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Kapitel 1 Indledning 

Mit faglige og personlige engagement 

Denne ph.d.-afhandling omhandler kommunikation og samarbejde mellem 
pårørende til ældre borgere indlagt med hoftebrud og sundhedsprofessionelle 
på en ortopædkirurgisk hospitalsafdeling. Afhandlingen kaster lys over betin-
gelser og potentialer for at udvikle kommunikationen med henblik på mere 
pårørendeinddragelse i forbindelse med udskrivelsen, der samtidig tager ud-
gangspunkt i de sundhedsprofessionelles arbejdsbetingelser. Udviklingspoten-
tialerne undersøger jeg gennem aktionsforskning.  
 
Dette dobbelte ærinde betyder, at afhandlingen drejer sig om begge parters 
forskellige interesser i og betingelser for at deltage i kommunikationen og 
samarbejdet.  Personligt har jeg erfaring med at være i begge situationer. 
Gennem mit tidligere arbejde som sygeplejerske og klinisk underviser af syge-
plejestuderende i hospitalsregi har jeg erfaring med at samarbejde med pårø-
rende som sundhedsprofessionel. Det mest slående ved det er, at det ikke op-
tog mig synderligt. Jeg var optaget af patientinddragelse og klinisk beslut-
ningstagen, der tog udgangspunkt i patientens perspektiv. Jeg har sågar skre-
vet et kapitel i en sygeplejebog til studerende, der omhandler, hvad der er 
medkonstituerende for at ”være patient”, uden at medtænke pårørende som 
vigtige (Bernild, 2014), og en artikel om klinisk beslutningstagen ligeledes 
uden at inkludere pårørende direkte (Færch og Bernild, 2011, 2015). Selve ar-
bejdet har selvfølgelig ofte berørt samarbejde med pårørende, hvor forskellige 
problemstillinger i forhold til pårørendesamarbejde også er blevet taget op til 
refleksion. Pointen er, at det ikke har været et centralt opmærksomhedspunkt 
i mit kliniske arbejde på hospitalsafdelinger, hvor det at drage omsorg for og 
inddrage patienterne i de mange fortravlede kliniske beslutninger, der også 
skal være evidensbaserede og leve op til diverse standarder, er en udfordring. 
Disse erfaringer danner baggrund for mit blik for de sundhedsprofessionelles 
arbejdsbetingelser i arbejdet med udvikling af en pårørendeinddragende prak-
sis. 
I mit privatliv har jeg gennem de sidste to år af arbejdet med denne ph.d. 
fulgt min farmor tæt gennem et komplekst sygdomsforløb med indlæggelse 
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på fem hospitaler og med døden til følge, og også min mor gennem et lang-
strakt sygdomsforløb med indlæggelser på hele otte forskellige afdelinger, li-
geledes med døden som følge. De to forskellige forløb har fordret meget for-
skelligartede måder at være pårørende på relateret til mit forhold til min mor 
og min farmor, deres måder at håndtere sygdom på og de sundhedsprofessi-
onelles måde at kommunikere med min farmor, mor og mig. Fælles for begge 
forløb er, at de fyldte en stor del af min horisont, såvel følelsesmæssigt som 
praktisk, og at mit samarbejde med de sundhedsprofessionelle var afgørende 
for mine muligheder for at håndtere det. Disse erfaringer danner ligeledes 
baggrund for min forståelse af og interesse i pårørendes situation. 
Således udgør begge typer af erfaringer baggrundshorisonten for mit engage-
ment i projektets forandringsambitioner, hvor jeg som både sygeplejerske og 
pårørende gerne vil være med til at udfordre strukturer og åbne rum for en 
praksis, hvor pårørende får mulighed for at blive inddraget mere, som samti-
dig er meningsfuldt for de sundhedsprofessionelle. 
 

