Pati-
enten deltager i en psykoterapeutisk gruppe. I denne gruppe arbejder hun 
med nogle følelser om at føle sig udenfor, nogle følelser patienten tager op i 
samtalen med sygeplejersken. Når patienter og personale indgår behandlings-
kontrakt om fortrolighed i psykoterapeutiske grupper, får patienterne pligt til 
fortrolighed udenfor det terapeutiske behandlingsrum. At udvise fortrolighed 
kræver selvdisciplin. I samtalesituationen overtræder patienten kontrakten, så 
sygeplejersken standser patientens omtale af problemet. 
Der indgår pastorale magtteknikker og selvteknikker i konsultationen (Fou-
cault, 1994b:71) som denne samtale mellem kontaktsygeplejerske og patient 
minder om, på samme måde som der gør i såvel miljø- som psykoterapeutisk 
gruppebehandling. Patienterne får gennem samme kontrakt om fortrolighed 
pligt til at bekende om sig selv til hele gruppen, for at lære sandheden om sig 
selv at kende. Når patienterne kender og vedkender sig sandheden om sig 
selv, kan de arbejde med deres indre psykologiske problemer og med at for-
me sig selv gennem selvteknikker. Ikke- psykoterapeutisk personale discipli-
neres til ikke at lytte til patienternes tale om det ’uomtalelige’, hvorved forbu-
dets disciplinerende teknikker i form af en tavshedens magt bliver synlige.  
Ikke alene patienterne, men også studerende bliver synlige og hørlige i daglig-
stuen. Det viste sig for eksempel, at der var uskrevne regler for, hvad der ikke 
var tilladt for studerende at tale om i dagligstuen. Det blev synligt, fordi to 
studerende havde talt i dagligstuen om deres private forhold, mens der sad 
patienter i nærheden. En af psykoterapeuterne havde overhørt deres samtale. 
Hun tog op til morgenmøde næste dag, hvilke grænser der var for private 
samtaler i personaleteamet. 
 

Psykoterapeut Mie tager op til drøftelse, hvor grænsen går mellem det 
private og ikke private, der kan tales om i dagligstuen. Hun oplever, at der 
somme tider også foregår samtale mellem personalet, som får patienter til at 
føle sig udelukkede, og at der under samtaler pludselig kan undslippe en no-
get, som ikke skulle være sagt. (Feltnoter, dagafsnit) 

 
Psykoterapeuten rejser flere problemer. For det første bliver patienterne ude-
lukket af samtalen, når personalet taler sammen om private ting. Det andet 
problem er, at nogen under deres private samtale, kan komme til at sige no-
get, de ikke skulle have sagt. Der er usynlige grænser, de bliver først synlige, 
når de overskrides.  
Der er uskrevne regler for, hvad der er privat tale og dermed for, hvad der 
ikke er tilladt at tale om. Der er også uskrevne regler for, hvad personalet må 
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tale med patienterne om, og hvad patienterne må tale indbyrdes om, når de 
befinder sig i dagligstuen.  
Jeg vil illustrere det med nogle tekstsekvenser. Det første eksempel er fra en 
holdningsdiskussion på et morgenmøde. Under dette punkt drøfter teamet, 
hvordan de skal forholde sig til konkrete patienter eller problemer med hen-
blik på at opnå konsensus, så alle i det tværfaglige team reagerer ens. 
 

Den sygeplejestuderende spørger, om hun skal stoppe patienter, der taler 
meget om stoffer. De øvrige i teamet diskuterer, hvordan den studerende skal 
gøre det.  
Den ergoterapeut studerende mener, at det kan bevidstgøre patienterne, at de 
får lov at sige tingene højt til andre;  
men det udsagn opponerer sygeplejerskerne imod. De siger, at hvis der skal 
tales om problemer og den slags, er det ikke i dagligstuen, men i et samtale-
rum, det skal gøres.  

Afdelingssygeplejersken siger, ”der er en gammel regel her, der siger, at vi 
ikke skal tale om sygdom og medicin i dagligstuen.” Personalet fortsætter 
med at drøfte holdning til patienters diskussioner i dagligstuen, og de drøfter, 
at patienterne har brug for at blive stoppet og henviser til de to konkrete pa-
tienter, der er tale om. (Feltnoter fra morgenmøde, dagafsnit) 

 
Den sygeplejestuderende rejser en problemstilling om holdninger til patien-
ters omtale af hash i dagligstuen.132 Mens teamet reflekterer over spørgsmålet 
med konkrete eksempler overskrider den ergoterapeutstuderende en usynlig 
grænse for, hvilke holdninger der er socialt og behandlingsmæssigt acceptable. 
Den studerende mener, at patienter bliver bevidstgjorte ved at sige tingene 
højt til andre. Det er en af teknikkerne, der anvendes i afsnittet i forhold til 
andre problemer; men teknikken er ikke i orden i dagligstuen, fordi patienter 
ikke må fortælle og betro sig til hinanden for at blive klar over deres proble-
mer, når de sidder alene sammen i dagligstuen. Det skal foregå i et samtale-
rum, hvor personalet styrer samtalen og dermed hvilke betroelser, de ønsker 
af patienten. Patienternes tale skal stoppes, da dagligstuen ikke er det rette 
sted, ikke rette forum til at tale om sygdom og medicin. 
De studerende er oppe imod en uskreven regel om, at patienter og personale 
ikke må tale om sygdom og problemer i dagligstuen. De studerende bliver 
forholdt deres holdninger og udtalelser, på samme måde som patienterne, når 

                                                      
132 Personalet udtrykker, at der er problemer med, at der ikke er generelle regler for, 
hvordan man skal takle hash i afsnittet. Det kommer op i forbindelse med en patient, 
der er indlagt, fordi han har misbrug af hash. Manglen på regler bliver drøftet til mor-
genmøder flere gange, mens jeg er i afsnittet.  
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sygeplejerskerne mener, at en uskreven regel for, hvad der er tilladelig tale i 
dagligstuen, overtrædes. (Foucault, 2001:13) 
 
Kollision mellem fortælle- og fortrolighedskultur  
Der foregår ikke de store diskussioner på teamets morgenmøder om disse 
faglige problemer. Det er mere noget, der kommer til syne som forskellige 
opfattelser på personalemøder og på supervisionsmøder om teamets samar-
bejde. På et supervisionsmøde bliver det nævnt som et problem, at der her-
sker to forskellige kulturer, sygehuskulturen og psykoterapikulturen.  
 
Hver dag refererer sygeplejerskerne om deres erfaringer med patienterne fra 
aktivitetsgrupperne, fra teamsamtaler og fra kontaktpersonsamtaler. Plejeper-
sonalet fortæller og deler de ting, der foregår i aktivitetsgrupperne med hin-
anden, og refererer fra deres samtaler med patienterne under det daglige mor-
genmøde. Også på andre områder var morgenmødet et forum for erfarings-
udveksling. Gennem disse måder at formidle på bliver terapeuterne orienteret 
på lige fod med plejepersonalet. Under morgenmøder og på konferencer for-
tæller psykoterapeuterne ikke sygeplejerskerne om, hvad der foregår i de tera-
peutiske grupper, lige som de heller ikke refererer fra individuelle samtaler 
mellem terapeut og patient. Sygeplejerskerne i afsnittet, der ikke deltager i de 
tre psykoterapeutiske grupper, har derfor ikke samme mulighed for at få 
kendskab til det, der foregår med deres patienter i de psykoterapeutiske grup-
per.  
 
Ved at fastholde at samarbejde er det samme som et psykoterapeutisk rum, 
bidrager psykoterapeuterne ikke til, at sygeplejerskerne opnår større viden om 
patienterne, mens psykoterapeuterne i kraft af sygeplejerskernes fortælletradi-
tion kommer i besiddelse af viden både fra psykoterapeutiske forløb og fra 
sygeplejerskernes miljøterapeutiske grupper og samtaler med patienterne. På 
denne måde deltager psykoterapeuterne i netop den hospitalsmiljøkultur, de 
ikke ønsker og ikke mener, det er nødvendigt at være en del af. At holde no-
get hemmeligt er befordrende for, at den enkelte opnår individuel viden om 
patienterne, og at holde noget som fortroligt skaber et dominansforhold. 
(Foucault, 1984b:71) 
Tavsheden, eller som det kaldes fortroligheden, som patienter og personale 
skal bevare overfor uindviede i samtalegrupperne, bliver taget alvorligt af 
kontaktpersonerne, når de har samtaler med deres patienter. Plejepersonalet 
accepterer og bakker således op om de rammer, terapeuterne har sat, for at 
patienterne kan deltage i de terapeutiske grupper. På denne måde kan psyko-
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terapeuterne opfattes som ’forbrugere’ af plejepersonalets oplysninger, mens 
psykoterapeuterne ikke i samme udstrækning fungerer som ’bidragydere’ til 
fælles fortællinger om patienterne.  
 
Når en stor mængde viden om enkelte patienter koncentreres hos få perso-
ner, brydes der med en sygeplejefaglig tradition om fælles viden og ansvar for 
alle patienter i et afsnit. Fortællingerne kan ses i dette lys, som en måde at in-
formere hinanden for at alle skal kunne påtage sig et delt ansvar for patien-
terne i afsnittet. Ansvaret deles på baggrund af en viden, der er konstrueret 
gennem fælles fortællinger. Fortælletraditionen, som den, der ses i det lukkede 
afsnit, er medvirkende til at viden om patienterne deles, og billeder af patien-
ter konstrueres løbende på fælles møder. På baggrund af en fælles viden om 
den enkelte patient, tages beslutninger om behandling.  
Der er allerede sket en ændring, der påvirker et fælles ansvar, idet samarbejdet 
hviler mere eller mindre systematisk på principper for det psykoterapeutiske 
arbejde, og teamet har indarbejdet disse principper i samarbejdet. Med for-
skellig viden og ansvarsfordeling i teamet i forhold til patienterne, bliver 
holdningskonsensus om regelfølge et redskab til selvdisciplin.   
Fortælletraditionen i afsnittet er på retur. Det medfører ændringer i forhold til 
traditionelle praktikker og teknikker i sygeplejerskernes indbyrdes samarbejde. 
Der er ikke længere et ønske om at vide noget om alle patienter i afsnittet. 
Denne ændring giver sig også til kende, når sygeplejerskerne søger viden om 
patienterne og siger som denne sygeplejerske: Jeg går ikke nødvendigvis ind og læ-
ser journaler for de, jeg ikke er kontaktperson på. (Feltnoter dagafsnit) 
Det er ikke længere nødvendigt for hver enkelt sygeplejerske at vide noget 
om alle patienter, fordi det ikke er al viden, der får lige stor relevans. Det er 
kontaktpersonens ’egne’ patienter, det er relevant at have viden om for at 
kunne tage ansvar og handle. Ved at acceptere den manglende vidensdeling 
om patienterne kan sygeplejersken bedre blive en del af en psykoterapeutisk 
arbejdskultur, der indfinder sig i dagafsnittet.  
Psykoterapeuterne irettesætter og beder sygeplejerskerne om ikke at fortælle 
så meget fra aktivitetsgrupperne, som de gør til morgenmøderne, og det søger 
sygeplejerskerne at efterleve. Når der indføres psykoterapeutiske principper 
som fortrolighed i det daglige samarbejde mellem sygeplejersker og psykote-
rapeuter, påvirker det måden, hvorpå sygeplejerskerne håndterer den viden, 
de får gennem samtaler og under gruppebehandling med patienterne. Fortro-
lighedsprincippet indarbejdes i samarbejdet og i gruppebehandling, og syge-
plejerskerne indkorporerer en anden måde at tænke ansvar, pleje og behand-
ling på i deres praksis. Den enkelte sygeplejerske kan med henvisning til for-
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trolighedsprincipperne betragte oplysninger om patienterne som fortrolige og 
ikke referere til dem udenfor deres gruppeteam, hvilket sygeplejerskerne indi-
rekte opfordres til på supervisionsmødet.  
 
De psykoterapeutiske gruppers lukkethed og en fortælletradition blev forelagt 
som et diskussionstema på et supervisionsmøde, hvor flere faggrupper fra 
personalegruppen deltog.  
 

Psykoterapeut Ilse: Styrken ved dette forum er, at vi kan fordybe os fag-
ligt, hvor vi er sammen tværfagligt. 

Sygeplejerske Gitte: Jeg oplever, at vi hver især holder på vores egen fag-
lighed og fora, at vi ikke er specielt tværfaglige. Vi er i grupper, tværfagligt 
ville være, at være sammen om det hele. Det er vi ikke her med grupper, der 
er jo meget lukkethed. Det er jeg ikke vant til, hvor jeg kommer fra. Der er 
meget lukkethed her i samtalerne, det handler meget om tradition. 

Ilse: Psykoterapeuter er nok meget lukkede, vi tager det op i supervision, 
men kan vente. Plejepersonalet er vant til at tage det op i et større forum 

Psykoterapeut Mie: Hvis jeg tager det op i gruppen, kan jeg ikke tage bare 
at have løsrevne kommentarer udefra. Jeg er vant til at det tages op i supervi-
sion. Det er en helt anden tilgang, man bliver ved, og det er sårbart 

Gitte: Jeg er vant til, at der blev sagt, hvad patienterne arbejder med  
Mie: Må jeg holde igen? Så er det ude af trit med den måde, vi arbejder 

på, vi må gå meget i dybden. 
Ilse. Det er et meget lukket, fortroligt rum. Tavshed, i alle leder og kanter. 

Det kolliderer med et hospitals miljø. Vi refererer ikke hver gang. Det er en 
helt anden kultur at skulle fortælle noget. (Feltnoter, dagafsnit) 

 
Der tales om to forskellige kulturer, en kultur hvor man arbejder sammen og 
fortæller hinanden om patienterne, og en anden hvor man arbejder sammen, 
men ikke taler om patienterne. Psykoterapeuterne undrer sig over, hvorfor 
sygeplejerskerne fortæller så meget om patienterne til hinanden, og hvorfor 
de ikke kan vente med at fortælle. Psykoterapeuterne selv kan vente med at 
fortælle, til de er i det rette supervisionsforum med egne kolleger. Psykotera-
peuterne argumenterer for, at alt fortælletraditionen er ude af trit med deres 
måde at arbejde på, en måde de vil holde fast ved og også mener, er den der 
skal gælde i dagafsnittet.  
I sygeplejerskernes tradition, fortæller de hinanden om deres oplevelser, ob-
servationer og faglige vurderinger af hver enkelt patient, for at alle skal have 
samme viden om patienterne, så de kan dele ansvaret for patienterne og tage 
over i tilfælde, hvor patientens kontaktperson ikke er på arbejde, når der op-
står problemer. (Hamrann, 1992) I den terapeutiske måde at arbejde på, ind-
går psykoterapeuterne selv i psykoterapeutiske terapiforløb. De har mærket 
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det på egen krop. Derfor er der ikke forskel på den måde, sygeplejerskerne 
arbejder psykoterapeutisk med patienterne på, og på den måde de arbejder 
med sig selv på. Det er alt sammen fortrolige rum, hvor der foregår psykote-
rapi, og det er samme teknikker og metoder, der anvendes i begge rum for på 
et psykologisk plan at komme i dybden med problemerne.  
I psykoterapeuternes egen faglige supervision er de vant til at blive ved med 
at tale om deres problemer, personligt og fagligt til de kommer i dybden, der-
for er det ’sårbart’ at modtage supervision, så det må holdes i et meget lukket 
og fortroligt rum. Når problemer er talt igennem, bringes de ikke udenfor 
rummet. Det samme krav stilles i afsnittet til patienter, der indgår i psykote-
rapeutiske grupper.  
Sygeplejerskerne drøfter indbyrdes, at det kan være en god ide ikke at fortælle 
så meget om patienterne, hvortil en af psykoterapeuterne undrende udtaler, at 
der så vil være oplysninger om patienterne, hun så ikke får del i. Der er for-
skel på hvilke oplysninger, der kan få status af fortrolig viden. Miljøterapeu-
tisk behandling kan udføres af alle, og viden der fås gennem denne behand-
ling deles af alle. Det adskiller sig fra psykoterapeutisk behandling, der kan 
udføres af få, og viden der fås gennem denne behandling, deles af få.  
 
Sygeplejerskerne har en fortælletradition, hvor de fortæller andre om patien-
ternes medicinske, psykologiske og sociale problemer, mens psykoterapeuter-
ne har en fortrolighedstradition, hvor de der deltager i gruppen fortæller hin-
anden om deres egne psykologiske problemer, derfor kolliderer de to kulturer 
med hinanden. Psykoterapeuterne argumenterer med, at de kan vente med at 
få supervision på deres problemer med patienter, til de er i rette regi beståen-
de af egne fagfæller. Psykoterapeuterne udviser større selvdisciplin ved at ven-
te med at tale, derfor må sygeplejerskerne også lære sig at udvise selvdisciplin 
ved at holde viden fortrolig og vente med at fortælle til rette tid og sted. For 
psykoterapeuterne er det et ufravigeligt princip, at der udvises fortrolighed 
omkring de enkelte grupper, og at refleksioner over problemer fra fortrolige 
rum foregår i de rette fortrolige supervisionsgrupper. Der er viden, der ikke 
kommer andre i teamet for øre, når det betegnes som fortrolig viden, derfor 
skaber fortrolighedsforholdet dominansforhold. (Foucault, 1994b:71)  
Med de psykoterapeutiske metoder udvides en selvbekendende kultur, der 
gør det nødvendigt at opdele viden i fælles og fortrolig viden, og opdeler per-
sonale og patienter i grupper, der relaterer til den enkeltes forskellige beken-
delsesrelationer. Denne opdeling er med til at dressere patienter og personale 
til at blive selvkontrollerende og selvansvarlige.  
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Morgenmødet som bekendelsesrum 
Morgenmødet fungerer som et formelt mødeforum med fast struktureret 
form, og under morgenmødet fungerer det tværfaglige team som et reflekte-
rende team. Det vil sige, det tværfaglige samarbejde fungerer efter samme 
principper, som gælder for det reflekterende team i en psykoterapeutisk grup-
pe.  
 

”der sker også noget med terapeut og klient i mødet ikke, altså der er jo 
hele den der terapeutiske refleksion, man også skal arbejde med, også i grup-
pen, ikke, ”Hvordan påvirker det mig, at patienten bliver så vred?” (Fokus-
gruppeinterview med psykoterapeuter, dagafsnit.)  

 
I citatet fra interviewet taler psykoterapeuterne sammen om, at de arbejder 
med, hvad der sker med psykoterapeutens egne følelser i mødet med en pati-
ent. Samme fokus, hvordan terapeuter påvirkes i relationen med patienten, 
har teamet diskussioner af og til på morgenmødet, hvor nogle fortæller eller 
taler sammen om et gruppeforløb, mens de øvrige i teamet af og til stiller 
spørgsmål eller kommer med bemærkninger. Der foregår drøftelser på to 
måder på samme tid: hvad der sker med patienten, og hvad der sker med be-
handleren på et psykologisk plan. I tekstsekvensen herunder drøfter teamet 
en ny patient, der henvises fra et andet afsnit, og midt i det hele ændres fokus, 
teamet ændres til et reflekterende team, der søger efter en psykologisk forkla-
ring på, at én person i teamet ikke ønsker at være kontaktperson.  
 

Ved morgenmødet drøfter personalet en ny patient, der henvises fra andet afsnit. 
Lene: Hun har brug for meget støtte, mere end hun kan få på distrikts-

psykiatrisk, de skønner ikke hun har brug for en indlæggelse. Hun har over-
nattet på skadestuen i sidste uge. 

Ilse: Hun kan godt sove hjemme? 
Lene: Har været indlagt i 14 dage. Hun er i lejligheden i dagtimerne, sover 

på skadestuen. Hun har svært ved mange mennesker. 
Ilse: Hun har prøvet det før, det der. 
Lene: Hun er skizo- effektiv, med manisk side. Der er kraft og saft i hen-

de. Hvem vil være 1. Kontaktperson for hende? Jeg vil gerne være nr. 2. 
Gitte: Hvad med ergo? 
Solveig: Nej 
Ilse: Sig højt hvad du tænker. 
Solveig: Jeg synes, jeg lige har sluppet af med en sådan type. 
Lene: Jamen somme tider kan man have sine grunde, det kan være for 

meget. 
Solveig: Jeg tager hende. 
Lene: Men jeg har første teamsamtale med hende. (Feltnoter, dagafsnit) 
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Det tværfaglige team taler om en patient, der skal indlægges på afsnittet. I før-
ste del af samtalen fungerer samme magtteknikker til objektkonstruktion, som 
fungerer på det lukkede afsnit, når der meldes en patient. Personalet deler de-
res viden om patientens sygdom, personlige problemer, adfærd og egenska-
ber. Efter en drøftelse om, hvad det er for en patient, der kommer til afsnit-
tet, konstrueres et bestemt billede af patienten.  
Dernæst søger teamet at sætte navn på to kontaktpersoner til patienten. Ergo-
terapeuten bliver foreslået, men afviser i første omgang forslaget med, at hun 
er lige sluppet for én af samme type. Teamet forsøger, at få hende til at for-
tælle hvilke følelser, hun har omkring dette udsagn. Teamet begynder at for-
tolke hendes grunde og følelser, at ’det kan være for meget’. Der påbegyndes en 
proces med de øvrige som et reflekterende team. Der igangsættes pastorale 
magtteknikker, med disse teknikker forsøger teamet at få hende til at bekende 
om sine psykologiske og personlige grunde, tanker og følelser til ikke at ville 
være kontaktperson for patienten. Ergoterapeuten virker ikke interesseret i at 
fortælle om sine grunde og refleksionen over hendes grunde standses, så snart 
hun accepterer at være kontaktperson for patienten.  
Holdningsdiskussioner om en patient på morgenmødet kan ligeledes forårsa-
ge, at en reflekterende teamproces igangsættes.   
 

Sygeplejerske Winnie fortæller om motionsgruppen og om patienten 
Keld. Hun vil gerne vide, hvor meget han selv vil være med til, og hvor me-
get han skal hjælpes eller presses til at deltage. […]Plejer Karen og Winnie 
begynder at diskutere, hvordan det var forløbet med motionsgruppen. Karen 
mener, at Winnie overskred tiden ved at lave flere øvelser, end de havde aftalt 
på forhånd.  

Men Winnie forklarer, at hun bliver meget optaget af det, og når hun sy-
nes, hun har et godt overblik, kan hun godt finde på at tilføje noget eks-
tra.[…]  

Psykoterapeut Ilse spørger, om hun må undre sig lidt over, at tidsrammen 
bliver overskredet, og at de ikke når at få en eftersnak. Hun vil vide, om der 
er sket et eller andet i gruppen, som gør at rammerne skrider, så Karen og 
Winnie ikke får snakket, og at de må snakke om det på morgenmødet. [under-
forstået, at det er på eftermødet, de skal tale sammen om gruppeforløbet og ikke på et efter-
følgende morgenmøde.] 

Winnie beder om at få gentaget det, hun har ikke hørt, hvad der blev sagt. 
Ilse gentager og spørger, om der er sket et eller andet i gruppen, der gør, 

at de må snakke sammen her. 
Karen siger, at hun tror godt, hun ved, hvad der sker. Hun siger til Win-

nie, ”og det ved du også, ikke”? 
Winnie siger, at det er hende, der har den sidste del med udspænding og 

har ladet det skride. Hun forklarer, at hun i situationen fornemmer, at der er 
brug for mere udstrækning. Det er hende, der tager over. 
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[Hvor aftalen var, at Karen skulle afslutte programmet med afslapning. Karen styrer mu-
sikbåndet med musikstykker, der passer til hver øvelses længde][…] 

Ilse konkluderer, at det så går ud over deres eftersnak. 
Karen og Winnie er ikke enige i Ilses konklusion, og forklarer at det 

handler om pressede aftaler, men ikke om dynamikken i gruppen. […] 
Da de er færdige med at tale sammen om gruppeforløbet, siger Karen, at 

det var godt lige at få vendt. Og Winnie svarer, at de jo kan lære af forløbet. 
(Feltnoter, dagafsnit) 

 
De to sygeplejersker begynder med en holdningsdiskussion om en bestemt 
patient, og ender med at drøfte deres indbyrdes samarbejde om gruppen. Det 
er måske det egentlige problem, selv om de afviser, at de har problemer med 
dynamikken i gruppen. Psykoterapeuten går ind med en undren over, hvorfor 
de taler om deres gruppe på morgenmødet, det skulle være foregået på deres 
interne eftermøde. Der er indsigelser mod brud på en aftalt struktur. Sygeple-
jerskerne opfordres med bemærkningen til at udvise mere selvdisciplin. De 
må tale om deres problemer på rette tid og sted. Spørgsmålet italesættes som 
en undren, der skal tjene til at få nogle psykologiske overvejelser og refleksio-
ner på banen. Psykoterapeuten mobiliserer morgenmødets reflekterende 
team, for at de to sygeplejersker kan løse deres problemer i gruppen. De to 
sygeplejersker fortæller om, hvor de mener problemet ligger, de bekender om 
grunden til deres problem, tager ansvar for problemet, og får gennem denne 
proces ny viden om deres samarbejde. Denne viden gør det muligt for syge-
plejerskerne at ændre ved ansvarsfordeling i et gruppeforløb, der ikke funge-
rer mellem dem. At det virker, så sygeplejerskerne kan finde frem til en ny 
struktur og får placeret ansvaret for gruppeforløbet, viser den sidste bemærk-
ning fra Karen og Winnie. De kan lære af forløbet. Bekendelse producerer 
sandheder, og sandheder producerer ansvarlige subjekter. 
 