Introduktion 

Afhandlingen er en såkaldt hybrid bestående af tre artikler og en kappe, der 
omslutter artiklerne. En hybrid er en type afhandling, der bestræber sig på 
både at skabe et samlet og sammenhængende narrativ på baggrund af et stort 
feltarbejde, og at artiklerne hver især viser evnen til at kunne udpege væsentli-
ge videnbidrag, som en større offentlighed af både forskere og praktikere i 
feltet får kendskab til. Dette anser jeg som særligt vigtigt, da projektet tilsigter 
forandringer i praksis. Denne formidlingsform giver et noget forskelligartet 
materiale, fordi de tre artikler er skrevet på forskellige tidspunkter i forsk-
ningsforløbet, med forskelligt indhold og perspektiv, med forskellige redakti-
onelle krav og med forskellige læsere i tankerne. Det er min intention, at kap-
pen fungerer som en slags metatekst til artiklerne, idet jeg her formidler det 
empiriske og teoretiske arbejde, der ligger til grund for det samlede arbejde, 
samt forholder mig til artiklernes indhold og indbyrdes forhold.  
 
Kappen består af 11 kapitler, hvoraf de første fem: ”Indledning”, ”Viden-
skabsteori”, ”Empiriske metoder”, ”Teori og Fortolkningstilgang” tilsammen 
sætter den videnskabelige ramme. Her beskriver jeg projektets metoder og 
teoribrug, hvor jeg udover at formidle et samlet (videnskabs)teoretisk, empiri- 
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og analysemetodisk skriv også diskuterer, hvilke særlige teori- og metodegreb 
jeg anvender i de respektive artikler.  
 
Efterfølgende fire kapitler indeholder afhandlingens analyser. Denne del af 
afhandlingen består af en kort indledning, tre artikler og et selvstændigt analy-
sekapitel.  
 
Kapitel 10 er en diskussion, hvor jeg belyser, hvilke betydninger den teoreti-
ske begrebsliggørelse har for analysen, og med baggrund heri rejser nogle 
tværgående spørgsmål om betydningerne af hospitalskonteksten for pårøren-
deinddragelse. Til sidst i kapitel 11 foretages en samlet konklusion.    
  
I nærværende kapitel 1 beskriver jeg det samlede projekts overordnede afsæt 
efterfulgt af et fælles problemfelt, der munder ud i en problemstilling med til-
hørende forskningsspørgsmål.  

Problemfelt 

Problemfeltet består af en række forskellige dimensioner, der tilsammen ud-
gør projektets ”hele”. Det er klart, at det er et konstrueret hele, da et pro-
blemfelts grænser er åbne og foranderlige, og ”skæres de” med et andet snit, 
vil de tage sig anderledes ud. Dimensionerne består af (1) et felt om pårøren-
de – særligt dem til ældre patienter indlagt med hoftebrud, hvorfor feltet også 
inkluderer dem, (2) et felt om de sundhedsprofessionelle i en hospitalsorgani-
sation – særligt dem på ortopædkirurgisk afdeling, (3) et felt om udskrivelse 
og overgange mellem sektorer, samt (4) et felt om kommunikation og inddra-
gelse. 
  
Hvert af disse felter er store og kan ikke i nærværende afhandling afdækkes 
udtømmende som dækkende reviews. Da projektet udspringer fra praksisfel-
tet, vil jeg i den følgende beskrivelse af disse felter først og fremmest forholde 
det til den konkrete kontekst. Således vil jeg i det følgende afsøge aktuelle 
samfundsmæssige og forskningsmæssige bidrag og diskussioner inden for de 
forskellige felter – uden dette dog på nogen måde er udtømmende.  
 