Morgenmødet er et rum, hvor der skabes overblik gennem synlighed og hol-
des kontrol med, hvad der foregår i grupperne og imellem faggrupperne. Per-
sonalets disciplin og selvdisciplin produceres i dette fælles centrale møderum. 
En gang om ugen er et fast punkt på morgenmødet: hvordan personalet selv har 
det, og også under dette punkt fungerer det tværfaglige team som et reflekte-
rende team, dvs. en gruppe hvor pastorale magtteknikker er indarbejdet i 
samarbejdet.  
 

På morgenmøde er der et punkt om personalet selv til drøftelse. Der bliver stille.  
Sygeplejerske Winnie siger lidt efter, at hun ikke kan lide, at der bliver stil-

le. 
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Afdelingssygeplejerske Lene: Jeg har det underligt med nye grupper, adh- 
nu igen. Vi har før stået på dette sted, eller noget der ligner, det opleves ikke 
særlig positivt. 

Sekretær Ingrid: Jeg har lyst til, at der skal komme lidt ro, struktur over 
det, så man ved, hvordan det ser ud. Der har været meget ændring i det sidste 
år, lidt ro, stille nu, tænker jeg. 

Ergoterapeut Solveig: Jeg kan genkende fornemmelsen, men jeg kan lide, 
at der sker noget, at det er lidt turbulent. Og vi har nogen, der skal ind, der 
venter på det. 

Ingrid: Det kunne være rart, at vi havde det på rygraden. 
Lene: Da vi så pjecen, da var den trykt, og så var den allerede uaktuel. 
Psykoterapeut Ilse: Sådan er det med moderne organisationer. 
Ingrid: Men det er lidt for uroligt. 
Ilse: Jeg kan se, vi vender tilbage til gamle grupper - det er meget godt. 
Lene: Det kan jeg også godt lide, der må gerne være en rygrad. 
Sygeplejerske Grethe: Det er vigtigt, at få diskussion om, hvad er en god 

behandling her. Så der er noget grundlæggende. Men der behøver ikke at væ-
re stilstand. 

Solveig: Jeg tvivler på, om der kommer rutine, strukturen har været her. 
Ilse: Ikke rutine, men det kunne være rart med lidt ro, så vi kunne gå end-

nu dybere med refleksion. 
Winnie: Vi kunne prøve at gå lidt dybere, vi kan godt udvikle arbejdet i 

gruppen. 
Sygeplejerske Annie: Det har været turbulent, jeg savner at gå i dybden. 

Vi har skøjtet hen over i den sidste tid. Vi har brug for struktur, rygrad og ik-
ke stilstand. (Feltnoter, dagafsnit) 

 
Teamet reflekterer sammen og søger efter faglige og psykologiske forklaringer 
på deres individuelle oplevelser og følelser, og sammen finder de svaret. De 
skal have tid til fordybning i deres gruppearbejde, til at komme lidt dybere i 
forhold til patienternes problemer.  At komme dybere betyder at arbejde psy-
kologisk med patienternes problemer, følelser og tanker, og at arbejde med 
personalets egne problemer, følelser og tanker i deres relationer med patien-
terne. At komme dybere er at etablere et rum, hvor pastorale teknikker be-
fordrer selvteknologier og bekendelse, så subjektet kan kende sandheden om 
sig selv og ændre ved sit liv og sit selvforhold. 
 
Refleksionerne er et redskab til selvdisciplin, det fremmer selvbekendelse, der 
kan give den enkelte viden om, hvilke følelser hun har omkring gruppestruk-
tur og teamsamarbejdet i afsnittet. Selvbekendelse og viden om sig selv er 
med til at forme den enkeltes personlige og faglige identitet. Sygeplejerskerne 
indgår således i terapeutiske refleksionsforløb, der er med til at styrke deres 
faglige identitet. De daglige tværfaglige terapeutiske refleksionsforløb og det 
daglige samarbejde med psykoterapeuterne er sammen med de sygeplejefagli-
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ge vejledningsforløb med til at forme sygeplejerskernes personlige og faglige 
identitet.  
 
Sygeplejefaglig vejledning som bekendelsesrum 
Hver fjortende dag følger sygeplejerskerne sygeplejefaglige vejledningsforløb 
med hospitalets sygeplejefaglige vejleder, der er ansat i en stabsfunktion under 
sygehusledelsen.133 Det er blevet indført som en fast ordning i institutionen, 
for at sygeplejerskerne kan klare situationer, hvor de bliver følelsesmæssigt 
påvirkede. Sygeplejefaglig vejledning indgår som metode i kvalitetssikring og 
forbedringer af sygeplejen. Det har som mål, at udvikle et humanistisk men-
neskesyn, faglig kyndighed og ansvarlighed hos sygeplejersken, og det udvik-
les ved, at sygeplejersken selv arbejder med at løse sine faglige problemer af 
teknisk, holdningsmæssig eller intellektuel art. (Hermansen, Carlsen og Vrå-
le,1994:88)  

 
”Det er vigtigt at vi arbeider med oss selv og bevisst prøver å handle ut 

fra et krav om at vi skal gjøre ”det gode” og ”det rigtige” når vi setter i gang 
vekstprocesser hos andre.” […]  

”Det er ikke nok å vite hva vi burde gjøre, vi må forstå hva som er rett å 
gjøre, og vi må greie å gjøre det i det daglige arbeidet.” (Hermansen,m.fl., 
1994:25) 

 
Evaluering af sygeplejefaglig vejledning i institutionen fra de sygeplejersker, 
der gennem de sidste tre år deltog i sygeplejefaglig vejledning viser, at sygeple-
jerskerne fortæller, at de forventede og fik styrket: deres personlige og faglige 
udvikling, fik hjælp til at takle konkrete problemer i patientplejen, fik konkre-
te metoder til at arbejde med i hverdagen, ligesom deltagerne fik mere viden 
om patienters sygdom og egne og patienternes forsvarsmekanismer. På det 
personlige plan fik sygeplejerskerne arbejdet med egne svage og stærke sider, 
med deres kontaktform og holdninger til patienterne. De blev bedre til at re-
flektere og argumentere, fik styrket egen faglige identitet og blev mere klar på 

                                                      
133 Sygeplejefaglig vejledning er en norsk opfindelse fra 1965 til styrkelse af den enkel-
te sygeplejerskes faglige og psykologiske handleberedskab. Uddannelsen bygger på 
psykoterapeutiske principper og metoder. (Hermansen, Vråle, Carlsen, 1994) Sygeple-
jerskerne diskuterer og lærer under vejledning, hvordan faglige, etiske og personlige 
problemer bedst løses (på rette måde). Sygeplejefaglig vejledning er i Danmark en to- 
årig efteruddannelse, der ikke er bekendtgørelsesbelagt. De første sygeplejefaglige vej-
ledere søgte norsk vejledning og blev godkendt af Norsk Sykepleie Forbund. (Fagfor-
ening for norske sygeplejersker) I 1990 stiftede Chefsygeplejerskerådet i DK et råd til 
godkendelse af danske faglige vejledere efter rådets kriterier og godkendelsesprocedu-
rer. (Det er i princippet en selvbestaltet godkendelse.)  
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eget ansvar og teamets ansvar. Konklusionen på evalueringerne var, at syge-
plejefaglig vejledning ”er et godt bidrag til den fortsatte udvikling af sygeplejen på syge-
huset.” (Evaluering af sygeplejefaglig vejledning, institutionen, 1997- 2000).  
 
I vejledningen konfronteres sygeplejerskerne med sig selv, deres bagvedlig-
gende følelser, vaner og ængstelser med henblik på at gøre det rigtige og go-
de. (Hermansen, m.fl. 1992:10) Der vejledes med andre ord i, hvad der er den 
rette måde at tænke og udføre sygepleje på. Faglig vejledning fungerer som en 
slags institutionel garant for, at sygeplejerskerne kan handle ud fra de rette 
holdninger og gennem det, der anses for rette teknikker og metoder i en fag-
lig sammenhæng.  
 
I det følgende gives konkrete eksempler fra faglige vejledningssituationer for 
dagafsnittets sygeplejersker. 
Sygeplejefaglig vejledning følger terapeutiske refleksionsprincipper. (Ander-
sen, 1994) Den sygeplejefaglige vejleder instruerer sygeplejerskerne i reglerne 
for et reflekterende team. Vejlederen anfører to enkle regler, som det reflekte-
rende team skal følge, den ene er opmærksomhed på dilemmaer, den anden 
er opmærksomhed på, hvad sygeplejersken beder om hjælp til. Teamet er pa-
rat til at være opmærksomme, når sygeplejersken fortæller om sit faglige pro-
blem. Mens sygeplejersken fortæller om sit problem, stiller vejlederen psyko-
logiske spørgsmål til sygeplejersken.  
 

Efter en runde om de tre sygeplejerskers problemer, er sygeplejerskerne og den sygeplejefagli-
ge vejleder blevet enige om, at Lenes problem skal drøftes, fordi det berører alle de tilstede-
værende. Lene orienterer derefter Else (faglig vejleder) om, hvori problemet består.   
Afdelingssygeplejerske Lene: Men jeg kan godt have det sådan: Pu-ha, kan jeg 
klare alt det her!  Hvor langt skal man gå for at holde kontakt. Jeg kan mærke, 
at jeg næsten kan acceptere hvad som helst for at bevare kontakten, for at 
være rummelig.  
Faglig vejleder Else: Er I enige om det? 
Lene: Vi har ikke lavet detaljeringsgrader, vi har ikke lavet principper. 
Else: Hvad betyder noget, hvem bestemmer? 
Lene: Det gør jeg 
Else: Det der er i fokus er: Det er svært at holde kontakten, når han har røget 
hash. 
Lene: Det er den ene ting. Den anden er idyllisering. 
Else vender sig mod Karen og spørger hende: Hvad hører du i historien? 
Karen: Lene er meget afklaret omkring patientens situation. Hun siger (taler 
om Lene i jeg-form): Jeg har brug for en afklaring på at blive involveret følel-
sesmæssigt. Jeg føler, at det er også synd for den knægt, jeg føler den omsorg. 
Hvordan distancerer jeg mig fra ham? Hvordan rummer jeg ham bedst, når 
han har røget hash? Hvordan sætte grænsen? 
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(Karen konkluderer til sidst og fortæller om sine egne oplevelser med samme patient.):  
Jeg kender patienten, han går under huden på én, det er svært at distancere 
sig fra ham. 
Else: Tak og hvad har du hørt? Vender sig mod sygeplejerske Winnie 
Winnie: Jeg har haft fokus på dilemmaer. (Taler i jeg-form om Lene) Kan jeg 
holde til det her? At han lægger ansvaret helt over på mig. Han har mange 
ressourcer og samtidig mange konflikter, (Winnie taler til Lene, men mest henvendt 
til Else) Hvor rummelig skal jeg være? Hvor stor en pris at betale? 
Else: Det tænker jeg også 
Winnie: Han er grænseoverskridende, men det lød som om, det ikke var no-
get dilemma? Det der med mor og kontakten til familien, jeg ved ikke, om 
det var et dilemma? 
Else: Det jeg tænker om dilemma, der er to veje at gå og begge dele er lige 
dårligt. 
Winnie: Jeg tænker på samarbejde, om mor skulle ind eller ej? 
Else: Tak skal du have. Det er jo mange tanker. Det at han går ind under hu-
den. 
Lene: Ja, det er skide svært! 
Else: Hvad gør han ved dig? 
Lene: Han rører mit hjælper-gen, omsorgs-gen og mor-gen, de bliver overak-
tiveret. Jeg synes, det er svært at se på, han har det så dårligt, han er nydelig, 
men han bider neglene helt ned. 
Else: Ved du, hvordan Annie har det som anden kontaktperson? 
Winnie: Nej, det er mig. 
Lene: Jeg kan se, at jeg selv har skabt situationen, at jeg har hele ansvaret. Jeg 
kunne bruge Winnie noget mere. 
Else: Du har skabt dig sådan en alene position med ham. Kender du det? 
Lene: Ja, det kender jeg udmærket.  
Else: Hvad er det? 
Lene: Det er lidt fascinerende at vide, at man hjælper. 
Else: Så du kan se det med at blive fanget i, det ved jeg, det vil jeg gerne, det 
kan jeg tage mig af. Hvad vil du gøre ved det? 
Lene: Inddrage Winnie lidt mere. 
Else: Hvad ville det gøre? 
Lene: At man ikke hænger alle forventninger op på det hele, det kan komme 
til at bekræfte ham, at det er os to, men det er ikke holdbart. 
Else: Er der andre der er inde i billedet? 
Lene: Mange andre. Karen ser ham i to grupper, men det ville være godt, at 
få teamet til at arbejde lidt bedre. 
Else: Teamet? 
Lene: Winnie, mig og første reservelægen. 
Else: Gad vide hvad Winnie har tænkt, vil du høre det? 
Lene: Ja. 
Winnie: Jeg har ikke den tætte kontakt på; men på nogle områder i dagligstu-
en har han været kontaktbar. Jeg har ikke tilbudt ham ekstra samtaler, mens 
Lene havde ferie eller introduceret medicin for ham. 
Else: Det er nok, at du har haft en fornemmelse for Lenes involvering.  
(Feltnoter, sygeplejefaglig vejledning, dagafsnit) 
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Der er etableret et rum, hvor der er en, der fortæller om sine faglige proble-
mer, holdninger og handlinger i forhold til en patient. Vejlederen styrer sam-
talen og stiller uddybende spørgsmål, og sygeplejersken uddyber sine svar ved 
at fortælle om, hvordan hendes kontakt med patienten berører hende person-
ligt, følelsesmæssigt. Sygeplejerskerne, der udgør det reflekterende team, lytter 
til Lenes historie. Derefter fortæller hver enkelt, hvad de mener, der foregår 
under sygeplejerskens egen refleksion, og teamet fremkommer med nye 
spørgsmål til problemet. De fælles refleksioner, hvor hver enkelt søger at se, 
hvad der sker med Lene, er med til at bevidstgøre sygeplejersken om hendes 
følelser og problemer omkring patienten.  
Vejlederen ser det som et problem, at sygeplejersken tager ansvaret alene. Le-
ne bliver ’fanget’ og følelsesmæssigt involveret, når hun arbejder individuelt 
med at hjælpe patienten med hans problemer. Sygeplejersken erkender sit 
problem, og næste fase er at finde en løsning på problemet. Vejlederen søger 
at få sygeplejersken til at fremkomme med de rette svar til løsning af proble-
met. På dagafsnittet foregår behandling som et teamarbejde, så løsningsfor-
slaget, som sygeplejersken reflekterer sig frem til, er at involvere behandlings-
teamet omkring patienten. Den faglige vejleder kender de rette metoder og 
teknikker, der kan få sygeplejersken til at bekende om sine tanker, følelser og 
problemer. Den sygeplejefaglige vejleder er den, der bekendes til, sygeplejer-
sken er den der bekender.  
Problemerne, der drøftes under sygeplejefaglig vejledning, har fokus på, hvad 
der sker psykologisk med sygeplejersken, når hun konfronteres med sin rela-
tion til patienten. Der sættes ind med pastorale magtteknikker fra vejlederens 
side, og i den relation der skabes, afdækker hun, at sygeplejerskens mission 
nærmest drejer sig om patientens personlige frelse fra sit hashmisbrug. (Fou-
cault, 1994b:70) Bekendelse frigør sygeplejersken. (Foucault, 1994b: 67-69) 
Der er også fokus på, hvordan Lene sammen med de andre sygeplejersker og 
det tværfaglige team kan hjælpe patienten med hans hash problem. Vejlederen 
argumenterer i sin vejledning for, at sygeplejepersonalet ved at tale og tænke 
sammen kan dele tanker og følelser og faglige holdninger. Herved kan de ind-
gå et samarbejde om at tage ansvar for patienten og sammen finde løsninger 
på patientproblemer.  
 
Det reflekterende team søger at finde andre end individuelle grunde til, at Le-
nes problem kan opstå, og det fører til en diskussion om manglende regler og 
holdninger i dagafsnittet om hash generelt set.  
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Winnie: Nej, der har måske manglet lidt holdning, jeg ser nogle fælles ting. 
Jeg kan se en anden patient har profileret af det. (at der mangler holdning i afsnit-
tet om hash) Vi kunne hjælpe ham med lidt strammere regler om hash. 
[…] 
Lene: Gå tilbage til holdningsmøde, aftaler om hash, det skal være rimeligt 
åbent. Det kan ikke stå og falde med mig. Det er vigtigere, at alle ved det, ik-
ke bare Winnie. Jeg er en person, der er meget ude af afdelingen til andre 
ting. Jeg vil gerne drøfte med Winnie på tomandshånd. 
Else: Der er noget hyggeligt og rart ved at være stjernen i en andens liv. 
Hvordan kunne du mærke, hvornår du har brug for Winnie? Som en spar-
ringspartner? Kan du mærke det Lene? 
Lene: Det ved jeg s’gu ikke, om jeg kan, det er jeg i tvivl om. 
(Feltnoter fra sygeplejefaglige vejledning, dagafsnit) 

 
Det individuelle problem, der bliver synligt for Lene gennem bekendelsesrela-
tionen i sygeplejefaglig vejledning, bliver foreslået løst ved, at problemet skal 
gøres til et fælles problem. Dette problem tages op til fælles drøftelse i det 
tværfaglige team, der sammen vedtager regler for, hvordan hashproblemer 
generelt set skal håndteres i afsnittet. Derved bliver Lenes problem med at 
involvere sig følelsesmæssigt i patientens individuelle problem ikke længere et 
individuelt personligt problem, hverken for Lene eller for patienten. Proble-
met ændrer karakter til at være en generel problemstilling, der må udarbejdes 
et generelt gældende regelsæt for. 
 
Gennem sygeplejefaglig vejledning formes sygeplejersker som fagligt kyndige, 
ansvarlige og selvstyrende subjekter. Sygeplejersken kommer ud fra sygepleje-
faglig vejledning med nogle teknikker til at løse sit problem med at være alene 
om sine følelser og sit ansvar for en patient med hashmisbrug. Gruppen af 
sygeplejersker kan i tilgift løse et fælles problem om hash ved at vedtage reg-
ler for brug af hash. Det drejer sig ikke længere om sygeplejerskens personlige 
problem og faglige ansvar. Det er ændret til et spørgsmål om at kunne agere 
og gøre det rigtige i forhold til generelle regler på området. 
 
Problemer bliver løst ved at indføre mere disciplin, overvåge hashmisbrugere 
og kontrollere deres misbrug og at tale om det. Gennem samtaler med patien-
terne, hvor patienterne fortæller om deres misbrug, kan sygeplejerskerne ind-
skærpe overfor patienterne, at de bryder afsnittets regler, når de ryger hash, 
og at patienterne selv har ansvar og skal udvise selvdisciplin. 
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Opsummering: pastorale magtteknikker 
 
Iagttagelse og disciplin i dagligstuen 
Dagligstuen er afsnittets fællesrum, der fungerer som samlende sted, hvor pa-
tienter opholder sig i pauser mellem gruppebehandlinger og samtaler. Det er 
et socialt rum, hvor patienterne slapper af og etablerer sociale kontakter; men 
det er på samme tid et rum, hvor sygeplejerskerne får viden om patienterne 
gennem iagttagelser. Som centralt rum fungerer dagligstuen som observati-
ons- og kontrolrum, hvorved patienternes adfærd og sociale færdigheder gø-
res synlige. Med observation af patienterne fungerer dagligstuen også som et 
sted, hvor der iværksættes disciplinerende teknikker på baggrund af viden om 
patienterne. 
 
Samtaler som bekendelse  
På baggrund af de iagttagelser af patienternes adfærd og tale sygeplejerskerne 
har gjort i dagligstuen, konfronteres patienterne med deres udtalelser. Ved at 
overtræde skrevne og uskrevne regler om, hvad der kan tales om i dagligstu-
en, bliver såvel patienter og studerende synlige, og der tages pastorale magt-
teknikker i anvendelse, hvor patienter og studerende bekender for andre og 
for sig selv, så de kan lære sandheden om deres egen adfærd at kende. Patien-
ter og studerende må lære at udvise selvdisciplin ved at overvåge egne udtalel-
ser og egen adfærd, de må internalisere overvågning og disciplin i kroppen. 
(Foucault, 1994a:127) 
I samtaler med sygeplejerskerne bekender patienterne til sygeplejersken, og 
patienterne må lære, hvornår de har overtrådt en regel eller et forbud. (Fou-
cault, 2001:13) Det er ikke alt, det er tilladeligt at tale om, nogle udtalelser kan 
skade patienten selv, eller de kan genere medpatienter. Der kan ikke tales om 
hvad som helst, hvor som helst. (Foucault, 2001:13) 
Først når patienter og studerende kender og genkender deres egen adfærd og 
andres grænser, er de i stand til at styre og at tage ansvar for sig selv, (og stu-
derende for deres faglige uddannelse). Patienternes adfærd og udtalelser i 
dagafsnittet giver anledning til, at personalet på deres morgenmøder drøfter 
holdninger og vedtager forbud eller generelle regler, der skal regulere og ord-
ne patienternes uordentlighed i tale og adfærd.  
 
Tværfagligt team som bekendelsesrum 
Disciplinerende og pastorale magtteknikker og selvteknologier virker ikke kun 
overfor patienterne, det er samme teknikker, der konstruerer det tværfaglige 
teams samarbejde. I det daglige samarbejde mellem psykoterapeuter og miljø-
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terapeuter kolliderer sygeplejerskernes fortællekultur med psykoterapeuternes 
fortrolighedskultur.  
Fortælletraditionen er en af grundstenene i sygeplejerskernes hospitalskultur, 
hvor samarbejde mellem sygeplejepersonalet er afhængigt af fælles ansvar for 
patienterne, der bygger på fælles viden om patienterne (Hamrann, 1992). Sy-
geplejerskerne er vant til at observere patienternes adfærd og sygdomssymp-
tomer og videregive denne viden til lægerne, lige som dette forhold gør sig 
gældende omvendt, idet lægernes viden om patienterne nedskrives i journa-
len, der læses af sygeplejerskerne.  
Fortrolighed er en af grundstenene i psykoterapeutisk arbejdsmetode, hvor 
behandlingen drejer sig om, at patientgrupperne arbejder med dybdepsykolo-
giske problemer. I disse grupper ’åbner’ patienterne sig for psykoterapeuterne 
og medpatienterne og fortæller om deres allerinderste følelser og tanker om 
deres problemer med livet, hvilket gør patienterne ’sårbare’. Samme princip-
per og metoder åbner for personalets følelser og tanker om problemer af fag-
lig og personlig art. Fortrolighedskulturen indføres med psykoterapeutiske 
principper, og med fortrolighedsforholdet indføres et dominansforhold i kraft 
af at viden hemmeligholdes for de, der ikke tilhører gruppen, og der åbnes for 
nye måder at indordne sig på.(Foucault, 1994b:71)  
 
Fortrolighed og viden 
Teamet har morgenmøder, hvor miljøterapeutisk behandling og samtaler med 
patienter drøftes; men hvor der ikke refereres om de samme patienter fra 
psykoterapeutiske grupper. Dette giver samlet set psykoterapeuterne mere vi-
den om deres grupper af patienter, mens viden fra psykoterapigruppeforløb 
ikke formidles til resten af teamet.  
Som en del af det daglige, tværfaglige samarbejde er der indført fælles super-
vision, personalemøder og morgenmøder. På nogle morgenmøder drøftes sy-
geplejerskernes fortælletrang i relation til fortrolighedsprincippet.  Gennem 
bekendelsesrelationen mellem psykoterapeuter og sygeplejersker bekender 
sygeplejersker deres fortælletraditions faglige ’synd’: de fortæller for meget om 
patienterne, og derved udviser de ikke tilstrækkelig selvdisciplin i forhold til 
terapeuterne, der kan vente med at fortælle om deres iagttagelser af patienter-
ne. Når sygeplejersker ikke udviser tilstrækkelig selvdisciplin, ved at tage no-
get op i fælles diskussioner, problemerne der ifølge aftalerne i det tværfaglige 
team hører til i et andet regi, irettesættes de og forsøger indbyrdes at blive 
enige om at aflære sig fortælletraditionen. Pastorale magtteknikker er indlejret 
i det tværfaglige samarbejde, hvor psykoterapeuterne fungerer som mestre, 
der kender metoder og teknikker på egen krop, da de har været gennem et 
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træningsforløb med samme metoder og teknikker. I hospitalets referencepro-
gram og amtets målsætning såvel som i de to gruppers selvforståelse (psyko-
terapi og miljøterapi) anses det for nødvendigt, at personalet arbejder med 
deres eget indre-psykologiske selv for at kunne være følelsesmæssigt neutrale i 
relationen med patienterne. De psykologiske metoder sigter mod en rationel 
formning af behandlersubjektet gennem psykologiske teknikker og metoder 
til bekendelse. 
 
Faglig vejledning som disciplinerings- og bekendelses rum 
Det er stort set samme pastorale magtmetoder, der anvendes i arbejdet med 
at forme patienterne til selvstyrende subjekter som i arbejdet med at forme 
sygeplejerskernes personlige og faglige identitet. Sygeplejerskerne modtager 
sygeplejefaglig vejledning, der betjener sig af samme metoder og teknikker, 
(pastorale magt teknikker) til at arbejde med den enkeltes faglige, personlige 
problemer. I sygeplejefaglig vejledning lærer sygeplejerskerne den faglige 
’sandhed’ at kende, de lærer at gøre det rigtige og det gode og at udføre syge-
pleje på den rette måde (Hermansen, Carlsen, Vråle, 1992:10). Sygeplejefaglig 
vejledning er hospitalets forsøg på at højne sygeplejekvaliteten i institutionen 
(Hospitalets Referenceprogram, 2000). 
 
At aflære traditioner  
Sygeplejerskerne bestræber sig på at lære at arbejde efter psykoterapeutiske 
principper, og det kræver en formningsproces at blive individuel og selvsty-
rende miljøterapeut, for slet ikke at tale om den formningsproces det kræver, 
når sygeplejerskerne søger at fungere som mestrene fungerer. Det kræver ud-
dannelse og aflæring af de faglige traditioner og rutiner, der i det nye samar-
bejde viser sig ikke længere at være virksomme. At aflægge traditioner og ru-
tiner knyttet til et enkelt fag er et mål til fornyelse i det tværfaglige samarbej-
de, som der lægges vægt på i amtets politiske målsætning. (Amtets 10 punkts 
plan for psykiatrien, 2002) 

Gruppebehandling som selvteknologier  
I dette afsnit diskuterer og problematiserer jeg gruppebehandling. Diskussio-
nen fokuserer på, at det tværfaglige team opdeles i to statusgrupper. Opde-
lingsdiskussionen er foranlediget af, at der er forskellige gruppebehandlinger i 
dagafsnittet, og af at det ikke er alle i personalegruppen eller patientgruppen, 
der deltager i begge slags grupper. De to former for gruppebehandling får ik-
ke lige stor vægtning, idet jeg følger sygeplejerskernes arbejde og derfor læg-
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ger hovedvægten på sygeplejerskernes pleje og behandling i aktivitetsgrupper 
og derfor kun kort diskuterer selvforståelsen af de psykoterapeutiske grupper.  
Sygeplejerskernes teamsamarbejde med andre faggrupper på dagafsnittet ad-
skiller sig fra den mere traditionelle samarbejdsform på det lukkede afsnit, 
hvor teamet består af plejepersonale, der er fælles om at pleje patienterne. I 
samarbejdet på det lukkede afsnit er afsnittets overlæge meget synlig, han er 
på afsnittet dagligt og tager beslutninger om behandling. Overlægen på dagaf-
snittet er mere usynlig, fordi han bevæger sig i afsnittets periferi og kun er på 
afsnittet en gang om ugen, og når han indgår i et behandlingsteam og har 
samtaler med patienter. Alligevel er det synligt, at overlægen har det behand-
lingsmæssige ansvar og lægger vægt på de formelle uddannelser. 
 

”Alle arbejder jo meget sådan terapeutisk, og er meget terapeutisk minde-
de. Men ikke formaliseret psykoterapeutisk, og det 

Interviewer: ”Hvad tænker du, når du siger ikke-formaliseret psykotera-
peutisk?” 

Overlæge: ”Nej, de har ingen uddannelse bag sig, en terapeutisk uddan-
nelse, så der er jo nogle begrænsninger på, hvad de sådan må begive sig ud i 
af terapeutisk indsats overfor den enkelte patient.” 

(Interview med overlæge, dagafsnit) 
 
Selv om princippet i afsnittet er, at det kræver en formel uddannelse at arbej-
de psykoterapeutisk, bevirker hele strukturen i samarbejdet, at der er visse 
uklarheder med at finde ud af, hvornår noget er psykoterapeutisk, og hvornår 
noget er miljøterapeutisk, fordi behandlingsprincipperne flyder sammen i en 
tæt samarbejdsstruktur. Teamet samarbejder på møder og konferencer, hvor 
de søger at diskutere sig frem til konsensus om holdninger, regler, struktur og 
orden for behandlingsmetoder og teknikker. I dette tætte samarbejde kan der 
opstå faggrænseproblemer, fordi det ikke er enkelt at skelne, hvem der udfø-
rer hvilke former for terapi, når alle forholder sig og handler med samme me-
toder og teknikker, som teamet har besluttet og er enige om at anvende i for-
hold til patienterne.  
 

”jeg synes da, at nogle af vanskelighederne ved denne her afdeling, det er 
at tingene, de godt kan flyde sammen med, hvad kan sygeplejerskerne? Hvad 
kan en socialrådgiver? Hvad kan en psykolog? Og hvornår er det terapi, og 
hvornår er det ikke terapi? […] og det er et meget stort spørgsmål, fordi at 
[distriktsoverlægen] er meget obs. på den forskel, og det gør jo, at det bliver 
vi andre jo også nødt til at være. Så det er terapeuter, der laver terapi, sådan 
har vi defineret det, ikke? Psykoterapeuter laver psykoterapi, og vi andre vi 
kan så lave forskellig pleje og behandling. […] Han [distriktsoverlægen] er 
meget obs. på selve begrebet, og at det kun er psykoterapeuter. Vi andre, vi 
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kan ikke tro, vi kan ikke komme og sige, at vi laver psykoterapi her.” (Inter-
view med afdelingssygeplejerske Lene, dagafsnit) 

 
Selv om der er etableret en samlet behandlingsstruktur, skelner det tværfaglige 
team mellem, hvad der er psykoterapi, og hvad der er miljøterapi, og ledelsen 
er meget opmærksom på, hvem der har en formel uddannelse, der gør perso-
nen i stand til at udføre psykoterapi. Psykoterapi kræver en formel psykotera-
peutisk uddannelse, mens alle kan udføre miljøterapi. Det handler om fag-
grænser, om uddannelse og om kompetence til at udføre psykoterapi.  
 

Afdelingssygeplejerske Lene: ”Forskellen på hvad psykoterapi er, og om der 
er noget andet terapi, eller hvad det nu er for noget, vi laver. Hvad er be-
handlingen her?”  
”Er det kun psykoterapi, der er behandling, så er det jo kun en tredjedel af 
patienterne, der får behandling. Og medicin det får de så, de fleste af dem. 
Men hvad laver resten af personalet så, hvis ikke vi laver behandling?”  
(Fokusgruppeinterview med psykoterapeuter, dagafsnit) 

 
Da dagafsnittet er defineret som et aktivt behandlingsmiljø, der bygger på 
gruppeterapi som behandlingsform, rejser sygeplejersken spørgsmålet, om det 
kun er en tredjedel af patienterne i afsnittet, der modtager egentlig behand-
ling. Det rejser spørgsmålet, om det kun er psykoterapi, der er behandling. 
Sygeplejerskerne betragter deres arbejde som behandling og taler ikke om det 
som sygepleje, men som aktiv behandling. Det arbejde som ikke er psykote-
rapi, som fortrinsvis sygeplejerskerne varetager, ændrer karakter både gennem 
det tætte teamsamarbejde med andre faggrupper, og fordi sygeplejerskerne i 
kraft af dette samarbejde tager deres egne traditioner, faglighed, holdninger 
og værdier op til revision. Sygeplejerskerne søger i deres eget arbejde at til-
nærme sig de arbejdsmetoder, som de iagttager, og som psykoterapeuterne 
praktiserer i teamsamarbejdet. 
 

Sygeplejersken fortæller, at det er utrolig godt at samarbejde med de andre 
faggrupper, hun får meget ud af det. Hun mener, at sygeplejerskerne er utro-
lig service- minded, og at de derfor let tager ansvaret fra folk. Det er meget 
lærerigt for hende at arbejde sammen med psykologen. Hun kan lige lægge 
det tilbage til patienten - ’det er dit ansvar’. Hun er meget opmærksom på, at de 
neurotiske danner en slags net, hun let kan blive fanget i. Det er karakteri-
stisk, at man som sygeplejerske, er meget service- minded og til rådighed. Det 
er vigtigt, at sygeplejersker øger bevidstheden om, ’at nu er jeg til rådighed’. Det 
kan man lære af de andre faggrupper, de har slet ikke det der med at tage 
over. De har andre teknikker, det har noget med at gøre, at give det tilbage til 
patienten selv.  
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Sygeplejersken mener, at problemløsningsprocessen kan give en vinkel på 
plejen, hvor sygeplejerskerne søger at løse alle patientens problemer for dem. 
(Feltnoter, dagafsnit) 

 
Sygeplejersken mener, at sygeplejerskernes gennem deres oplæring med pro-
blemløsningsmodellen134 oplæres til at ’tage over’ for patienten, derfor har sy-
geplejerskerne tendens til at være for ’serviceminded’. Sygeplejersken mener, 
og de ved at løse patientens problemer tager ansvaret fra patienterne. Sygeple-
jersken har selv haft meget gavn af samarbejdet med de andre faggrupper, 
hvorved hun lærer, at patienten skal have ansvaret. I det samarbejde lærer sy-
geplejersken også særlige teknikker, der muliggør, at hun kan lægge ansvaret 
for problemet og løsningen af det tilbage til patienten, så det bliver han eget 
ansvar.  
Nogle af de diskussioner der tages op på interne personalemøder, og som sy-
geplejerskerne fortæller om i interviews, drejer sig om: hvad er miljøterapi, og 
hvem kan udføre det, og hvad er psykoterapi, og hvem kan udføre det. Afde-
lingssygeplejersken, der selv har et ben i begge lejre, ser det som et problem, 
hvis det tværfaglige team bliver delt i to grupper, i henholdsvis dem der er, og 
dem der ikke er uddannede psykoterapeuter. Denne diskussion tages op i fo-
kusgruppeinterviewet. 
 

Afdelingssygeplejerske Lene: ”I personalegruppen er der et gammelt tema 
omkring forskellen på psykoterapi og anden behandling og pleje, så det er 
noget af det, der er vigtigt at sætte ord på, i hvert fald hvis vi skal være et 
team og skulle samarbejde. Hvad er det for nogle kvalifikationsforskelle, er 
det ene finere end det andet. Det er mere vigtigt i personalegruppen, tror jeg, 
end det er i patientgruppen. Så man ikke får lavet højstatus medarbejdere og 
lavstatus medarbejdere. Men ikke få lavet, men får dannet en forestilling om 
det.” 
Psykoterapeut Rie. ”Så er det også vigtigt at få defineret, hvad miljøterapi 
egentlig er.” 
Lene: ”Ja, det er det, ja, det er rigtigt.” 
Rie: ”For at få en identifikation.”  
(Fokusgruppeinterview med psykoterapeuter, dagafsnit) 

 

                                                      
134 Mange sygeplejersker er oplært efter en særlig model, problemløsningsmodellen, 
denne model går ud på at identificere et sygeplejefagligt problem, opstille mål og 
handlinger for at løse problemet. Et sygeplejefagligt problem kan også være et pro-
blem, der egentlig er patientens, men som kan blive et sygeplejefagligt problem, hvis 
der ikke handles på det. Problemløsningsmodellen har været anvendt i sygeplejefagli-
ge lærebøger siden 1980’erne.  
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I og med at diskussionen rejses, ’dannes en forestilling’ og dermed en katego-
risering af personalet i to forskellige status kategorier, en forskel der, som føl-
ge af ansættelse af personer der tillige har en psykoterapeutuddannelse, allere-
de er italesat og etableret. Amtets målsætning lægger op til en prioritering af 
personale med og personaleudvikling i retning af at have psykoterapeutiske 
metodiske kompetencer, hvilket kan ses som et krav til personalet om at til-
egne sig disse kompetencer. 
I fokusgruppeinterviewet diskuterer psykoterapeuterne statusforskelle i tea-
met, og om det er finere og giver højstatus at være psykoterapeut frem for 
miljøterapeut. Denne opdeling får ligeledes betydning for patienternes status 
af at være egnede til psykoterapi eller ikke-egnede til disse grupper, og som i 
sig selv er et signal, om at kun patienter, der modtager psykoterapi, får den 
mest virksomme behandling.  
Det påvirker samarbejdet og samtalerne på de daglige møder, at egentlig be-
handling betragtes som psykoterapi, som kun en tredjedel af patienterne rent 
faktisk behandles med. Hvis psykoterapi er egentlig behandling konstrueres 
behandling med medicin og miljøterapi i denne sammenhæng som ikke- den 
rette behandling.  
Hvis egentlig behandling er psykoterapi, som psykologen har ansvaret for, har 
psykoterapeutisk logik forrang. At denne logik har forrang viser sig i diskussi-
oner, hvor teamet argumenterer og sammen skal træffe beslutninger om valg 
af behandlingsmetoder. I fælles drøftelser afgøres rigtige holdninger, sand vi-
den og rette måder at tænke om og at behandle patienterne på i stor udstræk-
ning af psykologisk og psykoterapeutisk logik.  
Sygeplejersker tilegner sig disse logikker gennem teamsamarbejde og daglige 
samtaler, ved at lære metoder og teknikker og ved at anvende dem overfor 
patienterne. Det drejer sig ikke om, at en gruppe hersker over en anden; men 
om at sygeplejerskerne i dagafsnittet ser det som en personlig og faglig udvik-
lingsmulighed at tilegne sig psykoterapeutisk kompetence. Sygeplejerskerne 
får denne viden og øver sig i psykoterapeutiske teknikker og metoder ved at 
indgå i forskelligt samarbejde med psykoterapeutisk uddannede og trænede 
personer. Og ved at deltage i et behandlingsteam, der betjener sig af reflekte-
rende team metoder, tilegner sygeplejerskerne sig teknikker til at arbejde med 
patienternes dybere psykologiske problemer.  
 
At sygeplejerskerne bestræber sig på og i nogen udstrækning allerede har til-
egnet sig principper og logikker, metoder og teknikker fra samarbejdet med 
psykoterapeuterne, kan iagttages i samarbejdet om afsnittets gruppebehand-
ling, hvor miljø- og psykoterapi er opsat som ensartede gruppeforløb, der føl-
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ger samme opdelings- og behandlingslogik. Miljøterapi foregår indenfor en 
skemamæssig ramme og antager samme form, samme principper og teknik-
ker, som strukturerer de psykoterapeutiske grupper. 
 Gennem de daglige samtaler i personalegruppen og ved deltagelse i teamsam-
taler med patienterne lærer sygeplejerskerne sig de rette behandlingsteknikker 
og metoder, der skal give ansvaret til patienten i stedet for at tage ansvaret fra 
patienten, så han selv kan løse sine problemer. Sygeplejerskerne følger samme 
principper i det øvrige sygeplejearbejde, de udfører på dagafsnittet, og her-
med sker en ændring i den sygeplejefaglige praksis.  
Der sker samtidig en aflæring af den tillærte sygeplejefaglige måde at identifi-
cere og løse faglige problemer på, og der sker en ændring i holdninger og 
værdier fra den traditionelle måde at tænke og udføre sygepleje på, som syge-
plejerskerne har indlært gennem uddannelse og tidligere beskæftigelse.  
Med aflæring af faglige traditioner sker en ændring i den sygeplejefaglige prak-
sis, og da patienterne på et psykologisk plan skal være ansvarlige for sig selv, 
stiller sygeplejerskerne større krav til patienterne om selv at finde ud af, hvad 
der er deres problemer, hvorfor og hvordan de har problemer generelt set, og 
hvordan de selv vil løse dem. Dette falder helt i tråd med institutionens refe-
renceprogram og amtets politiske mål for den psykiatriske behandling. 
 
Det politiske, etiske projekt om selvstyring som frihed 
På dagafsnittet behandles patienter, der kan bo hjemme, og et behandlings-
ophold på dagafsnittet skal gøre patienterne endnu bedre i stand til at klare 
sig i egen bolig. Behandlingen i grupper har til formål: ”at foranledige en foran-
dring af gruppens medlemmer”, der virker udover gruppen selv, da ”gruppen kan ses 
som en overskuelig model af samfundet”. (Hospitalets Referenceprogram, 2000) 
Dagafsnittets behandling stemmer godt overens med hospitalets og amtets 
målsætning om, at behandling skal styrke patienternes selvansvarlighed og 
selvstyring. 
For at varetage patienternes rettigheder som frie og selvansvarlige samfunds-
borgere er hospitalets målsætning at gøre behandlingen effektiv, så patienter-
ne hurtigt kan udskrives. I institutionens Referenceprogram anføres: 
 

”Behandlingens etiske formål er at gavne patienten mest muligt hel-
bredsmæssigt, d.v.s. gøre patienten så fri som muligt af sygdommen. Det be-
tyder, at man arbejder på i videst muligt omfang at frigøre patienten fra insti-
tutionen.” (Hospitalets Referenceprogram, 2000)  
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Der er ligeledes en politisk intention om, at sindslidende mennesker skal be-
tragtes som selvansvarlige, selvstyrende og medbestemmende for egen be-
handling. I amtets målsætning anføres at:  
 

”menneskesynet tager udgangspunkt i opfattelsen af hvert menneske som 
unikt og med ret til selvbestemmelse over eget liv og hverdag.”(Amtets mål-
sætning 2002) 

 
Institutionens bestræbelser på at frigøre patienten fra sygdommen og dermed 
fra institutionen effektueres gennem behandling og pleje. Frigørelse fra insti-
tutionen betyder, at patienten skal rustes til at klare sig selv og leve sit eget liv 
uden for institutionen, og i amtets målsætning anføres desuden, at ”behand-
lingskulturen skal fremme patientens indflydelse på egen behandling og egen tilværelse”. 
For at patienten kan blive selvansvarlig og selvstyrende, er målet fra amtet, at 
institutionen ændrer og ”gør op med den passive patientrolle.” En ændring der kræ-
ver, ”at medarbejderne skal ændre vaner og traditioner, når disse ikke længere er frem-
mende for behandlingssamarbejdet.” (Amtets 10 punkts plan, 2002)  
 
Amtets politiske målsætning for behandling i psykiatrien medtænker ligeledes 
behandling af patientens hverdagsliv, idet der lægges vægt på, at behandling 
skal være med til ”at strukturere og organisere dagligdag og livet i al almindelig-
hed.”(Amtets psykiatri plan, 2002) På denne måde lever såvel amtet som institu-
tionen op til Grundloven og Sundhedsloven, (Lov nr. 546 af 24/06/2005) der 
bygger på et lignende frihedsprincip, om at alle mennesker skal kunne tage 
ansvar for at styre sig selv og deres eget liv. For at det kan lade sig gøre har 
overlægen et behandlingsansvar, der forpligter patienten til at indgå en be-
handlingskontrakt, et kontraktforhold der strækker sig ind i patientens hver-
dagsliv udenfor institutionen. (Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psy-
kiatrien, lov nr. 331 af 24/05 1989, ændring, lov nr. 386 af 14/6 1995) 
 
Statens forhold til dens borgere bliver til et spørgsmål om moral, når frihed 
og lighed bygger på principper om selvstyring og selvdannelse. Borgeren får 
ikke bare ret, men pligt til frihed gennem selvdannelse og vurderes til at hand-
le umoralsk, hvis projektet ikke lykkes. (Rüdiger, 2003:72) Forholdet mellem 
staten og dens borgere udgøres af statens styring af borgeren, og sigter på 
borgeren som det subjekt,135 den undersåt der tjener statens interesser gen-
nem selvstyring. En selvstyring der er overvåget af staten, da den moderne 

                                                      
135 Subjekt hos Foucault har to betydninger, som den der gør sig til subjekt for sig 
selv, og som den der underkaster sig. (Foucault, 1994b:68) 
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stat er afhængig af, at dens befolkning er mulige at styre og samtidig fungerer 
som selvstyrende og selvansvarlige individer. (Foucault, 1994b: 332)  
Et totaliserende overvågningssystem fremmer en individualisering, hvor bor-
geren tager ansvar for egen adfærd. Statens kontrol og overvågning sigter på 
at opretholde civil ro og orden og i sidste ende på, at borgerens selvdisciplin 
og selvstyring sikrer opretholdelse af staten som helhed. (Foucault, 
1994b:332)  
Styring og selvstyring bygger på såvel totaliserings- som individualiseringstek-
nikker, der udgør det spændingsfelt, der ligger i samfundets institutioner, hvor 
eksperter har det faglige og samfundsmæssige ansvar for patienter såvel som 
for patienters selvansvar og selvstyring af et liv med en identitet som syg. 
Samfundets ekspertinstitutioner søger at tilrette en behandling, hvor patien-
ter/ klienter gennem selvteknologier lærer at styre sig selv, så de kan blive i 
stand til at tage ansvar for eget liv og sundhed. I dette ligger implicit en liberal 
logik om selvstyring som en frihedsstrategi. En del af den danske magtudred-
ning har fundet tilsvarende tendenser på det sociale område mellem professi-
onelle behandlere og klienter/patienter.136  
Amtets målsætning og den psykiatriske institutionelle målsætning om en 
praksis, hvor patienten oplæres til at have ansvar for sin sygdom og sin for-
valtning af denne, sikrer en videreførelse af statens liberale strategi for det po-
litiske og etiske projekt om at ansvarliggøre den enkelte borger. 
 
Miljøterapi som struktur og afmålt tid  
Med miljø- og psykoterapeutisk behandling sigter dagafsnittet på at ruste pa-
tienterne til et liv i socialt fællesskab i virkeligheden uden for institutionen. 
Miljøterapi har fokus på:  
 

”en systematisk og gennemtænkt tilrettelæggelse af miljøets psykologiske, 
sociale og materielle/ fysiske betingelser i forhold til individets og gruppens 
behov, hensigten med dette er at fremme patientens muligheder for indlæ-
ring, mestring og personligt ansvar. […] Strukturen skal være klar og forudsi-
gelig, den skal være fleksibel og give mulighed for individuel tilpasning.” 
(Hospitalets Referenceprogram 2000) 

 
Miljøterapeutisk behandling foregår i aktivitetsgrupper, hvor der foregår træ-
ning i praktiske hverdags- gøremål. Aktivitetsgrupperne indgår sammen med 
psykoterapi og behandling med medicin som et samlet behandlingstilbud til 
patienterne. Aktiviteter er miljøterapeutisk behandling opsat ud fra samme 

                                                      
136 Se f.eks. Järvinen, 2002 
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strukturerende princip, som er gældende for psykoterapeutiske gruppebe-
handlingsforløb. 
De psykoterapeutiske grupper bruges til at observere patienternes adfærd og 
færdighedsniveau, og til at få et billede af patientens følelser og tanker for at 
kunne: ”afdække vanskelige problemstillinger med henblik på at bearbejde dem sammen 
med patienten.” (Hospitalets Referenceprogram, 2000)  
Disse vanskelige problemstillinger må bearbejdes sammen med patienten, for 
at patienten kan udvikle sig både personligt, praktisk og socialt. Det kræver 
også, at personalet sideløbende med patientprocesser, arbejder med de pro-
cesser, der opstår i personalegruppen. For at patienterne og personalet kan 
arbejde i de miljøterapeutiske grupper kræves: 
 

”Der skal være evne til at arbejde analytisk og reflekterende, være vilje til 
at se på egne handle- og reaktionsmønstre.” (Hospitalets Referenceprogram, 
2000) 

 
Behandlingstilbudene har samlet set som formål, at patienterne rustes til at 
indlære nyt af såvel praktisk, socialt som psykologisk karakter og frem for alt, 
at patienterne lærer at styre og tage ansvar for deres egen læring og styring af 
eget liv. 

 
Sygeplejerske: ”De store overordnede, der kan jeg da sagtens se, hvad 

man vægtlægger, og man kan vel prøve, kan man sige, at gøre patienterne an-
svarlige for deres eget liv, og også for den, kan man sige, behandling som de 
modtager her på stedet, ikke?” (Interview med sygeplejerske, Gitte, Dagaf-
snit) 

 
Patienterne skal selv lære at tage ansvar for deres egen læring, eget liv, sund-
hed og sygdom og for den behandling de modtager. Derfor er beslutninger 
om, hvad patienterne vil arbejde med, mens de er på dagafsnittet, og hvilke 
mål de vil opstille for deres indlæggelsesperiode lagt ud til patienterne selv at 
formulere og nedskrive i samarbejde med deres kontaktpersoner.  
For at kunne leve et liv udenfor hospitalsmiljøet træner patienterne at indgå i 
sociale relationer med hinanden dels gennem grupperne dels ved at være 
sammen i spisesituationer og i dagligstuen. I nogle af grupperne øver patien-
terne sig i at turde tage kontakt til biografer og museer for at finde ud af åb-
ningstider og priser og at finde frem til ruter, tidstabeller og priser på bus og 
tog.  
De miljøterapeutiske gruppeforløb følger nogle ’hovedemner’, der er opsat 
som en slags overordnede principper for behandling. Det er besluttet i det 



I virkeligheden udenfor 

 207 

tværfaglige team, at aktiviteterne skal indeholde tre elementer for at være ud-
tryk for ’god behandling’.  
 

”aktiviteter, samtaler og motion, det er hovedemner” (Interview med sy-
geplejerske Winnie, dagafsnittet) 

 
Der er etableret behandlingsgrupper om kost, motion, kultur og kunst, så pa-
tienterne tilbydes et varieret aktivitetstilbud, som de kan vælge mellem ud fra 
deres interesser og behov for at lære mere praktiske dagligdags ting.  
Afsnittets overlæge mener, at det er uden betydning for behandlingens effekt, 
hvilke aktiviteter der tilbydes, og om det er ’pileflet eller andet’. Det er ikke akti-
viteten i sig selv, der betyder, at patienterne lærer noget. Det væsentligste er 
den enkelte behandlers ressourcer, kompetencer og især engagement i aktivi-
teterne, fortæller overlægen.  
 

”de [aktivitetsgrupperne] er også lavet efter, hvilke ressourcer, der er i perso-
nalet.” (Interview med overlæge, dagafsnit) 

 
Sygeplejerskernes ressourcer og personlige egenskaber har betydning for, om 
der kan skabes et aktivt behandlings- og læringsmiljø for patienter og i samar-
bejdet med de øvrige i teamet, da den enkelte behandlers engagement i sam-
været med patienterne om aktiviteterne har betydning for, om patienterne læ-
rer noget og derved opnår bedre funktionsniveau.  
At sørge for at medarbejderne udvikler sig personligt, så deres ressourcer 
kommer organisationen til gavn er helt i overensstemmelse med amtets mål-
sætning, der siger at:  
 

”medarbejderne skal udvikle sig personligt, så de kan udnytte den faglige 
og menneskelige kompetence i organisationen”. 