I mange tekster fremgår pårørende som en slags uproblematisk vedhæng til 
patienten, og formuleringer som fx ’patient- og pårørendeinddragelse’ er 
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normale. I udgangspunktet var hensigten faktisk også dette i nærværende pro-
jekt. Jeg fandt dog hurtigt, at deres deltagelsesmuligheder var meget forskelli-
ge. Igennem det indledende etnografiske feltarbejde med en bred orientering 
om aktuel praksis i forhold til samarbejde med patienter og pårørende stod 
det klart, at patienterne qua deres høje alder og sårbare situation i mange til-
fælde ikke er i stand til aktiv deltagelse i eget forløb, og at pårørende af denne 
grund har en fremskudt og central rolle i patientforløbet som den aktivt 
kommunikerende og koordinerende. Det er selvsagt ikke altid på den måde, 
men en klar tendens, der også implicerer, at pårørendesamarbejde er en be-
tragtelig del af de sundhedsprofessionelles arbejde på afdelingen. Det kom 
også tidligt frem, at sygeplejerskerne netop oplever pårørendesamarbejde som 
belastende. Jeg blev derfor særlig opmærksom på samarbejdet mellem pårø-
rende og de sundhedsprofessionelle, hvorved patienterne trådte i baggrunden, 
hvor de i stedet for at være aktive subjekter i forskningen udgør en form for 
bagtæppe eller bindeled for forståelsen af det, der foregår mellem pårørende 
og sundhedsprofessionelle.  
 
Det er klart, at patienternes situation er fuldstændig afgørende for de pårø-
rendes situation, og at der fortsat er behov for at forske i og arbejde med ud-
vikling af sundhedsfaglig praksis med inddragelse af ældre patienter med hof-
tebrud. Mit fravalg af direkte fokus på patienterne er således ikke udtryk for 
indifferens over for dem og deres sårbare situation, men er udtryk for, at jeg i 
samarbejde med de sundhedsprofessionelle har foretaget et valg om at foku-
sere på de pårørende. Fravalget af patienter og tilvalget af pårørende som fo-
kuspunkt er altså foretaget af tre sammenhængende grunde i den konkrete 
kontekst, nemlig (1) patientgruppens karakteristika, hvilket sætter (2) pårø-
rende i en særlig fremskudt situation, som igen (3) gør pårørendesamarbejde 
centralt i det sundhedsfaglige arbejde. I følgende afsnit beskriver jeg væsentli-
ge problemstillinger, som den ældre borger med hoftebrud kan opleve.   

Om ældre patienter med hoftebrud  

I 2016 blev der indlagt 6.679 mennesker med det, der i fagterminologien hed-
der hoftenær fraktur. Deres gennemsnitsalder var 82-83 år, og 70 % af dem 
kvinder (https://www.sundhed.dk/content/cms/62/4662_hofte-fraktur-
%C3%A5rsrapport_2017). Selvom der er et stort aldersspænd, drejer det sig 
overvejende om ældre mennesker (over 65 år), der har brækket hoften ved at 
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falde under almindelig aktivitet i hjemmet, men der er også yngre mennesker, 
der brækker hoften i forskellige typer af højenergitrau-mer 
(https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/ortopaedi/tilsta
nde-og-sygdomme/knoglebrud/femur-laarhalsbrud), fx i trafikken eller under 
sportsaktiviteter. I nærværende projekt drejer det sig kun om de førstnævnte, 
da de udgør en særlig sårbar gruppe af patienter. Sårbarheden relaterer sig til 
en lang række forhold, der griber ind i hinanden – forhold, som ofte har væ-
ret udfordrende før bruddet, og som bliver betragteligt forværret efter. Det 
drejer sig for eksempel om: almen skrøbelighed (inklusive osteoporose) og 
høj forekomst af andre sygdomme relateret til alderdom (White m.fl. 2011), 
nedsat funktionsniveau (Beyer 2013, Boltz 2012, Handoll & Mak 2011), angst 
for fald (Jellesmark m.fl. 2012), dårlig ernæringstilstand (Hommel m.fl. 2007), 
smerter (Layzell 2009, Eid 2008), tendens til infektioner (Garcia-Alvaraz m.fl. 
2010, Poh & Lingarej 2013) og påvirket mentalfunktion i form af demens 
og/eller konfusion (delirium) (Campbell 2009, Tsang 2013, Bjorkelund 2010, 
Deschodt 2012, Menzies 2010, Stenvall 2012). Der er foretaget en del under-
søgelser af, hvordan patienterne selv vurderer deres livskvalitet (med fx vur-
derings-skalaen SF36), som peger på, at de oplever forringet livskvalitet efter 
hoftebrud – også flere år efter (Buecking m.fl. 2013, Gjertsen m.fl. 2008, 
Rohde m.fl. 2010, Haelee 2011). 
 