(Amtets 10 punkts plan, 2002: 26) 
 
Sygeplejerskernes mange års erfaring er også med til at sikre, at de er i stand 
til at udvikle sig personligt og fagligt, så de kan arbejde på en mere individuel 
måde ud fra engagement, ressourcer og faglig viden, sådan som det er lagt op 
til med behandling i grupper.  
 

”Og så har jeg den uddannelse, så har jeg nemt kunne gå ind og tage så-
dan en gruppe, det har ikke krævet så meget af mig og erfaringen har givet 
mig, noget mod til at fortsætte. Og så har jeg også arbejdet med en gruppe 
omkring kropsbevidsthed, afspænding; men som nu er lukket ned, men det er 
så også nogle områder, hvor jeg har specialiseret mig, ikke?”  

(Interview med sygeplejerske Winnie, dagafsnit) 
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Der er etableret aktivitetsgrupper, fordi der forefindes sygeplejersker med in-
teresse for og ressourcer på det pågældende område. Motionsgruppen vareta-
ges af én, der samtidig er gymnastikinstruktør. Vandregruppe og kost/levevis 
gruppen varetages af én, der har det som interesse at have en sund livsstil og 
en sund krop. Tegne/musik gruppen varetages af én, der har varetaget dette 
gennem en lang årrække, og som holder meget af musik og tegning selv.137 
Løbegruppen varetages af én, der dyrker sport med løb. Ud over kostgrup-
pen, musik/tegnegruppen og motionsgrupperne er der en gruppe, der arran-
gerer ture med kulturelle tilbud.   
Sygeplejerkerne fungerer som sygeplejefaglige terapeuter, idet de i miljøtera-
peutiske sammenhænge kombinerer deres kropslige, praktiske færdigheder 
med deres faglige viden om og erfaring med psykiatriske patienter. Faglig vi-
den og erfaring, hverdagskundskaber og pædagogiske evner former sygeple-
jerskernes identitet som miljøterapeuter, og sygeplejerskerne har selv været 
med til at planlægge aktivitetsgrupperne ud fra, hvad de har personlig interes-
se i. 
 

”men ellers har jeg arbejdet meget med det, jeg selv har brændt for. Altså, 
jeg har en uddannelse som instruktør i gymnastik, ikke? Så har jeg sådan taget 
mig af de grupper, for det var noget jeg kunne, jo. Selvfølgelig har jeg været 
på kurser for at få noget viden om, hvor meget kan jeg, og hvordan kan jeg 
arbejde med psykisk syge; men det har da helt klart hjulpet mig, at jeg har 
haft sådan mange års erfaring med at arbejde med psykisk syge.  

(Interview med sygeplejerske, Winnie, dagafsnit) 
 

I interviewet fortæller sygeplejersken, at hun har arbejdet med aktivitetsgrup-
per, som hun selv har brændt for. Engagementet er givet på forhånd. Derud-
over har sygeplejersken taget kurser i, hvordan hun kombinerer viden om 
gymnastik og erfaring med at arbejde med psykisk syge. En anden sygeplejer-
ske bringer sin hverdagserfaring om krop og motion gennem vandreture med 
ind i sit arbejde. 

 
Interviewer: ”Hvordan er det blevet til, at det lige præcis er de grupper, 

du er i? Dem du beskæftiger dig med her på dit arbejde?” 
Sygeplejerske: ”Jamen, jeg har faktisk været med til at oprette dem begge 

to selv. Så det jo meget dejligt. 
Sygeplejerske: ”Vandregruppen kom jeg selv til at tænke på sidste år, da vi 

så skulle lave nye grupper, fordi jeg havde haft en, der hed en tirsdagsgruppe, 

                                                      
137 Musik har en beroligende effekt på patienter og dæmper aggressioner og angst. 
Det er omtalt som en del af resultaterne fra et stort ”Tvangsprojekt” på landets psy-
kiatriske sygehuse, der er udført gennem de sidste halvandet år. Omtalt i Politiken 
13.01.06 
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som indeholdt alt muligt, meget forskelligt. […] Det kunne være museums 
besøg og det ene og det andet. Men jeg havde set de der gange, hvor vi virke-
lig havde gået nogle lange ture, hvad der sådan skete, ikke?”  

(Interview med sygeplejerske Annie, dagafsnit) 
 

Sygeplejerskerne arbejder i deres daglige sociale relationer med patienterne 
med teknikker, metoder og principper, de lærer i andre sammenhænge og ta-
ger med sig som generelle terapeutiske metoder. Der er sammenfald mellem 
de teknikker og principper psykoterapeuter træner sig selv og patienter med, 
og det er de samme teknikker, der går igen i samarbejdet i det tværfaglige 
team. Sygeplejerskerne tilegner sig teknikker og principper i deres sygepleje-
faglige vejlednings regi, og alle teknikker og principper tages med i arbejdet i 
de miljøterapeutiske grupper. Det bliver den enkeltes individuelle viden, og 
det er vanskeligt at skelne mellem, hvad der er terapi og ikke-terapi for syge-
plejerskerne.  
 

Sygeplejerske: ”jamen jeg synes, det er meget svært, jeg personligt kan sy-
nes, det er svært at skelne mellem, hvornår det er terapi, og hvornår det ikke 
er terapi, det synes jeg er umådeligt vanskeligt, […] i mit hoved er det gliden-
de, og det kan være lige så terapeutisk at sidde nede i dagligstuen og have en 
eller anden situation med en patient dernede i det, der sådan mere ligner den 
virkelige verden som at sidde inde i et samtalerum, men selvfølgelig, men me-
toden er forskellig, men […] behandlingseffekten tror jeg på, kan være lige så 
stor det ene sted som det andet sted. (Interview med afdelingssygeplejerske, 
Lene, Dagafsnit) 

 
Sygeplejersken lægger mere vægt på, hvad der har terapeutisk virkning på pa-
tienten, end på hvilke metoder hun arbejder med for at opnå en terapeutisk 
virkning. Dermed skelnes der ikke mellem psykoterapeutiske og miljøterapeu-
tiske teknikker, principper og metoder, og grænsen usynliggøres mellem, 
hvornår sygeplejersken udfører hvilke behandlinger, idet alt smelter sammen 
til en personlig faglig viden i sygeplejerskens arbejde. De interesser patienter-
ne har, og de færdigheder der læres på et praktisk og et kunstnerisk plan anses 
for at have betydning for, om behandlingen lykkes, og om patienterne rent 
faktisk bliver bedre til at klare sig selv uden for hospitalet.  
At det kan give patienter et nyt mod og indhold i livet at tegne og høre musik, 
viser følgende uddrag fra feltnoter fra en sportsdag på institutionen: 
 

Bandet består af en tidligere patient, der synger, to musikpædagoger spiller 
henholdsvis klaver og guitar, og en patient spiller på tromme. Det er tresser-
musik, og det giver en glad stemning rundt om kaffebordene, kan jeg se.  
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En læge fra dagafsnittet kommer hen til mig og fortæller, at ham der synger, 
har været patient hos dem for et par år siden. Han var i musik/ tegne grup-
pen og opdagede pludselig, at han kunne både synge og spille. Det havde han 
glemt.  
Så nu spiller og synger han og har fået et nyt indhold i livet. Han har ikke væ-
ret indlagt siden; men kommer i distriktspsykiatri. (Feltnoter dagafsnit) 

 
Det viser sig, at det ikke undersøges af sygeplejerskerne i afsnittet, om grup-
pebehandling, kropslig træning og sundhedsforebyggelse har haft nogen be-
tydning for, hvordan patienterne klarer sig i deres senere liv. 
 

Interviewer: ”Er det noget,[der er undersøgt] så I ved noget om, hvordan det 
så går dem [patienterne][…] bagefter? 

Sygeplejerske: ”Det gør vi ikke, altså, vi har aldrig undersøgt det. Selvføl-
gelig, når de går ud og kommer tilbage, så kan de komme tilbage og fortælle 
om, hvordan det gået; men når de er blevet udskrevet herfra, hvis det var det 
du tænkte på?[…] Det kan vi gøre, men vi gør det ikke, automatisk. 
(Interview med afdelingssygeplejerske, Lene, dagafsnit) 

 
Det er ikke undersøgt, om patienterne er bedre i stand til at klare sig selv i 
egen bolig, efter de er udskrevet fra dagafsnittet; men sygeplejerskerne fortæl-
ler, at der gøres meget, for at det skal lykkes.  
 
Struktur og forudsigelighed 
I de miljøterapeutiske grupper trænes og oplæres patienterne i daglige færdig-
heder, i at lave mad og hvad der er sund og usund kost, og hvordan man kan 
holde eller reducere vægten gennem forskellige former for motion. Patienter-
ne trænes i at være sammen socialt, i at samarbejde og i at spise sammen. Det 
betyder, at nogle af patienterne også finder sammen ude i byen, hvilket ikke 
altid er noget, personalet synes om. Nogle gange påvirker patienterne hinan-
den på en måde, personalet ikke finder gavnligt, modsat andre gange hvor 
personalet vurderer patienternes sociale ressourcer ud fra, om de faktisk etab-
lerer sociale kontakter udenfor institutionen eller med andre patienter.  
Ud over praktiske færdigheder og styrkelse af kroppen rummer miljøterapi 
også en normativ træning i at omgås andre mennesker socialt. Der er oplæ-
ring og træning i at sige det rette på rette tid og sted, at tale og tie i forskellige 
situationer. Det kan betragtes som en slags ’dannelse eller opdragelse’138 efter 
afsnittets normer for, hvilken adfærd det er ønskeligt. Der er afsat otte gange 
til et forløb i aktivitetsgrupperne.  

                                                      
138 Der menes ikke dannelse i en pædagogisk forstand, men formning af mennesket til 
subjekter af en bestemt slags, som Foucault taler om. (Foucault, 1994b) 
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Et forløb i aktivitetsgrupperne begynder med, at personale og patienter op-
stiller personlige mål for perioden sammen med hver enkelt patient, ud fra 
hvad patienterne selv giver udtryk for, at han vil træne i gruppeforløbet. Både 
de personlige og gruppens målformuleringer drøftes efter hvert forløb mel-
lem personalet og patienterne, og den sidste gang i aktivitetsforløbet evalue-
res, hvad den enkelte patient har opnået i forhold til sine personlige mål.   
Hvis en patient har en adfærd, der får andre mennesker til at undgå kontakt 
med ham, kan han ikke klare en hverdag sammen med andre udenfor institu-
tionen. Sygeplejerskerne gør patienten opmærksom på, når den slags sker, og 
der bliver arbejdet med patienternes relationer med andre mennesker. Ved at 
træne i grupperne på forskellige måder lærer patienterne at leve efter normer, 
som personalet eksplicit eller implicit anser for god opførsel.  
Sygeplejerskerne argumenterer for, at ordenen i tid og rum giver tryghed til 
patienterne, i og med at det er forudsigeligt, hvad der skal foregå i det enkelte 
gruppeforløb og ugen igennem. Den faste forudsigelige struktur betragtes 
som nødvendig, for at patienterne kan lære selv at strukturere deres eget ’kao-
tiske’ liv.  
 

”der ligger i det simpelthen det, at når det er støttende, så er det også mig, der 
strukturerer forløbet fuldstændigt, […] så det er fra starten forudsigeligt, de 
overordnede rammer ligger jo fast med de otte gange og tidspunktet og huset 
og strukturen fra gang til gang […] er jo selvfølgelig forskelligt til det forskel-
lige mad, man laver, […] det tænker jeg så over inden, hvordan det skal gøres 
i dag, ikke, og lægger så ud fra starten med, hvordan vi sådan gør, ikke? Altså 
hvis jeg har haft nogle overvejelser over, hvem der skal handle, så siger jeg 
det. Men det er ikke altid, jeg har det. Det kan også være, at jeg lægger det ud; 
men stadigvæk er det sådan en struktur, som jeg har fastlagt, der skal komme, 
og dem prøver jeg så at få sagt højt, ikke? Så det er forudsigeligt, hvad der 
skal ske i dag. Og det er en del af støtten. (Interview med sygeplejerske An-
nie, dagafsnit) 
 

En fastlagt og struktureret plan der er forudsigelig, giver ro i sindet, det ska-
ber orden og overblik over hverdagen og gruppearbejdet. Det bliver forudsi-
geligt for patienterne, så de ved, hvor og hvornår de skal i grupper, og hvad 
de skal arbejde med i hver gruppe hver gang.  
 
Opholdet på dagafsnittet er et optrænings- og selvstyringsprojekt. Der bliver 
lagt mål og planer, skabt overblik og struktur for hver patients behandlings-
forløb, så intet virker tilfældigt, så kontaktpersonen har en væsentlig struktu-
rerende rolle i forløbet.  
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”Interviewer: når du er kontakt person, hvad gør du så sammen med patien-
ten? 
Sygeplejerske: det er, det er f.eks., de der samtaler. Det har jeg jo prøvet. Og 
jeg lægger planer sammen med patienten og er tovholder, som vi også har talt 
om tidligere, […] og er med til at målformulere for patienten for de enkelte 
grupper, hvad […] hvad det er lige præcis, denne her patient skal arbejde med 
i den gruppe ikke? […]og støtte op omkring den målformulering, […]og det 
arbejder de så videre med i den gruppe, som jeg ikke nødvendigvis er 
i.”(Interview med sygeplejerske, Annie dagafsnit) 

 
Individuelle mål er også med til at give forudsigelighed og struktur på gruppe-
forløbet. Patienten støttes i at fortælle om sine problemer i gruppen, for at 
kunne opstille mål i forhold til problemerne. Sygeplejerskerne hjælper patien-
ten med at nedskrive de individuelle mål og at evaluere, om målene er nået, 
og efterhånden får patienten selv øvelse i at evaluere og måle sin læring. Sy-
geplejerskerne indhenter viden om patienten for at kunne støtte ham i at ud-
arbejde mål, og i de otte uger et forløb varer, lærer patienten, at der stilles 
krav om, at han i kontaktpersonsamtaler og grupper selv evaluerer sine pro-
blemer, sin fysiske, psykologiske og sociale fremgang i behandlingsgrupperne 
og sine relationer med andre i og udenfor institutionen. Gennem selvevalue-
ringen bliver patienten mere klar over sine problemer og over, hvad han må 
arbejde videre med for at ændre ved sin adfærd og sit liv.  
 

”Sygeplejerske: ”det har meget at gøre med at, at vi lærer hinanden bedre at 
kende. At vi starter med at få den her alliance, hvor vi bare sådan: jamen jeg 
vil dig noget godt, og jeg vil godt hjælpe dig, og så med tiden synes jeg, at så 
bliver kontakten så sådan bedre og bedre, og patienten kommer sådan mere 
omkring med de problemer, der sådan også kan være, og hvad der også kan 
spille ind på den psykiske tilstand i det hele taget. Et meget godt eksempel det 
er […] en skizofren patient som måske ikke sådan, som jo er rimelig velfun-
gerende, ellers er vedkommende jo ikke her, og så med tiden så virker det 
som om, at patienten nærmest bliver dårligere, men gør det egentlig ikke, 
men jeg får lov til at se mere af den verden.” (Interview med sygeplejerske 
Annie, dagafsnit) 

 
Sygeplejerskens teknik er at skabe en alliance, hvor patienten efterhånden lø-
ser op og fortæller om sine problemer. Sygeplejersken fortæller patienten, at 
hun vil patienten det godt, hun vil hjælpe ham med at arbejde med og løse 
sine problemer. Gennem alliancen ’åbner’ patienten sig og lader sygeplejersken 
se mere af sin syge verden.  
 
Selvevalueringen fungerer som bekendelse, og gennem selvbekendelsestek-
nikkerne får patienten viden om sig selv. Det han ikke vidste om sig selv, af-



I virkeligheden udenfor 

 213 

sløres gennem bekendelsen. Patienten afslører sin hemmelige syge verden ved 
at fortælle om den i samtalerne med sygeplejersken. Patienten betror sig til 
sygeplejersken, han bekender om sine problemer og viser derved sin syg-
domshemmelighed frem for sygeplejersken og for sig selv. Sandheden afslø-
res for både sygeplejersken og for patienten selv. Hjælpen udgøres af denne 
afsløring af hemmeligheden, en afsløring der gør patienten i stand til at lære 
sandheden om sig selv at kende. Sandheden produceres i relationen mellem 
de to, og patienten subjektiveres som et subjekt, der ved at kende sin sygdom 
kan blive i stand til at tage ansvar for sin sygdom og håndtere den på en selv-
bekendende måde. Bekendelse og formidling af selvteknologiker er redskaber 
til at hjælpe patienterne til at hjælpe sig selv for at blive selvstyrende og selv-
ansvarlige, da bekendelse virker frigørende. (Foucault, 1994b:73)  
Sygeplejerskerne anser nogle grupper for at være ’rigtig gode’ for patienterne 
at begynde i. Der er især tre grupper: Den ene er aktivitetsgruppen, hvor sy-
geplejerskerne arrangerer ture sammen med patienterne. Turene bliver plan-
lagt efter patientgruppens interesser og efter aktuelle kulturelle arrangemen-
ter, kunstudstillinger, film, museer, besøg i byer, cykelture etc. Formålet er, at 
patienterne kan opleve, at de kan have glæde af at beskæftige sig med kultu-
relle og kunstneriske ting. Den anden gruppe er vandregruppen, hvor patien-
terne kommer ud at gå og opleve naturen. Den tredje gruppe er motions-
gruppen, hvor motion kombineres med leg for at træne patienterne i socialt 
samvær.  
 
Motion som kropsdisciplinerende metode 
Motionsgruppen er en miljøterapeutisk gruppe, hvor der ikke er formuleret 
krav, der skal være opfyldt, før patienter kan motionere. Tværtimod opfor-
dres alle afsnittets patienter til at være med i gruppen, fordi motion anvendes 
som en sundhedsfremmende strategi.139 Patienterne lærer, at det er sundt at 
motionere, og for at motion kan være sundt, må kroppen bruges rigtigt. I in-
terviewet fortæller sygeplejersken, der leder motionsgruppen, at hun kombi-
nerer sin uddannelse om gymnastik med sin viden og erfaring fra sit arbejde 
med psykiatriske patienter. 
 

                                                      
139 Dagafsnittets tværfaglige team søger at nedsætte patienternes medicinforbrug, så 
de får en meget lille dosis, og nogle kan trappes helt ud af visse former for medicin. 
Kropstræning kan erstatte noget af medicinen. Der er lavet undersøgelser, der viser, 
at motion f.eks. i form af løbetræning udløser kroppens egne smertestillende stoffer, 
endorfiner, der giver mennesker en oplevelse af velvære.  



Nelli Øvre Sørensen 

 214 

”Interviewer: ”Når du arbejder, hvad er det så, du gør, som kombinerer 
din gymnastik med din psykiatriske sygepleje. Hvad er det, du gør?” 

Sygeplejerske: ”Jamen, det jeg går ind og kikker på, det er, at jeg kan se, 
patienterne er stive og har en meget dårlig kontakt til deres krop, nogen har 
det sådan, ikke? Så det jeg gør, det er, at jeg går ind og kikker på det sund-
hedsfremmende, hvad er vigtigt, altså, styrke muskulatur og styrke knogler, 
styrke deres psykiske velvære ved at bevæge sig og prøve at give patienten 
overbevisning om, at det er noget, vi kan arbejde videre med, hvis de mærker 
den der velvære. Og det vi også sådan arbejder meget på her, der er jo, at give 
patienterne så lidt medicin som muligt. Og så skal der jo være noget i erstat-
ning, som også kan give dem noget velvære. Og at lære dem, at det er en del 
af behandlingen, det er at bevæge sig og bruge sin krop og lære at bruge den 
rigtigt, lære at forstå kroppens signaler ligger der også meget om i behandlin-
gen omkring kroppen.” (Interview med Winnie, dagafsnit) 

 
Motion er behandling af kroppen, hvor der sættes ind på flere områder: Fysisk 
sundhedsfremme: øvelser smidiggør muskler og led og styrker kroppens knogler 
og muskulatur. Medicinsk: patienterne får gennem motion en slags erstatning for 
mindskelse i medicindosis.  
Psykologisk: Gennem øvelserne lærer patienterne at føle deres krop, at komme 
i kontakt med kroppen og at kunne tolke dens signaler, og at patienterne læ-
rer at føle kropsligt velvære, når de motionerer. Desuden arbejdes der med 
patienternes problemer med at klare psykosociale relationer. ”Mange af dem 
kan ikke mærke egne grænser, kan ikke få sagt fra, har berøringsangst, men der er mange 
ting at arbejde med.” (Interview med Winnie, dagafsnit) 
Socialt: Patienterne får lejlighed til at føle sig som børn igen, ved at lege og være 
sammen om at spille bold. Det giver glæde og styrker det sociale fællesskab.  
 
Motionsgruppen har som alle grupper en varighed på halvanden time. Før 
aktiviteten begynder, planlægger personalet motionsforløbet i detaljer på for-
mødet. 
 

Formøde til motionsgruppen 
Formødet varer ½ time og er mellem Winnie, Gitte, to studerende og en 

elev. Her fordeles roller og aftales med de studerende, hvad de har tænkt sig 
at gøre. De sidder i rummet med stole sat i cirkel uden borde og drøfter pro-
grammet igennem, mens Winnie viser det skriftlige materiale og viser billeder 
af øvelserne til de studerende og eleven.  

Programmet for dagen er: opvarmning fra kl 10 til kl 10.30., kaste med 
bolde i 5 minutter to og to sammen. Fra kl 10.40 til kl 11.05 volleyball, kl 
11.05 til 11.20 afspænding, kl 11.20 til kl 11.30 eftersnak med en runde om, 
hvordan patienterne har oplevet motionen denne dag. 
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Det drøftes, at det er vigtigt at holde programmet og tidsskemaet præcist 
som planlagt, ingen overskridelser eller afvigelser. Det præciseres, fordi det 
skal være forudsigeligt, at patienterne kender øvelserne, og at Gitte og Winnie 
kan styre forløbet. Alt aftales præcist, også musikken til øvelser og til afspæn-
ding. Winnie fortæller eleven og de to studerende om psykiske reaktioner, der 
kan komme fra patienterne under afspænding.  

”Sidst var der en, der blev ked af det, det er helt naturligt. Det sidder i 
kroppen som smerter eller spændinger, det er sådan, at det løser op i krop-
pen. Det er ikke unormalt, men noget vi kan rumme, det at patienter, hvis de 
kan klare det, kan få lov at blive der. Det er vigtigt at få sat ord på, at kom-
munikere, verbalisere det. Det er vigtigt, at vi også lige træner den funktion.” 

(Feltnoter, dagafsnit) 
 

På formødet aftales personalets funktion på et meget detaljeret niveau i for-
hold til den enkelte øvelse. De studerende har udvalgt hver en patient, de vil 
støtte under motionen. På formødet gøres det også tydeligt for de studerende, 
at nogle patienter kan få psykiske reaktioner, når de arbejder med deres krop. 
Det anser sygeplejersken for ’helt naturligt’, fordi patienterne kan have spæn-
dinger i kroppen, der virker som psykiske smerter.  
Motion er behandling af kroppen og på samme tid af psyken, fordi motion 
løsner op for psykiske spændinger i kroppen, så patienterne reagerer følel-
sesmæssigt, fordi de ikke kender egne grænser og derfor ikke kan sige fra.  
 
Selve motionsforløbet går efter planen og patienterne instrueres i at gøre 
øvelserne rigtigt, for at det kan få den ønskede sundhedseffekt. 
 

Motionsgruppen begynder med opvarmning. Patienterne kaster med bolde 
to og to. Mette [studerende] kaster bold på meget kort afstand med Keld. Hans 
bevægelser er stive, og han griber ikke bolden. Keld har svært ved at bøje sig 
ned og Mette må samle bolden op fra gulvet til ham. Hanne [studerende] kaster 
bold med Julie, hun er langsom i sine bevægelser, men er ikke så stiv i krop-
pen som Keld. Hun ser glad ud og kan gøre de fleste øvelser sammen med 
den studerende. Den studerende forklarer og retter Julie undervejs, så hun 
gør øvelserne rigtigt. 

Så går opvarmningen over i at løbe rundt i en cirkel til musik. Winnie for-
klarer, at de danner en cirkel inderst. Der løber de, der ikke løber så stærkt. I 
den midterste cirkel løber vi andre. Og hvis der er nogen, der løber meget 
stærkt, kan de løbe i en cirkel yderst.  

Musikken sætter i gang. I midten står Mette sammen med Keld. Han kan 
næsten ikke gå rundt og slet ikke løbe, så det er nærmest gang på stedet. I den 
næste cirkel løber alle patienterne sammen med Karen elev og Gitte (plejer), 
og Julie løber ved siden af Hanne. I den yderste cirkel løber Winnie rundt ale-
ne, hun løber stærkt og når rundt to gange, mens de andre tager én tur i den 
midterste kreds. 
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Nu begynder selve gymnastikken. Det er smidighedsøvelser på gulvet. 
Keld får støtte og bliver instrueret tæt af Mette, og da de laver en øvelse, 
hvor alle skal ligge på maven på gulvet, har han svært ved det. Hans bevægel-
ser er langsomme, stive og besværlige, og han kan næsten ikke vende sig 
rundt. Næsten inden han når at vende sig om på maven og lave øvelsen en 
gang, er øvelsen færdig.  

Winnie instruerer og går rundt og retter lidt på patienterne, så de udfører 
øvelserne rigtigt. Hun smiler og taler stille og venligt med patienterne, når 
hun instruerer dem i at gøre øvelsen rigtig. Og patienterne spørger hende, om 
det nu er rigtigt.  

Til slut er der afspændingsøvelser og afslapning. Bagefter sætter alle pati-
enter og personale sig i en rundkreds og taler om, hvordan det var at lave 
øvelserne. Og Karen og Winnie fortæller, hvorfor det er godt og sundt med 
motion og at få rørt kroppen. (Feltnoter, dagafsnit) 

 
Øvelserne forløber som planlagt i den rigtige rækkefølge, mens sygeplejersken 
går omkring mellem patienterne og fører kontrol med, at de udfører øvelser-
ne rigtigt, så de er gode for kroppen, og kroppen smidiggøres uden at bela-
stes. Patienterne rettes, hvis de udfører øvelserne forkert, de disciplineres til 
at gøre øvelserne kropsligt korrekt.  
 
Motionen får kroppen til at reagere, den indgår i patientens bekendelse, hvor-
igennem patienten får viden om sine psykiske problemer, og denne viden 
formidles til sygeplejersken gennem patientens følelsesreaktioner. Kropsøvel-
serne opdeler og udskiller patienterne i flere grupper. Der er ikke tvivl om, 
hvem der er ekspert, hvem der skal lære, og hvem der er patienter.  
Rangordenen viser sig tydeligst under løb, der foregår i tre cirkler, hvor syge-
plejersken løber hurtigst og alene rundt i den yderste cirkel, og som en kon-
trast går en enkelt patient alene rundt assisteret af en studerende i den inder-
ste cirkel. Patienten er udskilt, hans krop er klassificeret som syg, og patienten 
kan ikke selv styre styringen af sin krop. Det er synligt for alle, at der er for-
skel på sunde kroppe og syge kroppe, på veltrimmede muskuløse kroppe og 
på stive eller slappe og trinde kroppe. Der hersker et opdelingsprincip, der 
hedder en sund sjæl i et sundt legeme og en syg sjæl i en syg krop.  
 
’Walk and Talk’ som bekendelses teknik 
Vandregruppen og aktivitetsgruppen betegnes som indslusningsgrupper for 
nye patienter, fordi der i begge foregår ’en masse informel snak’ mellem patienter 
og personale. Det er dog ikke alene en informel gruppe, den er et ideelt rum 
at observere patienterne i. Sygeplejersken forklarer, at ’vandregruppen er velegnet 
som en observationsgruppe’, fordi det at vandre en lang tur sammen med andre 
’løsner for tungebåndet’. I disse to indslusningsgrupper lægger patienterne ikke 
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særlig mærke til, at de bliver observeret, fordi de er optaget af at vandre og se 
sig omkring, når de går lange ture eller er på kunstudstilling. 
Hovedformålet med vandregruppen er, at patienterne oplever, hvor dejligt 
det er at få rørt sig ved at komme ud at vandre ’raske’ ture på fire til seks ki-
lometer, samtidig med at patienterne oplever naturen. Sygeplejersken vælger 
rute efter turens længde, fordi patienterne skal nå at opleve, at pulsen stiger, 
mens de vandrer rask af sted, og at det er dejligt at få rørt kroppen. Og pati-
enterne skal opleve, at de ikke bliver presset til at tale under turen. 
Formålet er ikke kun at vandre. Der profiteres af, at når patienterne rører sig, 
går lange ture eller dyrker motion sammen, så virker det også socialt befor-
drende og tungebåndet løsnes.  
 

Sygeplejerske: ”Jeg havde set de der gange, hvor vi virkelig havde gået nogle 
lange ture, hvad der sådan skete, ikke? At det der med at sådan få trampet 
godt igennem, få vadet der-ud-af, komme tilbage og være naturligt trætte og 
sætte sig med en kop kaffe bagefter, og tale om hvordan det havde været ik-
ke, og der synes jeg da, der er god mening i at bruge sin krop, når man har 
det psykisk dårligt. Det kender jeg jo fra mig selv, hvis der er noget, jeg er 
fyldt op af og sådan tænker meget over. Det er meget befriende at få vadet en 
tur og få pulsen lidt op, og sådan. Problemerne løser sig på en eller anden 
måde, når man får tænkt lidt over tingene, ikke? […] at komme til at grine, tit, 
jeg synes, der er meget humor egentlig i den gruppe, tit. Sådan efterhånden så 
sker der sådan et eller andet.” (Interview med sygeplejerske, Annie, åbent af-
snit) 

 
Sygeplejersken bruger en ’walk and talk’ teknik i sit arbejde, at gå løsner op for 
de følelser, der er forbundet med at gå i naturen. Vandreturen løsner op for 
disse følelser i patienternes krop og giver dem lyst til at tale om deres pro-
blemer. Sygeplejersken bruger turen til at observere patienterne i deres sociale 
samvær med hinanden, og hun lytter til patienternes samtaler. Sygeplejersken 
taler sammen med de patienter, der får lyst til at fortælle hende noget om de-
res oplevelser og liv, og på denne måde får sygeplejersken viden om mange af 
patienterne. 
 

”Sygeplejerske: sådan lidt med fuldt overlæg, jeg går ikke sådan meget i dyb-
den med de patienter, jeg går med i vandregruppen.[…] Men at det så kan 
opstå, det synes jeg nemlig også tit, det kan, når der er blevet gået rask til en 
tre kilometer, så sker der altså tit noget, med folk ikke, og der bliver løst op 
for nogen ting på en eller anden måde. […] 
Interviewer: så, du kan i virkeligheden komme ret tæt på? 
Sygeplejerske: ja, det kan jeg godt, men jeg gør det ikke målrettet, som jeg gør 
i kost levevis gruppen.” (Interview med sygeplejerske Annie, dagafsnit) 
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Når sygeplejersken fortæller, at vandreturene løser op for noget, er det en in-
direkte måde at få viden om patienten på. Sygeplejersken er ’til rådighed’, og 
hun presser ikke for at få målrettet viden. I de andre grupper går hun målret-
tet frem. Sygeplejersken mener, at patienterne har et frirum i vandregruppen, 
fordi de ikke behøver at fortælle noget, betro sig til hende om noget. Hun får 
kun noget at vide, når turen løsner op for tungebåndet. Sygeplejersken går 
ikke meget i dybden med samtalerne, sådan som hun gør det i andre grupper.  
 

”man kan sige, en vandregruppe her nede i daghospitalet, folk kan jo selv 
vandre, men indholdet i vandregruppen, er ikke så meget det at vandre, det er 
en del af det, det at få rørt sig og få noget motion på den led, det er i lige så 
høj grad, i højere grad også, måske den kontakt, som der er mulighed for at 
etablere, på en lidt mere uformel måde, når man går en tur, frem for når man 
sidder i dagligstuen. Og det er der mange af de dårlige patienter, som virkelig 
kan profitere af, og det er en god måde, i afsnittet, lige sådan i motionsgrup-
pen.” (Interview med overlæge, dagafsnit) 

 
Der profiteres af en ’walk and talk’ teknik, idet det føles mere uformelt end 
en samtale rundt om et bord. Sygeplejersken er til rådighed, når patienten får 
trang til at fortælle, mens de vandrer. Sygeplejersken er klar over, at hun ved 
at være til rådighed ikke får så mange oplysninger på et dybere psykologisk 
plan, som hvis hun udspurgte patienterne målrettet, som hun gør i andre 
grupper. ’Walk and talk’ samværet udløser en hyggelig stemning, hvor grup-
pen er fælles om at gå. Der etableres sociale relationer, og der grines meget på 
vandreture, fordi det løsner op for fortællelysten og løfter stemningen. Syge-
plejersken ser vandreturen som en slags frirum i betydningen, at det ikke er 
tvunget, at patienten skal tale, med mindre han får lyst til det.  
Vandreturen er behandling under knap så målrettede og strukturerede fysiske 
rammer som tilfældet er for andre grupper, og på samme måde som i moti-
onsgruppen behandles fysisk, psykisk og socialt samtidigt.  
Med ’walk and talk’ teknikken er der etableret en slags ikke-struktur i et ordnet 
og gennemstruktureret behandlingsregi. Sygeplejersken benytter sig af denne 
ikke- struktur, til at observere patienterne og til at finde ud af deres problemer 
og ressourcer. Sygeplejersken bruger aktiviteten til at få viden om patienterne, 
idet den etablerede ’walk and talk’ teknik forener kropsdisciplin med beken-
delsesteknikker. Den institutionelle overvågning virker i det skjulte, hvor pati-
enterne bliver meget synlige for sygeplejersken i det åbne rum, som naturen 
udgør. 
 
Vandreture er træning af patienterne i at være sammen socialt, og det udgør et 
observationsforum for sygeplejersken. Vandreturens rum udgør en udvidelse 
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af institutionens magtrum, det ændrer et ikke- disciplinært rum til et discipli-
nært rum.  
 
Der er stadig en struktur, det er fastlagt, at turen varer nøjagtig halvanden 
time, hvor overholdelse af tidsskemaet i sig selv kan betragtes som et effektivt 
magt- og disciplinerings middel. Patienterne kan ikke frit tale om hvad som 
helst på turen, sygeplejersken lytter og standser patienterne i deres tale, hvis 
de taler om noget, hun mener, de ikke kan tale om, ligesom sygeplejersken 
korrigerer patienterne, hvis der er noget, hun mener, de har misforstået. 
Vandreture er ikke naturoplevelser for oplevelsens skyld, det er terapeutisk 
behandling af mennesker med kropslige, psykiske og sociale problemer. Når 
der samtales om patientens problemer anvendes pastorale magtteknikker, 
hvor patienten bekender om sine tanker og følelser, og der søges medicinske 
og psykologiske forklaringer på patienters problemer.  
 
Kost og levevis som sundhedsstrategi 
Personalet arbejder med patienternes mangeartede problemer i de mere struk-
turerede gruppeforløb, og patienterne vænnes fra begyndelsen til, at sygeple-
jerskerne, lægerne og psykoterapeuterne stiller målrettede spørgsmål for at få 
netop den viden, de har brug for til at diagnosticere patienterne, udforme be-
handlingsplaner og udføre gruppebehandling.  
Der er målrettet behandling i kost/levevis gruppen på samme måde som i 
motions- og vandregruppen. Der sættes målrettet ind på at oplære patienterne 
i daglige færdigheder som madlavning, hygiejne og indkøb, idet fysisk, psykisk 
og social behandling kombineres.   
 
Fysisk: Patienterne trænes i at få fornemmelse for at lave mad, og det virker 
sundhedsfremmende, fordi patienterne lærer at beregne, købe ind til og frem-
stille sund og slankende kost, der er velsmagende og selvlavet. Samtidig un-
dervises i sunde levevaner som sammenhæng mellem motion, kost og søvn 
og hvile. Der undervises også i relationer mellem sygdom, medicin, kost og 
motion. 
Psykologisk: Patienterne fortæller om deres psykologiske problemer, og opstil-
ler mål for, hvordan de vil arbejde med dem i gruppen.  
Socialt: Patienterne lærer at gøre noget praktisk i samarbejde med andre og at 
spise sammen. 
 
Målet med at være i kost/levevis gruppen er praktisk færdighedsorienteret, at 
patienterne kan lave mad, når de har gjort det sammen med sygeplejerskerne. 
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Det er træning for at få kropslig kunnen. Sygeplejersken fortæller, at nogle 
patienter har så dårlig kropsfornemmelse, at de ikke kan røre i en gryderet el-
ler åbne en karton med juice, enten tager de for blødt eller også tager de for 
hårdt.  
Træningen foregår meget målrettet, og der trænes i at læse varedeklarationer, 
købe ind, planlægge arbejdsgangen med at lave maden, lære om og overholde 
hygiejniske principper i køkkenet, spise sammen og rydde op bagefter. Der er 
et forløb på otte gange med samme gruppe patienter. Første gang gruppen 
samles, planlægger de sammen, hvilke retter der skal laves de følgende gange, 
og patienterne udarbejder individuelle mål for, hvad de vil arbejde med i 
gruppen. Det kan være alt fra at lave en bestemt ret, at komme op om mor-
genen, at kunne handle ind, og at kunne være sammen med andre om at spise 
et måltid mad. Efter hver gang evaluerer gruppen, hvordan den enkelte pati-
ent arbejder med sine mål, og på den sidste af de otte gange evalueres hele 
forløbet med patienterne.  
 
Den fysiske oplæring i at lave mad udfylder hovedparten af gruppens to en 
halv times varighed.  
 
 

Kost/levevisgruppen  
Ugen før er det blevet aftalt, at patienten Hans skal planlægge og fordele 

dagens arbejde mellem de tilstedeværende patienter og personalemedlemmer. 
[…] Der skal laves Lasagne, der er Hans yndlingsret. […] Sygeplejersken An-
nie vil tage sig af at hjælpe Hans med at planlægge, identificere og fordele ar-
bejdsopgaverne, og bagefter vil hun hjælpe Hans at lave sauce. Hans har et 
stort ønske om at lære at lave Bechamelsauce efter en opskrift i Karolines 
kogebog. […] Hans læser opskriften og ’identificerer opgavers antal og stør-
relse’ med Annies hjælp. […] Meget hurtigt har Annie og Hans læst på op-
skriften og er gået i gang med at planlægge, hvem der skal lave hvad. Annie 
overtager det lidt, og det virker, som om Hans ikke helt kan overskue, hvad 
de andre patienter kan klare af opgaver. […] 

Da de andre er færdige med kødsaucen, er det Hans og Annies tur til at 
gå i gang med Bechamelsaucen. Annie skal efter aftale med Hans kun guide 
og støtte ham i processen. De læser igen opskriften igennem, vejer tingene af 
og stiller det hele parat på bordet ved siden af komfuret. Hans begynder med 
at røre i gryden med smør og mel, Annie guider ham og fortæller, at han skal 
røre rundt hele tiden, ellers brænder det på.  

Hans rører i gryden, mens han snakker og ser i alle retninger på samme 
tid. Det sprøjter på fliser, komfur og bord, og Annie holder ham fast i at røre 
og siger, han skal se ned i gryden. Men da osten er puttet i, synes Hans det 
bliver tungt at røre i, så det ender med, at det er Annie, der rører rundt i gry-
den i stedet for Hans.  
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Han spørger interesseret, hvad det brune i saucen er for noget, og Annie 
fortæller, at det er muskatnødden, der farver saucen lidt, ellers er det en hvid 
sauce. […] 

Mens lasagnen er i ovnen, sætter personalet og patienterne sig rundt om 
bordet for at tale om varedeklarationer. Der bliver talt lidt om priser på varer 
og om fedtindhold i færdigvarer, mens Annie fortæller, hvorfor det er vigtigt 
at holde øje med fedtprocent, proteinindhold etc. Annie fortæller, at det er 
vigtigt ikke at spise for meget fedt for at holde vægten nede. Bagefter tager de 
en runde om, hvordan og hvor meget motion patienterne får i ugens løb, 
fordi det er vigtigt at motionere og spise sund kost, når man får medicin for 
ikke at tage på i vægt, forklarer Annie. 

Hans er meget glad og forventningsfuld og holder godt øje med, hvornår 
maden er færdig. Da maden er færdig, kommer den på bordet, og Birthe skæ-
rer for, og det hele bliver spist op. […] 

Personalet holder eftermøde om gruppens forløb. Dagens iagttagelser og 
oplevelser om hver enkelt patient bliver kædet sammen med de øvrige dages 
oplevelser om patienterne, og disse iagttagelser bliver diskuteret i forhold til 
den enkelte patients sygdom, familie og sociale situation. Bagefter bliver der 
evalueret i forhold til den enkelte patients målsætning for gruppen, og det 
bliver nedskrevet i en lille grå bog. (Feltnoter, dagafsnit) 

 
Da jeg på et tidspunkt i et interview med sygeplejersken spørger hende, om 
patienterne i kostgruppen er tykke, går det op for hende, at alle patienter i 
gruppen er slanke. Hun ikke har før tænkt over, at de tykke patienter er for-
svundet fra gruppen; men det har ikke den store betydning, da kostprincip-
perne, hun underviser patienterne i, stort set følger kostpyramidens råd om 
sund kost.  
Patienten, der vil lave Lasagne, har gjort det mange gange før. Han vil altid 
have den samme ret. Det har fået sygeplejersken til at undre sig og spørge 
målrettet til, hvorfor han er så glad for Lasagne, da hun mener det i virkelig-
heden må handle om noget andet. 
 

Sygeplejersken: ”der er en patient, der vil øve sig på at lave bechamelsovs 
til lasagne, ikke? Så det vælger han hver gang indtil videre,[…] det vil sige en 
gang hver ottende uge, får vi så lasagne, ikke? 

 ”men det kan man så godt arbejde på, at det måske skal være noget andet 
en anden gang. Det kan der jo også ligge noget i, og i virkeligheden handler, 
har vi så fundet ud af, at det handler om, at den der bechamelsovs, det er nok 
også, det jeg mener lidt med at komme i dybden, efterhånden som man lærer 
patienten at kende, ikke? Så finder man ud af: ”Hvad er det egentlig det 
handler om, det der ikke?”[…]  

”så handler det i virkeligheden om, at hans mor er så god til at lave mad, 
og hun kan bare lave bechamelsovs, og det er sådan et nederlag for ham, at 
han ikke bare kan få lavet det, og så er ligesom noget andet, vi skal arbejde 
med, ikke? Altså, så kunne det være at arbejde med, at det er jo ikke sikkert, 
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han skal være lige så god som sin mor til at lave mad, vel. Og hvordan kan 
det være, han synes, han skal det, og så gå ind i det. Ja, det er sådan, nu ven-
der jeg lidt tilbage til det der med at komme lidt i dybden. ” (Interview med 
sygeplejerske Annie, dagafsnit) 

 
Sygeplejersken forklarer patientens ønske om at lave Lasagne ud fra en psy-
kologisk forståelsesramme. Patientens mor er god til at lave mad, derfor vil 
patienten også være det. Det er her patientens psykologiske problem ligger i 
hans forhold til sin mor. At forstå og afdække de psykologiske grunde til pati-
enternes handlinger er for sygeplejersken at komme i dybden med et pro-
blem.  
Men sygeplejersken kan ikke selv arbejde videre med patientens problem, ef-
ter hun har afdækket det. Sygeplejersken kan kun konstatere, at der ligger et 
problem om patientens forhold til sin mor. Hvis patienten skal arbejde videre 
med sit problem, hører det til i en psykoterapeutisk gruppe, og det er sygeple-
jersken ikke uddannet til at varetage. Sygeplejersken opdager problemer, åb-
ner for pakken af problemer, lægger indholdet af den frem for en læge eller 
en psykoterapeut, der så kan gå videre med det i deres behandling.  
 
Psykoterapeutiske grupper  
Dette afsnit handler om psykoterapeutiske behandlingsgrupper, og de logik-
ker der ligger bag psykoterapeutiske principper, teknikker og metoder, som 
anvendes i disse grupper, og som smitter af på det tværfaglige teamsamarbej-
de.140 I de psykoterapeutiske grupper arbejder patienterne med deres proble-
mer i forhold til selvværdsfølelse, med samtaletræning og med gruppedyna-
mik. Der er de tre psykoterapeutiske behandlingsgrupper, der er sat på ske-
maet, og i den periode jeg var i afsnittet som forsker, blev fællesmødet ændret 
til en stor psykoterapeutisk gruppe, der skulle ledes af tre terapeuter, der sam-
tidigt udgjorde gruppens reflekterende team.  
Ifølge psykoterapeuterne kan patienterne træne på et dybere individuelt psy-
kologisk plan, når de behandles i psykoterapeutiske grupper, modsat når de 
deltager i aktivitetsgrupper. Der er altså en forståelse af, at patientens psyko-
logiske problemer behandles på en ganske særlig måde ved hjælp af psykote-
rapi, der adskiller sig fra miljøterapi, der ikke går i dybden. Det som psykote-
rapeuterne forstår som denne forskel, vil jeg søge at komme nærmere i dette 
afsnit. 
                                                      
140 Afsnittet bygger på materiale fra fokusgruppeinterview med psykoterapeuterne 
om, hvad de mener, adskiller aktivitets- og psykoterapeutiske grupper. Desuden byg-
ger det på feltnoter fra møder i det tværfaglige team. Jeg har ikke haft adgang til at 
udføre observationsstudie i de psykoterapeutiske grupper. 
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Psykoterapi virker som det mest eftertragtede terapeutiske arbejde på dagaf-
snittet, da sygeplejerskerne søger at uddanne sig til at kunne deltage i disse 
grupper som føl og gennem dette tilegne sig de psykoterapeutiske metoder. 
Det kræver træning og ikke mindst uddannelse at kunne udføre psykoterapi 
på den rigtige måde og vide, hvad der er det rigtige at sige. 
I en psykoterapeutisk gruppe foregår terapien på et ’dybere psykologisk plan’, 
end når patienterne deltager i aktivitetsgrupper. Miljøterapi foregår på et mere 
bredt plan, der omfatter fysiske, psykologiske og sociale problemer, og der-
med må det forstås som et mere overfladisk psykologisk niveau. Det dybe og 
overfladiske psykologiske niveau kommer derved til at adskille psykoterapi fra 
miljøterapi. Fordi der arbejdes på et dybere psykologisk plan, hvor terapeuter 
og patienter mødes, berøres patienterne på et eksistentielt niveau. Derfor ud-
gør de psykoterapeutiske behandlingsgrupper et fortroligt rum, hvorfra det 
ikke er tilladt at referere noget til nogen udenforstående om det, der tales om 
i gruppen. Kravet om et fortroligt rum begrundes med, at der skal være for-
trolighed og tillid blandt deltagerne, det skaber den nødvendige tryghed, for 
at patienterne kan give udtryk for deres dybe psykologiske problemer med 
livet over for hinanden.  
At være deltager eller ikke-deltager i psykoterapeutiske grupper opdeler såvel 
personale som patienter i to grupper. Den ene gruppe udgøres af formelt ud-
dannede psykoterapeuter, der behandler patienter, som vurderes egnede til 
psykoterapeutiske grupper. Den anden gruppe er ikke-psykoterapeuter, der 
varetager behandling i aktivitetsgrupper med patienter, der er ikke-egnede til 
psykoterapeutiske grupper.  
 

Ilse: ”Det synes jeg også, altså, begge typer grupper er vældig meningsful-
de i patientens arbejde som sådan. Og det gerne skulle hænge sammen, selv-
følgelig. Det og sige til og fra, for eksempel, kan både være et tema i samtale-
gruppen og i aktivitetsgruppen på gåturen, og på den måde kan patienten ar-
bejde med samme tema på forskellige måder.”  

Rie: ”Og det er jo egentlig fint nok, at det man har arbejdet med i sin te-
rapeutiske gruppe, på en psykologisk vis, at man kan få hjælp til, støtte til at 
gøre det i praksis i sin gruppe.” 

Lene: ”Men de fleste af vores patienter er jo ikke i terapeutiske grupper, 
så de skal jo arbejde med de ting uden at have den service, skal man huske på. 
Såh” 

Rie. ”De får jo støtten i grupperne.” 
Lene: ”Jo, jo, men de får ikke den terapeutiske.” 
Rie: ”Nej, det er rigtig nok. ” 
Lene: ”Det er der ikke mange, der får.”  
(Fokusgruppeinterview, psykoterapeuter, dagafsnittet) 
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Opdelingen er i sig selv kan ikke tages som udtryk for, om behandlingen vur-
deres mere eller mindre meningsfuld for patienterne i forhold til patientens 
livssituation. I citatet udtrykkes dog bekymring, fordi det kun er et fåtal af pa-
tienterne, som modtager psykoterapeutisk støtte, og dermed får de ikke den 
optimale behandling. Psykoterapeuterne kan betragtes som de behandlere, 
hvis behandling fuldkommengør patientens behandlingsforløb, dermed bliver 
psykoterapi lidt mere eftertragtelsesværdigt, og behandling uden psykoterapi 
er ikke lige så virksomt. Der er ikke så mange af patienterne, der reelt får en 
psykoterapeutisk behandlingsmulighed, fordi under en tredjedel udvælges til 
at tilhøre den lidt mere eksklusive gruppe, der opfylder kravene til at blive in-
kluderet i et psykoterapeutisk forløb. De psykoterapeutiske gruppeforløb er 
således selektive i forhold til, hvilke patienter, der kan deltage i gruppebe-
handlingen. Hver enkelt patient, der har fået adgang til en psykoterapeutisk 
gruppe, er ved individuelle samtaler blevet vurderet af læge og psykoterapeu-
ter ud fra, om han kan indgå i et psykoterapeutisk gruppeforløb, og om pati-
enten passer ind i gruppen, dvs. hvordan det vil påvirke patienten såvel som 
resten af gruppen. 
Det er ikke eksplicit formuleret, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at 
en patient kan deltage i et gruppeforløb, men under interviewet med psykote-
rapeuterne bliver det synligt, at det er underforstået mellem terapeuterne, at 
patienter skal kunne opfylde forskellige kriterier for at kunne deltage.  
 