Internationale undersøgelser af patienters oplevelser af ”det at få hoftebrud” 
med en mere eksplorativ tilgang viser, at det er en livsændrende hændelse, 
som er kendetegnet ved forandringer i relation til både kroppen og andre 
(Glenny, m.fl. 2013, Haelee 2011, Huang & Acton 2009, McMillan 2012, 
Ziden 2008). I det følgende vil jeg trække centrale pointer frem fra denne 
forskning, da de på en mere dybdegående måde viser, hvilke problemstillinger 
patienterne kan opleve. 
 
Flere af undersøgelserne kaster lys over patienternes oplevelser ud fra forskel-
lige faser eller nedslag i patientforløbet. Ifølge en canadisk undersøgelse om 
ældre hoftebrudspatienters oplevelser af deres behandlings- og plejeforløb er 
der tale om fire afgørende forhold, der relaterer sig til det kronologiske forløb 
for patienterne, nemlig hhv. ”the injury experience”, ”the pain experience”, 
”the recovery experiece” og ”the disability experience” (Glenny, m.fl. 2013). 
Førstnævnte drejer sig om selve traumet, som ofte er en voldsom oplevelse, 
som anden forskning også peger på er nødvendig at få bearbejdet (Haelee 
2011). Det andet forhold drejer sig om smertehåndtering og –dækning. Det 
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tredje forhold drejer sig om, at patienterne under indlæggelse skal deltage me-
re og mere i plejen med henblik på at blive mere selvhjulpne. Sidste forhold 
drejer sig om invaliditeten i sig selv, som betyder, at patienterne er blevet af-
hængige af andre og føler sig bundet til huset og ’ufri’.  
McMillan (2012) deler også patientens oplevelser op i forhold til patientforlø-
bets faser, idet hun fremhæver hhv. ”going under”, ”keeping afloat” og ”gai-
ning ground”. ”Going under” refererer til selve chokket over faldet - et trau-
ma med pludselig tab af livsverden, som man kender den. ”Keeping afloat” 
refererer til at skulle balancere mellem at modtage hjælp og være udsat for ri-
siko, hvor patienterne er blevet afhængige af hjælp, samtidig med at alle akti-
viteter er rettet mod stigende uafhængighed – hvor der er øget risiko for nye 
fald. ”Gaining ground” refererer til en fase, hvor patienterne tager mere kon-
trol og genopbygger selvsikkerhed og tryghed og måske stiler mod at komme 
hjem.  
 