Patienterne skal kunne: 
Sidde uden noget foran sig og sidde stille i hvert fald én time, 
Have en vis intelligens, bruge sproget til at beskrive og reflektere, og bruge 
sproget til at tale om følelser. 
Mærke sig selv, rumme/ containe andres følelser og vise omsorgsfuldhed 
overfor medpatienter, vise nærvær, åbenhed og fortrolighed 
 [Kriterier er konstrueret af mig efter analyse af fokusgruppeinterview] 

 
I de eksisterende grupper kan patienter, der er psykotiske, ikke indgå; men i 
fokusgruppeinterviewet kom det frem, at der er planer om, at oprette en 
gruppe specielt for psykotiske patienter;141 men der er forskel på de terapeuti-
ske grupper, i den gruppe der drejer sig om ’her og nu følelser’ kan andre ’typer’ af 
patienter deltage, selv om de ikke opfylder kriterierne. De terapeutiske grup-
peforløb, samtale- og selvværds grupperne er lukkede grupper, der ikke mod-
tager nye patienter, før et forløb er slut.  
                                                      
141 Overlægen og psykoterapeuterne betegner visse patienter som ’psykosegruppe’, 
det betyder, at de ikke er akut psykotiske, men lider af en sygdom, hvor de har haft 
og kan få psykoser igen. 
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Psykoterapeutiske grupper kan betragtes som et eksklusivt rum, hvor det for-
hold, at nogle udvalgte patienter inkluderes på samme tid ekskluderer andre. 
Den samme eksklusionsmekanisme fungerer i forhold til personalet, hvor kun 
en enkelt sygeplejerske er psykoterapeuternes hjælper og fungerer som co-
terapeut, mens de øvrige i det tværfaglige team (sygeplejersker, plejer og ergo-
terapeut) er ekskluderede, og denne eksklusion forstærkes og vedligeholdes 
ved etableringen af fortrolighedskontrakten, der gælder både patienter og per-
sonale.  
I interviewet giver psykoterapeuterne udtryk for, at de ikke ved, om det er 
mere attraktivt for patienterne at være i en psykoterapeutisk gruppe end i en 
aktivitetsgruppe, men der fremkommer modsigelsesfulde udtalelser herom. 
 

Rie: ”Når I siger, det fylder meget i afdelingen, er det sådan, at det er attrak-
tivt at være i en gruppe? Giver det en speciel status i patientgruppen?” [… ]  
Lene: ”Det har jeg s’gu aldrig tænkt på. […] Jeg har ikke indtryk af, hvor me-
get det fylder i patientgruppen. […] ”Men jeg har ikke indtryk af, at det sådan 
graduerer patienterne. Det tror jeg faktisk ikke, at det gør. For jeg kan huske 
engang, i den gruppe jeg var i tidligere, at der var det tydeligt, at patienterne 
følte sig gradueret, alt efter om de var i gruppen eller ej. Så det tror jeg i 
grunden ikke, det gør.” (Fokusgruppeinterview med psykoterapeuter, Dagaf-
snit) 

 
I aktivitetsgrupperne arbejdes terapeutisk på en måde, der er inspireret af 
psykoterapeutiske principper, men personalet, der arbejder i aktivitetsgrup-
perne, adskiller sig fra psykoterapeuterne. Der er uddannelse og dermed 
kompetencer til forskel. 
 

”de [sygeplejerskerne] har ingen[…] terapeutisk uddannelse, så der er jo nog-
le begrænsninger på, hvad de sådan må begive sig ud i af terapeutisk indsats 
overfor den enkelte patient. […] Det er noget, vi har talt meget om, sådan i 
tidens løb, ikke, og det er noget, vores distriktsledelse er meget opmærksom 
på. Og det skal vi også være. Men de arbejder meget terapeutisk i dagligda-
gen, synes jeg, det er så, hvad vi kalder en del af miljøterapien.” (Interview 
med overlæge, dagafsnit) 

 
Overlægen skelner mellem psykoterapi og terapi og mellem psykoterapeutisk 
og terapeutisk, uden at sætte ordet ’psyko’ foran. Overlægens citat giver ind-
tryk af, at der er en væsentlig forskel, at alt er terapeutisk, men ikke alt er psy-
koterapeutisk terapeutisk. I fokusgruppeinterviewet søger psykoterapeuterne 
at præcisere, hvori forskellen mellem terapi og psykoterapi ligger.  
 

Rie: ”Jamen, jeg tænker også på, en af grundene måske til, at det er beri-
gende, altså både for os og forhåbentlig også for patienten, det vil vi jo påstå 
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det er, ikke. Det er, at det er et meget eksistentielt møde. Altså, vi rammer jo 
virkelig noget, der plager de patienter, og har gjort det i lang tid, ikke. Og det 
er lige det, vi arbejder med. Forsøge og finde frem til og arbejde med. Der er 
ikke al mulig anden støj på ledningen. Og det vil jo sige, det er jo tæt.” 

Ilse: ”og der er det jo også vigtigt i de situationer, hvor der sker et eksi-
stentielt møde, at man skal vide noget om, hvad man vil sige, eller hvad man 
ikke kan sige. ”  

Lene: ”det er sgu ikke ligegyldigt” 
Ilse: ”hvad er den rigtige måde og møde en patient på rent verbalt også, 

eller nonverbalt i denne her situation. Det kræver også uddannelse” 
Lene: ”ja” 
Ilse: ”og viden og alt muligt andet, på en anden måde end i aktivitets-

gruppen, hvor nogen af de samme processer vel også kan ske. Ellers også 
hvordan at det nu lykkes det her for mig, og det er også et måske også et 
møde med miljøterapeuten.” 

Lene: ”altså opmærksomheden for miljøterapeuten i forhold til psykote-
rapeuten er jo også rettet på noget forskelligt” 

Ilse: ”ja” 
Lene: ”og det gør jo nok en forskel” 
Ilse: ”Men det er vel nok det der møde, når det virkelig sker, så er det ba-

re enormt meningsfuldt” 
Rie: ”ja” 
Ilse”: for både terapeut og klient, ikke, eller for hele den gruppe ikke” 
Rie: ”jo” 
Ilse: ”her, der var en virkelig intensitet og en mening og en fylde der” 
Rie: ”som er virksom” 
Ilse: ”ja, ” 
Rie: ”altså det giver mening, og det er virksomt.”  
Ilse: ”ja” 
Rie: ”og det er også derfor, at man skal også vide, hvad det er, man gør” 
Ilse: ”ja, og der kommer virkelig kvalitet i mødet” 
Rie: ”ja” 
Ilse: ”og en aha oplevelse måske” 
Rie: ”ja” 
Ilse: ”øj, det vidste jeg ikke, det er noget nyt for mig. Så en opdagelse, 

som kan danne grund til forandring. Det er der, hvor jeg synes, det virkelig er 
fascinerende.” 

Rie: ”ja det er det nemlig, man bliver helt grebet af det”  
Ilse: ”ja, ja” 
Ilse: ”så er det lige før, jeg vil betale for at gå på arbejde”  
(Fokusgruppeinterview, psykoterapeuter, dagafsnit) 

 
Psykoterapeuternes logik er, at den rette uddannelse giver den rette viden om 
den rigtige måde at møde en patient på, der dermed bliver den rette måde at 
udføre psykoterapi på. Den rette uddannelse sørger for, at psykoterapeuten 
ved, hvad der skal siges og ikke siges til patienten. Det bliver et spørgsmål om 
at møde patienten på den rette måde. Når patienten gives den rette opmærk-
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somhed, bliver mødet mellem psykoterapeut og patient et eksistentielt møde 
og dermed meningsfuldt, og psykoterapien bliver dermed virksom. Når pati-
enten mødes på den rigtige måde, giver det anledning til en opdagelse for pa-
tienten om hans eget psykologiske indre. Patienten får en viden om sit indre 
selv, der er så virkningsfuldt, at det kan give anledning til forandring. Men 
hvad adskiller dette møde fra det møde, sygeplejerskerne taler om, når de ta-
ler om at møde patienten, hvor patienten er. Hvis psykoterapeuterne har pa-
tent på den type møde, hvad er det så for et møde, sygeplejerskerne taler om.  
I interviewet taler afdelingssygeplejersken om, at der er tale om en anden 
slags møde i de miljøterapeutiske grupper, og at det psykoterapeutiske møde 
har en særlig karakter, hvor mødet er karakteristisk ved at være givende for 
både patienterne og for psykoterapeuterne. Under det psykoterapeutiske eksi-
stentielle møde mellem patient og behandler, sker der noget med begge to, de 
lærer en ny sandhed om sig selv at kende gennem den betroelse, der finder 
sted.  
Der er angiveligt den forskel mellem et møde i en psykoterapeutisk og i en 
miljøterapeutisk gruppe, at det for både psykoterapeut og patient skal være 
givende på et personligt og psykologisk plan. Der er tale om at lære noget nyt 
og at få en ny erkendelse, der giver anledning til forandring. Psykoterapeuten 
lærer noget om sig selv i relationen med patienterne. Det kan være så givende, 
at den ene psykoterapeut næsten vil betale for at gå på arbejde. 
Udover det eksistentielle møde mellem to mennesker, der begge lærer af at 
mødes, er der også andre ting, der adskiller miljø- og psykoterapi. Det er ikke 
et eksistentielt møde, der er det vigtige arbejde for miljøterapeuterne, men at 
udføre et praktisk arbejde som at bage en kage eller at motionere. Det er net-
op det eksistentielle møde, der finder sted i de psykoterapeutiske grupper, 
hvor terapeuterne arbejder bevidst med patienternes eksistentielle psykologi-
ske problemer, der for psykoterapeuterne kommer til at definere forskellen 
mellem psykoterapi og miljøterapi.  
 

Ilse: ”Men jeg synes, væsentlige forskelle det er, at i aktivitetsgrupperne 
der er der sådan en aktivitetsbuffer. Det er der jo ikke i terapigrupperne, der 
er det samtalen, og der er ikke noget bord imellem. Det kan der så være i en 
psykosegruppe, vil jeg nok sige, men hvor det jo samtidig er terapi.  

Mie: Man får heller ikke den samme relation til patienten i aktivitetsgrup-
pen, relationen bliver brugt meget bevidst i en terapigruppe.  

Lene: Ja, men det tror jeg nu altså også, man kan få i en aktivitetsgruppe. 
For hvis man er ude og lave et stykke arbejde med en patient, der bliver angst 
i en bestemt situation, så tror jeg, men det er jeg i tvivl om. 

(Fokusgruppeinterview med psykoterapeuter, dagafsnit) 
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Netop dette praktiske mål fungerer ifølge psykoterapeuterne som en ’buffer’, 
der hindrer, at der kan ske et eksistentielt møde mellem patient og sygeplejer-
ske. Derfor kan miljøterapi ikke etablere ligeså psykologisk dybdegående et 
møde og kan heller ikke give samme grundlag til en forandring på det indre 
psykologiske plan. Ud over denne ’buffer’ forskel er det ikke helt så enkelt for 
psykoterapeuterne at komme frem til, hvad der adskiller de to former for te-
rapi fra hinanden, men der er ingen tvivl om, at der er tale om to forskellige 
måder at arbejde terapeutisk.  
Efter psykoterapeuternes mening, er en af forskellene, at der i aktivitetsgrup-
per arbejdes med problemløsende aktiviteter, hvor miljøterapeuterne giver 
råd og vejledning til, hvordan patienten kan løse sine problemer.  
Sygeplejerskerne arbejder ifølge psykoterapeuterne problemløsende, hvilket er 
præcis det samme, en sygeplejerske præciserer i interviewet, hvor hun skelner 
mellem traditionel sygepleje, og så den form for sygepleje, sygeplejerskerne 
udfører på dagafsnittet, fordi sygeplejerskerne i kraft af deres tætte teamsam-
arbejde med psykoterapeuterne har lært teknikker og metoder til at give pati-
enten sine problemer tilbage, så patienten selv kan erkende og løse proble-
merne. 
Ifølge psykoterapeuterne adskiller miljøterapeutiske aktiviteter sig fra psyko-
terapi ved, at man ikke kan få samme relation med en patient i en aktivitets-
gruppe som i en psykoterapeutisk gruppe, og at terapeuterne i psykoterapi-
grupper ikke arbejder problemløsende eller giver patienterne råd.  

 
Rie: Noget tænker jeg, der er meget væsentlig i en terapigruppe i forhold til 
andre menneskelige relationer, det er at møde patienten lige netop der, hvor 
patienten er. Det synes jeg faktisk er svært, det er en stor kunst at møde pati-
enten lige der. Og prøve at føle patienten, og så lade patienten selv kunne 
skabe nogle præmisser, så patienten selv kan træffe nogle valg og ikke forsøge 
at påvirke dem til og træffe nogen bestemte beslutninger. 
Ilse: Men det skulle man også gerne kunne i en aktivitetsgruppe, møde pati-
enten der, hvor vedkommende er.  
Rie: Men det er ikke helt så lige til, at møde patienten der hvor de er.  
Lene: I terapigruppen har man ikke umiddelbart nogen ydre krav på samme 
måde som i aktivitetsgruppen. 
Mie: Der er heller ingen ting. 
Ilse: Nej, der er ingen ting, og der er heller ingen aktivitet med: jeg kan ikke 
finde ud af at strukturere denne her kagebagning for eksempel. Der sidder 
man bare i et rum sammen, så det kan være sværere at møde patienten, hvor 
vedkommende er. Man skal i hvert fald bruge nogle andre metoder for at 
kunne gøre det i en aktivitetsgruppe 
Rie: Jamen, jeg tror da også, det er et andet møde, man opnår i en terapi-
gruppe end i en aktivitetsgruppe. Det er en anden form for møde, forståelse i 
rummet eller tilhørerne kan rumme og containe, det der bliver sagt, om de 
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kan give det tilbage i en afgiftet form, så det kan tages imod. Der er, der er 
nogen andre ting, der sker i det rum, som ikke sker i en aktivitetsgruppe.  

(Fokusgruppeinterview med psykoterapeuter, dagafsnit) 
 
Der er ifølge denne udtalelse en helt anden parathed til at opnå en relation 
med patienten i psykoterapi, og lade patienten selv skabe præmisserne for at 
træffe egne valg på et psykologisk eksistentielt plan. Det handler om at kunne 
rumme patienternes følelser og at tage deres udtalelser ind og give dem tilba-
ge til patienten i ’afgiftet form’, som psykoterapeuterne formulerer det. Det er 
samme formulering, som sygeplejerskerne på det lukkede afsnit bruger om 
det, de foretager sig med psykotiske patienter, at de ’giver tilbage i afgiftet 
form’. Denne grundlæggende teknik i det miljøterapeutiske arbejde indgår 
som en psykologisk metode sygeplejersker oplærers i, når de arbejder på et 
psykiatrisk hospital.142 Det vil sige, at sygeplejerskerne på nogle områder, be-
skriver og forstår arbejdet ud fra dybdepsykologisk teori, en forståelse syge-
plejerskerne har med sig, før deres samarbejde med psykoterapeuterne.  
En af terapeuterne udtaler om sit forhold til at udføre gruppeterapi: 
 

”det som jeg synes er spændende, [ved at være] i en gruppe, det er dels den 
samhørighed, den omsorg der ligger i gruppen, også at se, hvad der sker i 
gruppen, det kan være sådan, at når en fortæller, om det der rør sig, så påvir-
ker det det, der sker i gruppen. Det sætter mange ting i gang, og jeg synes, det 
er en meget virksom terapiform. Det synes jeg er meget spændende, og det 
giver én anderledes liv, end hvis man har individuel terapi. Mange flere relati-
oner og mange individuelle dynamikker.” (Fokusgruppeinterview med psyko-
terapeuter)  

 
I dette citat lægges der op til en anden form for relation mellem patienterne, 
hvor de lærer at forholde sig omsorgsfuldt og følelsesmæssigt til hinandens 
fortællinger, og det giver patienterne en anden form for sammenhold og rela-
tioner til hinanden.  
 
I løbet af fokusgruppeinterviewet kommer psykoterapeuterne frem til en 
konsensusforståelse af forskellen på strukturen i de to former for grupper. 
Psykoterapeutiske grupper er karakteriseret ved, at der er forudsigelighed, ved 
at gruppen altid finder sted på samme tid og sted, og fordi det er samme tera-
peuter og medpatienter, de skal forholde sig til i gruppeterapien.  
Psykoterapi er ikke målrettet eller styrende som al anden behandling, selv om 
der er personlige mål med at gå i gruppepsykoterapi, da patienterne opsætter 

                                                      
142 Sygeplejerskerne har disse tanker og ideer fra lærebøger, se f.eks. Bechgaard, 1992, 
Strand, 1990 
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mål for, hvad de vil arbejde med, for at forandre sig psykologisk og socialt 
gennem psykoterapien. En anden ting, der adskiller psykoterapi fra miljøtera-
pi er, at terapeuterne i deres egen forståelse er neutrale, men ikke helt værdi-
neutrale. Psykoterapeuter er neutrale, fordi de finder patienternes værdier og 
respekterer dem ved at tage udgangspunkt i dem. Det er forskelligt fra al an-
den behandling, hvor behandlerne arbejder målrettet med patientens pro-
blemstillinger, giver råd og søger at hjælpe patienterne til at løse deres pro-
blemer. At give råd er at arbejde efter egne værdier og antagelser om, hvad 
der er det bedste for patienten, det er ikke med udgangspunkt i eller med re-
spekt for patientens værdier, mener psykoterapeuterne. Behandling som pro-
blemløsende er noget andet end psykoterapi, hvor patienten selv får ny psy-
kologisk erkendelse. I aktivitetsgrupperne bliver fokus meget konkret, hvis 
patienten skal lære at bage en kage, så drejer det sig om at give vejledning og 
gode råd om, hvordan man bedst kan gøre det. Mens det foregår på en helt 
anden måde, hvis der er tale om at arbejde med en patients angst for noget. 
Musik-tegnegruppen bliver nævnt som et område, hvor det kun drejer sig om 
at være sammen, og der gives ikke råd og vejledning, så efter interviewet siger 
en af terapeuterne, at musik-tegnegruppen burde ledes af en uddannet tegne-
terapeut, og at alle i dagafsnittet i virkeligheden skulle være uddannede psyko-
terapeuter. 
Psykoterapeuterne synes, at begge grupper har sin berettigelse, fordi de sup-
plerer hinanden. Patienterne kan få dobbelt glæde af, at der er den forskel, 
fordi de så kan arbejde på to forskellige måder i kraft af de to typer af grup-
per, der er i afsnittet. Der er dog stadig det lille men, at kun under en tredjedel 
af patienterne får tilbud om psykoterapi. Patienterne føler sig måske og måske 
ikke gradueret, men der er forskel på patienternes behandlingsmuligheder.  
Sygeplejerskerne føler sig gradueret som B personale, hvor psykoterapeuter er 
A personale, så sygeplejerskerne søger aktivt at tilegne sig viden og uddannel-
se, der gør dem i stand til at arbejde med samme teknikker og metoder, som 
er introduceret i samarbejdet med psykoterapeuterne, og at deltage som føl i 
psykoterapeutiske grupper.   

Opsummering: selvteknologier 
Sygeplejerskerne varetager behandlingen af patienterne i miljøterapeutiske ak-
tivitetsgrupper, hvor patienterne trænes og oplæres i daglige færdigheder og 
undervises i at leve et sundere liv med sund kost, motion og sunde sociale re-
lationer. Der foregår på samme tid en praktisk, kropslig træning og en norma-
tiv træning i at omgås andre mennesker, en social formning af den enkelte pa-
tient, ud fra hvad der anses for normal og ønskelig adfærd og tale. Gruppear-
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bejdet styres af en samfundsmæssig strategi, der samtidig er en amtspolitisk 
og en institutionel målsætning, et etisk projekt om at gøre patienten i stand til 
at være selvstyrende og selvansvarlig for sit eget liv.  
 
Disciplinering til selvstyring 
Det systematisk gennemførte behandlingsforløb på dagafsnittet tænkes som 
hjælp for patienterne, så de kan efterligne og indføre en lignende struktur i 
deres egen hverdag. Struktur betragtes som modvægt til indre kaos. Gennem 
selvdisciplin kan patienterne lære at indordne sig afsnittets struktur og at ef-
terligne den minutiøse inddeling af dagens aktiviteter i tid og rum. Gennem 
træningsforløbene i grupperne trænes patienterne i selvteknologier: at være 
selvreflekterende, fortælle om deres tanker, følelser og problemer, så de lærer 
sandheden om sig selv. Det skal gøre patienterne i stand til at klare en prak-
tisk hverdag og til at indgå i sociale relationer med andre mennesker uden for 
institutionen. 
 
Motion er fysisk behandling af en usund krop. Motion fungerer kropsdisci-
plinerende, idet patienterne instrueres og korrigeres til øvelserne udføres på 
rette måde, for at motionen kan virke sundhedsfremmende, smidiggørende 
og styrkende på knogler og muskler. Motion er et middel til at opnå en slan-
kere krop og en følelse af velvære. Nogle øvelser som boldspil og andre for-
mer for leg virker som social behandling på patienterne, det giver socialt sam-
vær og glæde. Motion angives at virke på en sådan måde, at der løsnes op for 
kroppens følelsesmæssige smerte. Det kan betragtes som en kropslig beken-
delse om smertefulde psykologiske oplevelser i patientens liv, der giver såvel 
sygeplejerske som patient ny viden.  
Gruppebehandlingen foregår på en måde, der opdeler gruppen i de sunde og 
usunde, de veltrimmede og de slappe. Dette bliver især synligt under løb, 
hvor patienter og personale løber i tre cirkler, alt efter hvor hurtigt der løbes, 
raske kroppe udskilles fra syge kroppe.  
 
Pastorale magtteknikker og selvteknologier 
I vandregruppen er der ikke en fast struktur. Der er aftalt tidsramme, og at 
der vandres fire til seks kilometer. Det drejer sig om at få rørt kroppen, så pa-
tienterne kan mærke, hvor ’godt det gør’ i kroppen, vandring frigør kroppen. 
Vandregruppen er en god ’observationsgruppe’, der giver sygeplejersken viden 
om patienterne, en viden der kan anvendes i andre sammenhænge og til gavn 
for patientens oplæring til selvstændighed. Der benyttes en ’walk and talk’- 
teknik, at gå løsner op for patienternes tungebånd, så de får lyst til at fortælle 
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og betro sig til sygeplejersken. Patienterne oplever sig ikke iagttaget i naturen 
udenfor det institutionelle rum; men det institutionelle rum udstrækkes, og 
gør naturen til et disciplinært rum, hvor patienternes tale kontrolleres, da ikke 
al tale er velkommen. 
Træning i kost/levevis gruppen er nøje struktureret og udgør en sundhedsdi-
sciplinerende aktivitet, hvor patienterne undervises i, hvad der er usund og 
sund, fedende og slankende kost, og hvordan kost, motion, søvn og hvile må 
ses i en sundhedsmæssig sammenhæng. Patienterne undervises i ryddelighed, 
orden og hygiejniske principper ved madlavning, og de undervises i at styre 
deres kropslige bevægelser, at røre i en gryde, at åbne en karton med juice 
uden at spilde indholdet etc. Det må læres ved at arbejde praktisk sammen 
med ’husmor - mestrene’.  
I kost/ levevis gruppen arbejder sygeplejersken målrettet med patienternes 
psykologiske problemer. Hun søger at få patienterne til at bekende, (Foucault, 
1994b) hvad der psykologisk ligger bag deres måde at reagere på og deres 
forhold til kost og sundhed.  
 
At møde patienten på et dybere psykologisk niveau 
Sygeplejerskerne ønsker at arbejde på et dybere psykologisk niveau med pati-
enternes problemer i forhold til patientens liv og sociale relationer med fami-
lie og venner. Ved at sygeplejerskerne arbejder med patienternes psykologiske 
problemer, kan patienten lære denne sammenhæng mellem tingene at kende. 
Når patienten lærer sandheden om sine problemer at kende, kan patienten 
ændre ved sit liv, blive fri, (Foucault, 1994b:70) en forandring der står centralt 
i såvel institutionens som Amtets målsætning (Amtets målsætning for psykia-
trien, 2000).  
I aktivitetsgrupperne bestræber sygeplejerskerne sig på, at patienterne lærer 
sig praktiske kundskaber, der er nyttige for dem for at kunne klare sig selv. 
Patienten indgår kontrakt om, hvilke problemer de vil arbejde med, og hvor-
dan de vil arbejde med dem. Patienterne får pligt til at lære at klare sig selv på 
et praktisk plan udenfor institutionen. 
 
I de psykoterapeutiske grupper arbejder patienterne på et dybere eksistentielt 
niveau. Det kræver uddannelse, viden og træning i forskellige teknikker og 
metoder at udføre behandling, fordi terapeuten skal vide, hvad der kan og ik-
ke kan siges og gøres i de situationer. Såvel patient som terapeut kan i kraft af 
mødet opnå ny erkendelse, der kan give anledning til en forandring, en foran-
dring der er tilsigtet og er målet med behandlingen i den kontrakt, som pati-
enten indgår med psykoterapeuten. 
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Gennem samarbejdet med psykoterapeuterne lærer sygeplejerskerne, at de ik-
ke skal være så serviceminded, ikke skal arbejde problemløsende og løse pro-
blemerne for patienterne, og ikke skal give patienten råd, da det tager ansvaret 
fra patienterne. Sygeplejerskerne lærer i stedet metoder og teknikker til at give 
patienterne deres problemer tilbage, så de selv kan tage ansvar for at løse 
dem.  
 
Psykoterapi er forbundet med fortrolighed, en hemmeligholdelse af hvad der 
sker i grupperne. Fortrolighedsprincippet slår igennem i teamets samarbejde, 
hvor der ikke udveksles information om patienterne fra alle grupper, men kun 
fra de miljøterapeutiske. Dermed er indført et dominansforhold. (Foucault, 
1994b: 71) Fortrolighedsforholdet mellem terapeut og patient er med til at 
bevare terapeutens status af at være mesteren, der indhenter viden om klien-
tens inderste tanker og følelser og søger sandheden om ham. (Foucault, 1994: 
65) I fortrolighedsforholdet lærer patienten sandheden om sig selv at kende. 
Sandheden om subjektet selv giver anledning til en ønsket forandring, en for-
andring der kan give subjektet ny identitet. Bekendelsen er i sig selv helbre-
dende for den syge sjæl. (Foucault, 1994b:70)  
Amtet har forandring af patienten til et selvstyrende og selvansvarligt subjekt, 
der kan gøres uafhængig af institutionen som politisk målsætning. (Amtets 
målsætning, 2000) En målsætning der harmonerer med lovgivning om patien-
ters retsstilling, der som en samfundsmæssig strategi søger at sikre patientens 
frihed.  
 
Teamsamarbejde som selvteknologisk praksis 
Teamets daglige samarbejdsforum morgenmødet, foregår efter principper for 
reflekterende team.143 I disse refleksioner spørges til, hvordan den enkelte te-
rapeut vil løse sine problemer, og der reflekteres over, hvad f.eks. vredesfølel-
ser gør ved terapeuten. Det skal give subjektet øget selvværd. Disse refleksio-
ner skifter, mellem den der bekender, og den der bekendes til. Bekendelser 
om problemer og følelser indgår i en subjektiveringsproces, der skal frigøre 
ved at åbne for nye veje at indordne problemer og følelser på (Foucault, 
1994b:71). Bekendelse antager form af en kunstudøvelse, når det lykkes at 
flytte begge parter et andet sted hen. 
På morgenmødet forhandler teamet om holdninger ud fra fælles vurderinger, 
og forhandlingerne resulterer i vedtagelse af generelle regler for personale og 
patienters adfærd. Formen med reflekterende team er også indført på fælles-

                                                      
143 Se f.eks. Andersen, 1991 
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mødet med patienterne, i gruppebehandlinger og ved behandlingsteamets 
samtaler med patienter. Det er samme metoder, der anvendes i personalets 
indbyrdes samarbejde som i patientbehandlingsarbejdet. 
På det tværfaglige teams supervisionsmøder og på sygeplejerskernes sygeple-
jefaglige vejledningsmøder er det samme individualiserende teknikker med 
reflekterende team, der præger samarbejdet. De to vejledningsfora medvirker 
med deres teknikker for selvbekendelse via selvrefleksion til at forme sygeple-
jerskernes identitet som ansvarlige, selvdisciplinerede og selvstyrende.  
 
Det psykoterapeutiske arbejde bærer lønnen i sig selv 
Der er forskelle på personalets kvalifikationer og kompetencer i arbejdet med 
aktivitetsgrupper og psykoterapeutiske grupper. Såvel overlæge som psykote-
rapeuter italesætter disse forskelle, og psykoterapeutiske grupper defineres 
som noget andet og behandlingsmæssigt mere væsentligt end aktivitetsgrup-
per. De psykoterapeutiske forløb retter sig mod at forme patienternes selv-
værdsfølelse og deres sociale relationer med andre, så de kan lære sig selv at 
kende på et dybere psykologisk niveau. Patienterne indgår en forpligtende 
kontakt om, hvilke problemer de vil arbejde med, og hvad de vil ændre i deres 
liv. Samme teknikker og forpligtelser ligger i uddannelse til psykoterapeut, de 
har været gennem en træning, og er derigennem formet til selvstændige psy-
koterapeuter. 
I de psykoterapeutiske grupper foregår ikke målrettede aktiviteter som i aktivi-
tetsgrupperne, her arbejdes med individuelle kontrakter om at forandre sig på 
et indre psykologisk niveau. Patienterne får pligt til psykologisk forandring. I 
de psykoterapeutiske grupper kræves tryghed for patienterne, og psykoterapi 
omtales som noget, der på en måde er så givende for både terapeuter og pati-
enter, at det bærer lønnen i sig selv. Psykoterapeuterne konstitueres som psy-
koterapeuter i gruppebehandlingen, hvilket er et tilfredsstillende identitetsar-
bejde.  
 
Psykoterapeutisk selvbehandling i det tværfaglige team 
Det er psykoterapeutiske behandlingsmetoder, der er styrende i afsnittet, 
mens medicinsk behandling er et perifert supplement, der ikke omtales eller 
diskuteres meget i afsnittet. Sygeplejerskerne fremhæver, at de ved at samar-
bejde med psykoterapeuterne lærer ikke at være for serviceminded, og at lade 
være med at løse problemer for patienterne, da de mener, at det er det samme 
som at tage ansvaret fra patienterne.  
Det tværfaglige teamsamarbejde formes af og gennem psykoterapeutiske me-
toder og teknikker, hvilket gør at opdelingen af temaet i to grupper ikke 
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umiddelbart har den store betydning, fordi det bliver synligt, at alle i persona-
leteamet har naturaliseret, at behandling er lig med psykoterapeutiske teknik-
ker og principper, hvilket søges indarbejdet i alle behandlerrelationer med pa-
tienter og i alle samarbejdsrelationer i det tværfaglige team, som sygeplejer-
skerne indgår i.  
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Kapitel 6 – Afsluttende diskussion  
Som et tilbageblik kan jeg sige, at jeg ikke fra begyndelsen fuldt ud kendte den 
retning, afhandlingen ville tage, idet projektet har arbejdet med mig, mens jeg 
har arbejdet med at skrive. Men det ændrer ikke ved, at jeg har haft intention 
om at studere sygeplejerskers arbejde på et psykiatrisk hospital, sygepleje set 
som professionelt og samfundsmæssigt arbejde i et hierarkisk opbygget sy-
stem. Det ændrer heller ikke ved, at min specielle interesse hele tiden har væ-
ret at undersøge, hvordan arbejdet forgår og bliver oplevet af sygeplejersker-
ne. Af samme grund blev det indledende spørgsmål til det etnografiske studie 
et udforskende, åbent og søgende spørgsmål: Hvordan udfører psykiatriske syge-
plejersker deres arbejde, og hvad fortæller de, at de gør?  
 
Spørgsmålet kunne have lagt op til at studere og udfolde arbejdet, sådan som 
sygeplejerskerne selv forstår deres arbejde og dem selv. Det er imidlertid ikke 
det, jeg har tilstræbt i afhandlingen. Selvforståelsen per se har ikke været inte-
ressant for mig, jeg har tilstræbt at diskutere og problematisere, hvordan insti-
tutioner opfylder samfundsmæssige behov, og hvordan eksperter i kraft af 
deres faglige diskursive viden, forståelse og ekspertise har fået tildelt retten til 
at vurdere og afgøre, hvad der er normalt og unormalt, sundt og sygt og til at 
beslutte, hvordan det syge og unormale bedst behandles. Og hermed er feltets 
selvforståelse blevet interessant for afhandlingens diskussioner.  
 
Under det etnografiske studie ønskede jeg at indtage en perifer deltagerpositi-
on, en position hvorfra jeg har søgt at få viden om og indsigt i den forståelse, 
sygeplejerskerne har af deres arbejde, mens jeg ikke har søgt at lære selv at 
kunne udføre sygeplejerskearbejde. Analyserne i kapitel 3 om indtagelsen af 
denne position viste, at det ikke altid var lige nemt at indtage forskerrollen. 
Fra denne perifere deltagerposition har jeg skiftet mellem afstand og nærhed 
afhængigt af hvilke situationer og personer, jeg studerede. Iagttagelse af syge-
plejerskers iagttagelse af patienter er foregået lidt på afstand, jeg har ikke sid-
det med i samtalecirkler, mens jeg har deltaget ved madlavning og gået med 
på vandreture. Under samtaler og interviews har sygeplejerskerne fortalt mig 
om deres opfattelser af patienter, hvad de observerer, og hvordan de handler.  
Analyser af det empiriske materiale er foregået som en bevægelse mellem at 
forstå teksten og distancere mig fra den gennem teoretisk analyse, og jeg op-



I virkeligheden udenfor 

 237 

levede påtrængende at se bag om og de-naturalisere de forestillinger, sygeple-
jerskerne fremførte som noget naturgivent.  
 
På baggrund af nedefra - op analyser af empirisk materiale har jeg konstrueret 
to hovedtemaer: at kontrollere det farlige og at være selvstyrende og ansvarlig.144 Det 
etnografiske studie er som kvalitativ metodetriangulering, en kombination af 
observation og interviews, der er suppleret med analyser af dokumenter. Jeg 
er med analyser af love og politiske målsætninger nået frem til, at de to ho-
vedtemaer ikke alene er sigende overskrifter for de magtpraktikker og magt-
teknikker, der udfoldes i det institutionelle rum, hovedtemaerne kan tillige be-
tragtes som to samfundsmæssige strategier.  
De to hovedtemaer har haft flere funktioner, idet jeg har valgt at afgrænse af-
handlingen i forhold til dem, har udvalgt empirisk materiale efter at det kunne 
belyse de to temaer og har ladet de to hovedtemaer være gennemgående i af-
handlingens analyser og diskussioner. Analysekapitlerne 4 og 5 er opdelt i 
forhold til de to hovedtemaer for at give retning til afhandlingens noget brede 
problemfokus: 
 

• Hvilke magtstrategier, teknikker, midler og selvteknologier tages i anvendel-
se med henblik på at styre patienter og gøre patienter selvstyrende?  

• Hvilke magtstrategier, teknikker, midler og selvteknologier tages i anvendel-
se med henblik på at forme sygeplejerskers egen praksis? 

 
Institutionskritik?  
Der er foretaget analyser fra et kritisk perspektiv i og med, at jeg i analyserne 
af det empiriske materiale har taget udgangspunkt i, at kulturstudier må for-
stås som magtstudier. (Hall, 2003: 43-47) Jeg har konstrueret et magtanalyse-
strategisk blik med udgangspunkt i tre magtformer fra Foucaults forfatter-
skab, disciplinering, pastorale magtformer og subjektivering.145 Med dette blik 
har jeg stillet spørgsmål til det empiriske materiale, rejst diskussioner og pro-
blematiseret institutionelle magtpraktikker og teknikker. Et magtanalysestra-
tegisk blik skal og kan ikke finde eller give ’svar’. Det magtanalysestrategiske 
blik har været det perspektiv, hvorigennem jeg har etableret en ny forståelse 
af institutionelle praktikker og teknikker, som indgår i et samfundsmæssigt 
                                                      
144 Med nedefra analyser menes analyser, hvor det er empirien, der ’taler til’ mig, og 
ud fra empirien konstrueres temaerne. (Spradley, 1979:199-201) Til forskel fra analy-
serne af dokumenter, hvor jeg med mine kategorier for øje, har søgt specifikt at ud-
vælge efter disse i en oppefra - ned analyse. 
145 Oversigtsskema over magtstrategisk blik er på siderne 55 og 56 
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magtnetværk. I dette netværk udspilles en proces, hvorved der produceres be-
stemte subjekter, der kan indordnes på måder, der passer ind i tankeformer 
og forestillinger, men hvor subjekterne ikke nødvendigvis inkluderes i sam-
fundet i kraft af de producerede subjektpositioner. 
 
Fra det magtanalysestrategiske blik har jeg spurgt til, hvad der meningsfuldt 
kan siges og gøres i det studerede felt omkring sygeplejerskers arbejde i en 
konkret magtkulturel kontekst, hvor sygeplejersker indgår i relationer med 
sindslidende mennesker. Jeg har betragtet sygeplejerskers arbejde gennem 
dette magtperspektiv og har ladet analyser og diskussioner fungere som en 
institutionskritik. En sådan kan ikke betragtes som en kritik, der alene er ret-
tet mod en gruppe sygeplejersker og deres samarbejdspartnere i en konkret 
institution. Det institutionelle rum er ikke afgrænset af fysiske rammer, der er 
snarere tale om en udstrækning, der følger utallige tråde i det samfundsmæssi-
ge netværk, som praktikker og teknikker indgår i og afhænger af.  
Jeg har argumenteret for, at institutionens praktikker og teknikker indgår i 
samfundsmæssige strategier, der er dannet omkring dette netværk bestående 
af love, regler, normer for adfærd, tankeformer, diskurser, faglig viden og 
professionelle praktikker og teknikker, som understøttes af institutionens ar-
kitektur og de professionelles anvendelse af rum.  
Med dette argumenteres for at magtpraktikker ikke er lokale og institutionsin-
terne, tværtimod indgår de i en samfundsmæssig formningsproces, hvor sty-
ring og selvstyring bygger på såvel totaliserings- som individualiseringsteknik-
ker, der udgør det spændingsfelt, som ligger i samfundets institutioner, hvor 
eksperter har det faglige og samfundsmæssige ansvar. Jeg har diskuteret, at et 
totaliserende overvågningssystem fremmer en individualisering, hvor borge-
ren må tage ansvar for egen adfærd, og at statens kontrol og overvågning sig-
ter på at opretholde civil ro og orden og i sidste ende på, at borgerens selvdi-
sciplin og selvstyring sikrer opretholdelse af staten som helhed. (Foucault, 
1994b:332) Institutionelle praktikker rækker på denne måde ud over den ud-
forskede institution, hvor hele netværkets medproduktion skaber og omska-
ber magtrelationerne. Af samme grund er der argumenteret for, at selv om 
det er en gruppe sygeplejerskers konkrete arbejde i en institution, der er ob-
jekt for studiet, må analyserne forstås i relation til dette samfundsmæssige 
netværks- og magtperspektiv. 
Da Foucault anså det for problematisk at studere magt i lokale institutioner, 
fordi lokale studier ofte fanger interne magtkampe om at overleve som insti-
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tution,146 og fordi institutioner ikke kan ses uafhængigt af dens tilblivelse og 
funktion, (Foucault, 2002, in Fabion (ed):326) har jeg i kapitel 2 rejst en di-
skussion om forskning i enkeltinstitutioner. For ikke at studere institutionens 
egen overlevelseskamp, må analyser pege ud over institutionen selv og vise til, 
hvordan den enkelte institution indgår i et netværk med det omgivende sam-
fund og deler en samfundsmæssig fælles interesse.  
Denne sammenhæng mellem institutionelle praktikker og det omgivende net-
værk, har jeg i mindre udstrækning søgt at inddrage med analyser af love og 
politiske målsætninger fra amtet og faglige og amtspolitiske diskussioner om 
at sikre patienters selvbestemmelse, at skærme patienter ved fare, og at udføre 
behandling der skal gøre patienterne selvstyrende og uafhængige af behand-
lingssystemet. Det er emner, der er specifikt relateret til diskussioner i afhand-
lingen.  
Jeg har argumenteret for, at etableringen af psykiatriske behandlingsinstituti-
oner er en social konstruktion, der er skabt med henblik på at løse et sam-
fundsmæssigt problem. Det drejer sig om at skabe henholdsvis ufarlige, føje-
lige og selvstyrende, selvansvarlige subjekter, der i samfundets interesse dres-
seres og oplæres til selvstyring. En sådan produktiv magt, der producerer 
subjekter, der må være i stand til at indordne sig samfundets krav om lydig-
hed som andre nyttige borgere, er udefrakommende. Magten er operativ og 
passerer i alle retninger gennem kapillære netværk, (Deleuze, 2004:45) der er 
skabt nedefra og oppefra, udefra og indefra.  
 
Jeg har diskuteret, at magten er ikke-subjektiv men intentionel. Magt er en re-
lationsproces og er derfor ikke bundet til enkeltsubjekter, men spundet sam-
men som tråde, der understøtter subjekter, idet trådene udgør det net mellem 
punkter, der former den magtkulturelle netværkskontekst, hvortil praktikker 
hører, og hvorigennem disse konstrueres og defineres som rette teknikker og 
praktikker til at forme subjekter i den dobbelte betydning. 
 
Magtens dobbeltheder   
I afhandlingen har jeg gjort produktiv magt til en overordnet forståelsesram-
me. Jeg har gennem magtperspektivet diskuteret og problematiseret, hvordan 
sygeplejersker udfører deres arbejde i relation til patienter og i sygeplejerskers 
samarbejde med andre faggrupper. Med analyserne er det blevet synligt, at 
magtteknikker, som rettes mod patienter, er identiske med de, der rettes mod 
sygeplejerskegruppen selv. På denne måde opstår en dobbelthed i sygeplejer-

                                                      
146 Denne diskussion føres i afhandlingen på side 32 til 36. 
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skernes praksis. På det lukkede afsnit giver det sig udslag i, at der, på samme 
tid som mekanismer går i gang for at forhindre fare fra fysisk farlige patienter, 
går mekanismer i gang for at øge sikkerheden for afsnittets øvrige patienter 
og personalet selv.  
 
Jeg har i afhandlingens kapitel 4 diskuteret, hvordan magtpraktikker og tek-
nikker opstår og retter sig mod at tilgodese samfundsmæssige interesser for at 
beskytte borgere mod farlige, psykotiske personer. Jeg har diskuteret, at når 
der indlægges farlige, psykotiske patienter på det lukkede afsnit, retter arbej-
det sig mod at disciplinere, overvåge og kontrollere patienternes bevægelser 
for at forebygge og forhindre, at farlige situationer opstår.  
Sygeplejerskers ønske om at skabe ro og orden har vist, at sygeplejersker ret-
ter kontrollen mod egen gruppe for at opnå sikkerhed og kontrol med den 
farlige patient. Ved denne dobbelte kontrol produceres viden om patienternes 
udtalelser, adfærd og bevægelser, og på samme måde produceres der viden 
om hele personalegruppens bevægelser i afsnittets rum, og om følelser og op-
levelser personalet har haft med den farlige patient. 
Jeg har vist, at der på samme tid indsættes en intern og ekstern disciplineren-
de orden og kontrol med sygeplejerskernes egne bevægelser i afsnittets rum 
for at hindre, at nogen udsætter sig selv eller andre for fare ved at slække på 
sikkerheden. 
 
Farlighed og dobbeltkontrol 
Magtkulturen på det lukkede afsnit er blevet problematiseret, da behandling 
af ’den farlige patient’ på den ene side må leve op til psykiatriloven og politiske 
målsætninger om at forebygge fare og øge sikkerheden for samfundets borge-
re. På den anden side må behandlere leve op til at anvende det mindst mulige 
[indgrebs] princip for at forebygge tvang og for at sikre patienterne mod unø-
dig tvangsbehandling.  
Jeg har diskuteret og problematiseret disse dobbeltheder i psykiatriloven. Den 
psykiatriske institutionelle behandling af farlige, psykotiske mennesker indgår 
i et juridisk, politisk og fagligt netværk omkring en samfundsmæssig magtstra-
tegi om at mindske fare og øge sikkerheden for borgere i samfundet. Igennem analy-
serne har jeg vist, at det samfundsmæssige magtnetværk tilvejebringer juridisk 
og politisk legitimitet, der er betingelsen for, at psykotiske mennesker kan 
tvangsindlægges, hvis de udgør en fare for sig selv eller andre og kan behand-
les mod deres vilje, uden eget samtykke. Det er synliggjort, at samme magt-
netværk har menneskerettigheder på dagsordenen, idet der med psykiatrilo-
ven og amtets politiske målsætninger sikres kontrol med, at der ikke foregår 
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overgreb eller sker omgåelse af patienternes selvbestemmelses- og frihedsret-
tigheder i institutionerne.  
Det er gennem empiriske analyser og diskussioner vist, at klagerådets afgørel-
ser og anviste løsninger risikerer at fremme farlige og ukontrollable situatio-
ner. Jeg har argumenteret for, at psykiatriloven med ’den ene hånd’ giver eks-
perter på institutionerne legitim ret til at anvende tvangsmidler for at forhin-
dre, at borgere i samfundet udsættes for fare fra farlige, psykotiske 
mennesker, mens loven med ’den anden hånd’ fratager samme eksperter den-
ne ret, når andre eksperter underkender og giver anvisninger på, hvordan 
tvang skal forvaltes og derved afgør, om eksperters handlinger er legitime.  
 
Analyser af skærmning har vist, at den farlige patient isoleres på sin stue, 
mens han observeres intensivt og udelukkes fra fællesskab med andre patien-
ter. Det har også tydeliggjort, hvordan den fysisk farlige patients krop og ad-
færd iagttages for at få viden om patienten som psykotisk og farlig, og hvor-
dan der etableres en bekendelsesrelation med patienten, hvor læger, sygeple-
jersker og andet plejepersonale lytter til patientens tale, for at lytte efter tegn i 
talen og udtalelser, der kan få patienten til at afsløre sandheden om sit syge 
sind både overfor sig selv og andre.  
Jeg har diskuteret, at patienter, der anses for farlige, behandles ved skærm-
ning, som ikke er omfattet af psykiatriloven og derfor ikke er omfattet af eks-
terne regler og kontrol med praksis. Etiske, fagpolitiske, amts- og landspoliti-
ske diskussioner har vist, at der er interesse i at problematisere psykiatriske 
institutioners skærmningspraksis, og der ses et sammenfald mellem juridiske, 
politiske og faglige interesser i at gøre skærmning juridisk reguleret og kon-
trollabel. Skærmning ser ud til at blive omfattet af den nye psykiatrilov, der er 
ved at blive behandlet.  
Dette har synliggjort, at når skærmning juridisk betragtes som tvang, legalise-
res en praksis, der allerede finder sted overfor moralsk farlige patienter. Der-
ved opnår moralsk farlighed juridisk og politisk status ved at blive konstrueret 
som noget, der er en del af den fare, borgere må beskyttes mod, så fare ikke 
alene vurderes som fysisk farlighed.  
 
Kontrol gennem disciplin og bekendelse 
Jeg har argumenteret for, at meningsfuld viden om patienterne konstrueres 
gennem overvågning, kontrol og disciplinerende bekendelsesteknikker. Jeg 
har spurgt til, hvordan denne viden forbindes med magtteknikker og praktik-
ker og har vist, at viden om patienterne indgår i en faglig fortælletradition, 
hvorved patienten konstrueres som farlig. Jeg argumenterede for, at samme 
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fortælleteknik kan af- konstruere patientens farlighed. Jeg har diskuteret, at 
magtpraktikker og teknikker iværksættes som en følge af og til understøttelse 
af denne konstruktion af patienten som farlig.   
Det lukkede afsnits arkitektoniske udformning har vist, at det fungerer som 
moderne panopticon, hvilket etablerer og understøtter mulighed for overvåg-
ning og kontrol med patienters og personalets bevægelser i afsnittets rum. 
Bygningens historie har synliggjort, at overvågning og kontrol er ’indskrevet i 
væggene’, og indgår som en naturlig del af sygeplejerskernes praksis. Diskus-
sioner har gjort det synligt, at sygeplejerskernes teknikker understøttes af det 
panoptiske overvågningsprincip med indbyggede militærtaktiske elementer, 
kontrolposter og meldesystemer, hvorved alle patientens bevægelser gøres 
synlige og iagttagelige, og gør alle hans udtalelser hørlige og registrerbare. Jeg 
har argumenteret for, at personalet iværksætter en række sikkerhedsteknikker, 
der minder om en militærtaktisk manøvre. Overvågningsrummet udvides til 
at omfatte gangarealet, der oprettes en forskudt og bemandet forpost, hvorfra 
det er muligt at få overblik over patienters og personalets bevægelser i afsnit-
tets rum. Disse bevægelser registreres og videreformidles til da-
ta/kommandocentralen, hvor der opsamles viden om den generelle fa-
re/sikkerheds situation i afsnittet, og på baggrund af den samlede viden styres 
slagets gang. 
 
Jeg har vist, at selvkontrol og selvstyring også retter sig mod personalets egne 
praktikker og disciplineringsteknikker omkring farlige patienter, der er med til 
at sikre, at personalet ikke udsættes for farlige situationer. Personalets interne 
disciplin- og kommunikationssystemer har skabt praktikker omkring klassifi-
kations- og diagnosticeringssystemer, der gør personalet i stand til at iværk-
sætte disciplinerende skærmningsteknikker overfor farlige patienter. Jeg har 
gennem analyse og diskussion vist, at de magtpraktikker og teknikker, der 
indgår som en del af det samfundsmæssige netværk, skal forme patienter som 
selvdisciplinerede subjekter, der er i stand til at styre deres aggressivitet og in-
dre kaotiske sind og tanker.  
 
Der er empirisk blevet konstrueret to former for farlighed: fysisk og moralsk, 
henholdsvis den fysisk truende patient, der kan gå amok og angribe medpati-
enter og personale, og den moralsk kaotiske patient, der har en smitsom, uac-
ceptabel og umoralsk adfærd, så andre patienters sociale relationer kan risike-
re at blive forpestede. Patienten kan smitte andre patienter og trække dem 
med ind i en psykotisk, uordentlig og kaotisk, uvirkelig verden. Overfor begge 
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kategorier af farlige patienter iværksættes intensiv overvågning og kontrol 
med alle patientens bevægelser rundt i afsnittets rum.  
Skærmningens princip om at ’begrænse ydre stimuli’, ved at patientens ting låses 
inde, virker disciplinerende på en måde, der skal få patienten til at fremtræde 
føjelig og underdanigt indordne sig sin rolle som en syg, der har brug for at 
blive styret til lydigt at indtage medicin. Jeg har illustreret, at patienten ople-
ver, at hans personlighed tages fra ham, låses inde med hans ting. Jeg har ar-
gumenteret for, at skærmning kan ses som værende identisk med discipline-
rende magtmetoder, der forstærkes gennem en intim forbindelse med pasto-
rale bekendelsesteknikker. Skærmning har vist sig at fungere som en ikke-
juridisk tvangsforanstaltning, og over for moralsk farlige patienters kropslige 
og sproglige uorden, indre rod og kaos bliver skærmning til genopdragelse i 
form af belønning og straffeforanstaltninger, og derved kan skærmning be-
tragtes som grænseløse, grænsesættende teknikker.147 
 
Fordoblede selvteknologier  
I kapitel 5 har jeg argumenteret for og vist, at magtpraktikker og teknikker i 
dagafsnittet retter sig mod at konstruere patienterne som selvstændige og 
selvansvarlige. Det er blevet synliggjort, hvordan samfundets interesse tilgo-
deses ved, at der i institutionen produceres selvstyrende subjekter, der indgår 
kontrakt om at tage ansvar for at følge den ordinerede medicinbehandling, 
ændre ved deres indre psykologiske tanker, følelser og forestillinger om ver-
den og optræne daglige færdigheder fysisk, psykisk og socialt. Det er sam-
fundsnyttigt, øger sikkerheden, er økonomisk rentabelt og forebygger tilbage-
fald. 
 
Jeg har eksemplificeret, hvordan oplæring af patienterne sker gennem motion 
med kropsdisciplinerende øvelser, der er tid og rum strukturerede og gen-
nemført med militærisk præcision. Det er blevet eksemplificeret, hvordan 
denne kropsdisciplinering virker opdelende og adskiller patienter, der er 
kropsligt usunde, fra sygeplejersker, der er kropsligt sunde.  
Jeg har gennem eksempler fra det empiriske materiale vist, at kropsdiscipline-
rende vandreture betragtes som et frirum. På vandreture føres patienterne ud 
i andre rum, som er velegnede som observationsrum, fordi patienter ikke be-
mærker, at de bliver iagttaget, når de vandrer i skoven. Vandreture betragtes 
af sygeplejersker som ideelle til at løsne op for tungebåndet, idet patienter, 
                                                      
147 Martinsen bruger samme næsten samme vending om indretning af rum, og hvor-
dan dette kan ses som ”invaderende og grænseløst i sin grænsesættende tvang”. (Martinsen, 
2005:150-151) 
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når de indgår i sociale relationer, får trang til at bekende om deres liv og tan-
ker. 
Det er blevet diskuteret, at aktivitetsgrupper fungerer som værksteder, hvor 
patienterne oplæres i kropslige, praktiske og kulturelle færdigheder og i for-
skellige teknikker til selvstyring, der er med til at forme dem som frie subjek-
ter. Jeg har problematiseret, at det egentlige formål med optræning for syge-
plejersker synes at være at etablere relationelle rum, hvor der kan fremkaldes 
bekendelser, så patienterne afslører deres indre psykologiske problemer og 
konflikter, og at de derigennem lærer sandheden om dem selv at kende. En 
sandhed, der er nødvendig for, at patienterne kan lære at være selvstyrende og 
lære at tage ansvar for behandling, helbredelse og for deres eget hverdagsliv 
udenfor institutionen. Det er blevet problematiseret, at sygeplejersker ser det 
som et problem, at de ikke selvstændigt kan arbejde ’i dybden’ med patientens 
psyke, men må overgive patienten og deres viden om ham til læger og psyko-
terapeuter. 
Jeg har diskuteret, at patienten gennem disciplinerende og selvteknologiske 
magtpraktikker produceres som et subjekt, der må underkaste sig medicinens 
diagnose og lære at forstå sig selv og agere som dette subjekt. Derved bliver 
patienten fri, men det er en frihed, der kun eksisterer indenfor det selv samme 
magtregime, som har produceret patienten som et sygt subjekt. Et subjekt der 
på forhånd er ekskluderet fra muligheden for en inklusion i det omgivende 
samfund. På samme måde som magtpraktikker og magtteknikker får deres 
specifikke betydning i netværkskonteksten, får subjekters frihed diskursiv be-
tydning i kraft af denne netværkskontekst og er dermed bundet til den. 
 
Egnede versus ikke- egnede  
Igennem analyserne er det blevet tydeliggjort, at der foregår en opdeling og 
udskillelse af patienter i egnede og ikke- egnede til psykoterapeutisk gruppe-
behandling, en udvælgelse der foregår efter kriterier, der er ukendte for såvel 
behandlere som patienter. Med denne opdeling af patienter i to grupper ude-
lukkes patienter, fordi de er ikke-egnede til behandling. Opsplitningen er ble-
vet problematiseret, idet under en tredjedel af patienterne modtager psykote-
rapeutisk behandling. Det betyder, at to tredjedele af patienterne ikke modta-
ger den ’bedste behandling’, men kun medicin og miljøterapi, derigennem er 
det blevet synligt, at behandling italesættes som om, egentlig behandling be-
står af psykoterapeutisk gruppebehandling.  
Jeg har problematiseret, hvordan det tværfaglige teams arbejdsdag er opdelt i 
en fast tid-og-rum struktur, hvor teamets interne møder optager en større del 
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af dagen end gruppebehandling og samtaler med patienterne.148 Teamsamar-
bejdsformen lægger op til og understøtter sygeplejerskernes kontrol og selvdi-
sciplinering, hvilket er diskuteret som problematisk, da det indebærer en aflæ-
ring af en faglig fortælletradition, der ikke passer ind i den fortrolighedskultur, 
som psykoterapeuterne har indført og gjort gældende i de psykoterapeutiske 
gruppesammenhænge. Men det rækker ud over behandlingsgrupperne, fordi 
det får betydning for, hvilken viden om patienterne, der konstrueres og deles i 
teamsamarbejdet.  
Holdningstilkendegivelser i institutionen har gjort det synligt, at miljøterapi 
kan udføres af alle, det kræver ikke særlig uddannelse. Viden der er konstrue-
ret i aktivitetsgrupper fortælles videre på møder og deles derfor af alle i tema-
et. Psykoterapi kræver formel uddannelse, og viden der konstrueres i denne 
behandling er fortrolig, derfor deles den kun af de få med formel psykotera-
peutuddannelse. Jeg har problematiseret, at fortrolighedskulturen lægges til 
grund for teamsamarbejdet, og at der gennem disciplinerende bekendelser in-
korporeres fortrolighedspraktikker hos sygeplejerskerne. 
   
Det er med analyserne vist, at der på dagafsnittet er en dobbelthed til stede, 
idet teknikkerne til at selvstændiggøre og selvansvarliggøre patienterne, også 
retter sig mod sygeplejerskernes egen formning til ansvarlige og nyttige miljø-
terapeuter, der udfører arbejdet på den måde, hospitalet finder, er den rette 
måde, og som højner den sygeplejefaglige kvalitet. 
I analyserne har jeg fokuseret på, hvordan teknikker retter sig mod at forme 
sygeplejerskens egen faglige identitet, og hvordan denne selvdannelse149 udgør 
dagafsnittets dagsorden. Gennem denne fælles forståelse af selvdannelse og 
selvstyring sammenvæves behandlingsteknikker, der retter sig mod patienter-
ne, med teknikker der retter sig mod personalet selv, og teknikkerne bliver en 
forudsætning for hinanden.  
Perspektivet er blevet skrevet frem i diskussioner af samarbejdet i det tvær-
faglige team, der er opdelt i to grupper, som arbejder på hver deres måde, en 
opdeling, sygeplejersker selv betegner som statusforskelle mellem A og B per-
sonale. Et forhold, jeg har argumenteret for, er medvirkende til, at sygeplejer-
sker ønsker at følge psykoterapeuterne i føl-ordninger, så de kan indarbejde 
’rette’ psykoterapeutiske metoder og kvalificere sig til at blive psykoterapeu-
ter. Jeg argumenterer for, at sygeplejerskerne gennem det tætte samarbejde i 
teamet aflærer deres egne faglige traditioner og i virkeligheden også uddanner 

                                                      
148 Arbejdsskema er vist på side 165.  
149 I betydningen formning af subjektet. 



Nelli Øvre Sørensen 

 246 

sig bort fra sygeplejen, en formning til et subjekt, der forstår sig selv ikke bare 
som sygeplejerske og miljøterapeut, men som psykoterapeut, en identitet der 
giver højere status.  
Det er vanskeligt at sige, om de pastorale teknikker til bekendelse, personalet 
retter mod sig selv, teknikker, som på en gang tjener til faglig og personlig di-
sciplinering og til udvikling af selvstændighed og fagligt ansvar, alene tjener 
dette formål. Jeg har argumenteret for, at denne selvdannelse i forhold til pa-
tienterne foregår som en oplæring til at forme sig selv som et subjekt, der op-
når en frihed ved at indordne sig på en ny måde. En frihed den enkelte opnår 
ved at påtage sig en position som et selvansvarlig og selvstyrende subjekt, der 
kender sin egen sygdom og er ansvarlig for eget liv, egen behandling, sundhed 
og helbredelse.  
Det vil sige, at det ikke giver mening at tale om frihed uden for et magtregime 
på hvis præmisser, ens identitet er skabt. På samme måde kan man sige, at 
ved at forme sig selv som psykoterapeut, opnår sygeplejersken en frihed, men 
er bundet til det psyko- medicinske system.  
Gennem analyserne af det tværfaglige samarbejde på dagafsnittet har jeg vist, 
hvordan styringen af andre forudsætter formning til styring af sig selv, hvilket 
gør behandling og fagpolitik til en etik, der sikrer det enkelte individs frihed, 
så længe dette foregår inden for systemets rammer. (Herman, 2000:1)  
Jeg har belyst, at såvel patienter som sygeplejerskerne indordner sig magtre-
gimet på nye måder, når der indlæres og praktiseres selvteknologier, der skal 
sikre det enkelte subjekts formning som et selvstændigt, selvansvarligt og frit 
subjekt, der er subjektiveret til en psykologisk - medicinsk forståelse af sig 
selv. 
 
Magtkritik  
Den teoretiske forståelse, jeg har lagt til grund for afhandlingens analyser, har 
jeg synliggjort ved at etablere et magtanalysestrategisk blik, hvis funktion har 
været at åbne for en diskussion og problematisering af, hvordan forskellige 
magtformer fører til, at der med forskellige midler og teknikker produceres 
viden om subjekter i den hensigt at konstruere bestemte slags subjekter, der 
indordner sig, subjektiverer sig det producerende magtregime. Dette blik åb-
ner for en kritik af en magt, der er overalt i samfundet, og som ikke er 
subjektbundet men intentionel, ikke er bundet til en institution, men er im-
manent i en netværksstruktur, der hele tiden finder nye former og veje at vir-
ke i og nye midler at virke gennem.  
Derfor er det ikke overraskende, at jeg på en måde kan identificere disse 
magtformer og deres virkning som videns- og subjektproducerende. Det kan 
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betegnes som en deduktiv analyse, hvor jeg på en måde ophæver Foucaults 
begreber til teoretiske begreber, (hvilket han ikke selv ville have gjort) men 
uden på forhånd at bestemme begrebets fulde indhold. Som jeg har angivet, 
opfatter jeg begreberne som åbne og foranderlige og ikke fuldt definerede be-
greber, der snarere fungerer som processer der opererer i netværket. Dette 
indhold fyldes ud gennem empiriske analyser, en induktiv analyse.  
At der er tale om begge dele, kan vises. Hvor jeg nok havde en forestilling 
om, at dette magtanalysestrategiske blik kunne synliggøre, hvordan magtfor-
merne spiller sammen i netværket mellem en samfundsmæssig installeret in-
stitution og det omgivende samfund, der varetager problemer med menne-
sker, der er diagnosticeret som sindslidende, havde jeg ikke på forhånd tænkt, 
at jeg ved analyserne af empirien ville finde, at selv samme midler, praktikker 
og teknikker fungerede til at producere sygeplejerskernes egen identitet, og at 
det faktisk skete i samme åndedrag. 
 
Som afsluttende bemærkning må jeg erkende, at hvor jeg indledningsvis i af-
handlingen har spurgt til, hvilke midler og magtteknikker der anvendes, [i en 
lokal institution] har jeg i højere grad ’svaret på’, hvordan magtteknikker indgår 
i en praksis, [i et samfundsmæssigt etableret magtnetværk] der sigter på at forme og 
konstruere subjekter, som indordner sig samfundsskabte normer ved at sub-
jektivere sig magtregimet, idet de søger at leve op til, forstå sig selv og påtage 
sig den subjektposition og identitet et psyko- medicinsk regime tilbyder. Jeg 
har vist, at det for så vidt drejer sig både om patienter og sygeplejerskers sub-
jektiveringsprocesser.  
Afhandlingen har på denne måde mere karakter af at være en samfundsmæs-
sig magtkritik, der rejses gennem en lokal institutionsanalyse. 
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Resumé  
Denne afhandling drejer sig om sygeplejerskers arbejde på et psykiatrisk ho-
spital i relation til behandling af patienter og til sygeplejerskers samarbejde 
med andre faggrupper.  
Afhandlingen er en empirisk undersøgelse, hvor det empiriske materiale er 
konstrueret gennem et fire måneders etnografisk studie. Spørgsmålet for dette 
studie er:  
 

 Hvordan udfører psykiatriske sygeplejersker deres arbejde, og hvad fortæller 
de, at de gør? 

 
Studiets empiriske materiale er produceret gennem kvalitativ metodetriangu-
lering, hvor mine iagttagelser af sygeplejerskers iagttagelser, praktikker og 
teknikker suppleres med interviews og dokumentanalyser. 
 
Afhandlingens kapitel 2 omhandler det teoretiske perspektiv: konstruktionen 
af et magtanalysestrategisk blik bestående af en række spørgsmål ud fra tre 
magtformer som Foucaults værker omhandler: disciplinerende magt, pastorale 
magtformer og selvteknologier. Fra dette perspektiv spørges til, hvordan sygeplejer-
sker iagttager, taler om - og til patienter. På baggrund af den teoretiske tilgang 
stiller jeg følgende spørgsmål for videre diskussion og problematisering af 
praktikker og teknikker i kapitel fire og fem. 
 

• Hvilke magtstrategier, teknikker, midler og selvteknologier tages i anvendel-
se med henblik på at styre patienter og at gøre patienter selvstyrende? 

• Hvilke magtstrategier, teknikker, midler og selvteknologier tages i anvendel-
se med henblik på at forme sygeplejerskers egen praksis? 

 
I afhandlingens teoretiske forståelse betragtes magt som produktiv, idet der 
indenfor henholdsvis det medicinske og det psykologiske magtregime, hvor-
under behandling af patienterne udføres - produceres objekter, der diskursivt 
kan tales om på bestemte måder og produceres subjekter af en bestemt slags. 
Et magtregime der søger at forme både patienter og sygeplejersker som sub-
jekter af en bestemt slags ved hjælp af samme institutionelle praktikker og 
selvteknologiske redskaber til oplæring i selvdisciplin, selvbekendelse, selvan-
svarlighed og selvstyring. En formning der er i overensstemmelse med poli-



I virkeligheden udenfor 

 249 

tisk lovgivning såvel som med politiske og faglige målsætninger om at produ-
cere aktive patienter/ brugere, der er i stand til at forstå sig selv og kan opnå 
frihed, ved at påtage sig en identitet som sindslidende mennesker, der er i 
stand til at forme sig selv til - og handle som selvstyrende subjekter, der tager 
ansvar for egen sundhed, sygdom og behandling.   
 
I kapitel 3 diskuteres gennemførelsen af det etnografiske studie af pleje og 
behandling af sindslidende mennesker, herunder diskuteres den perifere for-
skerposition, jeg indtog. Jeg betragter studiet som et magtkulturstudie, hvor 
det teoretiske perspektiv er afgørende for konstruktion af kategorier og tema-
er til afhandlingens videre diskussioner og problematiseringer. På baggrund af 
analyser af det empiriske materiale, har jeg konstrueret to hovedtemaer, der 
sammen med det teoretiske blik er styrende for de afgrænsninger, jeg foreta-
ger ved udvælgelse og fravælgelse af materiale.  
 
Kapitel 4 omhandler analyser og problematiseringer af magtpraktikker og 
teknikker på et lukket afsnit ud fra hovedtemaet: At kontrollere det farlige. Der 
diskuteres, hvordan sygeplejersker og andet plejepersonales praktikker er 
spændt op mellem disciplinens overvågnings- og kontrol- og bekendelsestek-
nikker, der skal hindre, at der opstår fysisk farlige situationer, der kan udgøre 
en trussel for den syge selv eller for andre borgere. Det diskuteres endvidere, 
hvordan mekanismer, der iværksættes f.eks. forskellige former for tvang, som 
loven giver adgang til at iværksætte, indgår i et samfundsmæssigt magtnet-
værk, hvor der er indført kontrollerende regler og systemer, der fungerer som 
kontrol af, at farlige sindslidende menneskers menneskerettigheder ikke 
krænkes. Der er således dobbelt kontrol, kontrol med farlighed gennem 
tvangsforanstaltninger, og kontrol med behandleres kontrol og behandling af 
den farlige patients farlighed. Bag denne dobbeltkontrolmekanisme ligger en 
samfundsmæssig strategi om at undgå fare og øge sikkerheden for alle statens 
borgere.  
Denne samfundsmæssige strategi udgøres af en farlighed/ sikkerheds strategi, 
som kan ses i den funktion, det psykiatriske hospital har med hensyn til fysisk 
og moralsk disciplinering, genopdragelse, inklusion og normalisering af psy-
kisk syge mennesker, som kan udgøre en trussel mod den almene borger i sta-
ten. 
 
Hovedtemaet i kapitel 5: At være ansvarlig og selvstyrende omfatter analyser af be-
handling på et dagafsnit. Der er ansat et tværfagligt team, der varetager to 
former for aktiv gruppebehandling, henholdsvis miljøterapeutiske aktivitets-
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grupper, som varetages af sygeplejersker, og psykoterapeutiske behandlings-
grupper der varetages af psykoterapeuter. Der indgås behandlingskontrakter 
med patienterne for den enkelte gruppe, hvorved patienterne forpligter sig til 
at arbejde hen mod at ændre adfærd.  
I aktivitetsgrupperne oplæres patienterne i daglige færdigheder og sundheds-
adfærd ud fra hospitalets tre områder for behandling: Fysisk, psykisk og soci-
alt. I de psykoterapeutiske grupper behandles under en tredjedel af de indlag-
te patienter. Her foregår træning på et dybdepsykologisk niveau, der skal 
medføre en ændring af patienternes eget selvforhold og psykologiske og soci-
ale relationer med andre mennesker. Psykoterapeuterne er den styrende grup-
pe i afsnittet, mens lægerne nærmest er usynlige i hverdagen. Sygeplejerskerne 
søger at eftergøre de psykoterapeutiske principper, metoder og teknikker, 
som er indført i afsnittets daglige morgenmøder og teamsamtaler med patien-
terne. Arbejdet i teamet foregår efter samme psykoterapeutiske principper, 
som patienterne oplæres i, og sygeplejerskerne stræber efter at deltage i en fø-
lordning sammen med psykoterapeuterne, en uddannelse væk fra sygepleje-
faglige traditioner.  
Der råder en selvstyrings- og frihedsstrategi på dagafsnittet. Denne strategi 
må ses som en samfundsmæssig bestræbelse på, at mennesker gennem selv-
bekendelse oplæres til selvansvar og fremtræder selvstyrende. Patienter tilby-
des en ny forståelse af sig selv som et subjekt der er selvansvarlig for kontrol 
og styring af egen sygdom, behandling og dermed selvansvarlig for helbredel-
se. 
De to strategier (fare- sikkerhed og selvstyrings-friheds) udfoldes i et regi, 
hvor eksperter behandler psykisk syge med normalisering og inklusion for 
øje. En praksis der i sig selv ekskluderer bestemte subjekter fra det normale. 
Som et led i en humaniseringsproces, tilbyder den medicinske og psykologi-
ske praksis ekskluderede subjekter en ny identitet som medicinsk/psykologisk 
konstruerede subjekter med en identitet som psykisk syg, der har påtaget sig 
det medicinske/ psykologiske regimes billede og ser sig selv som subjekter, 
der kan kontrollere, overvåge og styre sin sygdom ved at tage ansvar for syg-
dom, behandling og helbredelse, og dermed er ansvarlig for egen inklusion i 
samfundet. En psykisk syg kan indtræde i samfundet igen i denne nye identi-
tet og være et subjekt, der er konstrueret som frit, men bundet af et psyko-
medicinsk magtregime.  
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Résumé 
This dissertation is about the work of nurses in a psychiatric hospital, in rela-
tion to the treatment of patients and with regard to nurses’ co-operation with 
other professions. 
The dissertation is an empirical investigation, in which the empirical material 
is constructed through a four-month ethnographical study. The questions 
asked in the study are:  
 
How do psychiatric nurses carry out their work and what do they say that 
they do? 
 
The empirical material for the study is produced through qualitative method 
triangulation, where my observation of nurses’ observations, practices and 
techniques are supplemented with interviews and document analyses. 
 
The second chapter of the dissertation describes the theoretical perspective: 
construction of a power-analytic strategic view, consisting of a number of 
questions on three of the forms of power raised in the work of Foucault: dis-
ciplining power, pastoral forms of power and self-technologies. From this perspective, I 
question how nurses observe and talk about/to patients. On the basis of this 
theoretical approach I pose the following questions for further discussion and 
problematization of practices and techniques, in chapters four and five: 
 

• What power-strategies, techniques, methods and self-technologies 
are employed with regard to controlling patients and making them 
self-controlled? 

• What power-strategies, techniques, methods and self-technologies 
are employed with regard to forming the nurses’ own practice? 

 
Theoretically, the dissertation understands power as productive, in that, 
within both medical and psychological power-regimes, under which treatment 
of patients is carried out; objects which can be discursively articulated in cer-
tain ways and subjects of certain types are produced.  A power regime seeks 
to form both patients and nurses as subjects of certain types using these insti-
tutional practices and tools of self-technology to teach self-discipline, self-
confession, self-responsibility and self-control. These forms conform to po-



Nelli Øvre Sørensen 

 252 

litical legislation as well as to the political and professional goals of producing 
active patients/users, who are capable of understanding themselves and who 
can achieve freedom by assuming the identity of mentally–ill, who are capable 
of forming themselves and acting as self controlling subjects, who take re-
sponsibility for their own health, illness and treatment. 
 
In chapter three it is discussed how an ethnographical study of the care and 
treatment of the mentally-ill is accomplished, including a discussion of the 
peripheral researcher position, the position which I, the researcher, assumed 
while carrying out my research. I consider the discussion to be a power-
cultural investigation where the theoretical perspective is crucial for the con-
struction of categories and themes for further discussion and problematiza-
tion in the dissertation. I have constructed two main themes on the basis of 
an analysis of the empirical material, that together with the theoretical view 
are crucial for the limitations I exercise when choosing and disregarding ma-
terial for this research. 
 
Chapter 4 discusses the analysis and problematization of practices and tech-
niques of power in a closed-ward under the main theme: To control the danger-
ous. There is a discussion on how the practices of nurses and other caring per-
sonnel are stretched out between the surveillance, control, and confessional 
techniques of the discipline, used to prevent physically dangerous situations 
that can pose a threat either for the ill themselves or for other citizens. There 
is also a discussion of how mechanisms that are carried out, for example, 
various forms of force allowed by law, form a part of a societal network of 
power, including controlling rules and systems that function to prevent the 
violation of the rights of dangerous mentally ill patients. Thus there is double 
control, control of dangerousness through the use of force, and control of 
the treatment and the treater of the dangerous patient’s danger. Behind these 
double control mechanisms lie societal strategies for avoiding danger and in-
creasing safety for all citizens of the state. These societal strategies include a 
danger/safety strategy that can be seen in the function that the psychiatric 
hospital has, concerning  the physical and moral disciplining, rehabilitation, 
inclusion and normalizing of mentally-ill patients, who can pose a threat to 
the ordinary citizens of the state.  
 
The main theme in chapter 5: to be responsible and self-controlling, covers an analy-
sis of treatment in a day-ward. Employees work in inter disciplinary teams 
and carry out two forms of active group therapy, namely milieu therapeutic 
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activity groups, run by nurses, and psychotherapeutic treatment groups 
headed by psychotherapists. Treatment contracts are drawn up with the pa-
tients in each group, whereby they commit themselves to work towards 
changing their behaviour. 
Patients in the activity groups are trained in everyday skills and healthy behav-
iour within the three areas of treatment in this hospital: physical, psychologi-
cal and social focus. 
Less than a third of the admitted patients are treated in the psychotherapy 
groups. Here training is carried out at a deep psychological level, which is 
meant to change the patients’ relationship to themselves and their psycho-
logical and social relationships to others. The psychotherapists are the con-
trolling group in the ward, while the doctors are almost invisible in everyday 
life. The nurses attempt to carry through the psychotherapy principles, meth-
ods and techniques which are introduced in the daily morning meetings and 
team-talks with the patients. Work in the team continues on the same psycho-
therapeutic principles which patients are taught, and in which the nurses 
strive to participate as apprentices to the psychotherapists, a training that is 
different from the tradition of the nursing profession  
 
Strategies of self-control and freedom dominate the day-ward. This strategy 
should seen as a societal attempt to teach people to be responsible for them-
selves and to appear as self-controlled, through methods that involve confes-
sion.  Patients are offered a new understanding of themselves as subjects who 
are responsible for controlling and steering their own illness, treatment and 
thereby are responsible for their health. 
The two strategies (Danger/Safety and Self-control/Freedom) are unfolded 
in a regime where experts treat the mentally ill with a focus on normalization 
and inclusion, a practice that in itself excludes certain subjects from the nor-
mal. Medical and psychological practices offer excluded subjects a new iden-
tity as medically/psychologically constructed subjects with the identity of 
mentally-ill, who have taken on the medical/ psychological regime’s image 
and can now see themselves as subjects who can control, observe and steer 
their illness by taking responsibility for their illness, treatment and cure and 
thus become responsible for their own inclusion in society. A mentally ill pa-
tient may re-enter society with this new identity and become a subject who is 
constructed as free, but bound by a psycho/medical power regime. 
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