Andre studier beskæftiger sig mere med, hvad der er henholdsvis fremmende 
og hæmmende for at komme sig – det såkaldte ”recovery”. Et eksempel her-
på er Huang & Acton (2009), der finder frem til tre overordnede forhold, der 
er centrale for at mestre et hoftebrud: (1) Sociale relationer, hvilket Haelee 
(2011) også finder, idet hun fremhæver, at sociale relationer er det vigtigste i 
forhold til at komme sig efter hoftebrud. (2) Udholdenhed og gåpåmod, som 
knytter an til følelsen af selvsikkerhed, selvtillid og et realistisk billede af egen 
formåen. (3) Accept af kropslige forandringer, som handler om at skulle ac-
ceptere det, der ikke kan laves om, hvilket relaterer sig til personens eksisten-
tielle indstilling. Haelee (2011) finder også, at evnen til tilpasning ift. situatio-
nen er central for at klare sig godt efter bruddet. Ifølge Huang & Acton 
(2009) er det hæmmende for recovery, at de ældre patienter har lav social 
støtte i form af fx få pårørende eller pårørende, der ikke hjælper, depression, 
smerter og konfusion. Dette kan nemlig bevirke, at patienterne har lav tiltro 
til egen formåen samt øget frygt for at falde. De forskellige undersøgelser 
fremhæver på forskellig vis, at det at brække hoften er en eksistentiel rystelse 
for den ældre borger, hvor der ikke kun er tale om brud på en knogle, men 
om brud på livet, som man kender det. Der opstår en lang række følelses-
mæssige reaktioner på den ændrede kropsfunktion, herunder hvad det bety-
der for de sociale relationer. For eksempel kan der være tale om at føle sig 
taknemmelig for hjælp, hvor det at få tæt kontakt med pårørende kan være 
rart, men også tristhed og skyld over at blive mere afhængig af andre og der-
med være en belastning (Zidens, 2008). 
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Opsamlende kan det siges, at forskning vedrørende patienternes oplevelser af 
det at brække hoften peger på, at selve faldet er en traumatisk begivenhed, der 
skal bearbejdes, og at indlæggelsen er præget af smerter og følelsen af af-
hængighed, samtidig med at der er fokus på selv at blive mere deltagende i 
plejen – en balance, der er udfordrende. Forløbet er på det lange stræk af-
hængig af social støtte (hvor pårørende er de vigtigste), patientens egen psyki-
ske tilstand og følelse af selvsikkerhed og viljestyrke; herunder evne til at til-
passe sig og finde balancen mellem at være aktivt opsøgende ift. mobilisering 
og forsigtig ift. risiko for nye fald. Endelig kan den forstærkede eller nyopstå-
et afhængighed være svær at håndtere for patienterne – også i forhold til deres 
sociale relationer, hvor følelser som skyld kan fylde. Som det fremgår, er det 
altså en fysisk, psykisk og socialt sårbar situation, denne patientgruppe står i, 
hvor forholdet til pårørende står centralt.      

Om de pårørende 

I det følgende vil jeg zoome ind på pårørende. Jeg vil starte med kort at re-
flektere over, hvem ”den pårørende” egentlig er i dette projekt (I). Dernæst 
viser jeg, hvad nyere undersøgelser siger om, ”hvem de er” på et generelt 
plan, og hvad de laver som pårørende (II). Efterfølgende beskriver jeg de 
rammer og vilkår, velfærdsstaten stiller til rådighed for pårørende (III), efter-
fuldt af et afsnit, der bringer væsentlige pointer fra forskning om pårørende til 
patienter indlagt til hofteoperation (IV). Afslutningsvist en opsamling (V).  
 
(I) Det kan være svært at få greb om, hvem ”den pårørende” egentlig er. I ar-
tikel 1 beskæftiger jeg mig kort med denne problemstilling ud fra en sproglig 
analyse af begrebet ”pårørende”. På et konkret niveau kan man sige, at den 
pårørende kan være flere personer på én gang, der har hver deres roller i rela-
tion til patienten og dennes forløb. Det kan også være skiftende personer 
over tid, og hvem udpeger egentlig, hvem der er hvis pårørende i det levede 
liv, kan man spørge. På et empirisk plan har jeg valgt at forholde mig pragma-
tisk til spørgsmålet, ment på den måde, at den person, som både patienten og 
pårørende selv mener er den, der er ”mest på” i den aktuelle patientsituation, 
her er den pårørende. I projektet har der ikke vist sig at være forskel mellem 
de to parters mening herom. Jeg er bevidst om, at det er en valgt afgrænsning, 



11 
 

der individualiserer og personificerer en rolle, som kan deles af flere og er 
foranderlig, men den er foretaget for at få empirisk greb om ”den pårørende”.  
Nu er pårørende jo ikke blot pårørende – som en slags endimensionel rolle, 
men hele mennesker, der lever et liv, og hvor en lang række forhold på kom-
pleks vis spiller ind på deres situation, fx køn, alder, familieforhold (herunder 
særligt relationen til patienten), etnicitet, kultur, tilknytning til arbejdsmarked, 
uddannelsesniveau, social klasse, boligforhold samt mere eksistentielle og 
psykologiske dimensioner af det at være menneske. For at begrænse det ana-
lytiske blik har jeg på baggrund af de pårørende, jeg mødte, valgt at have fo-
kus på betydninger af køn og relation til patienten - og mere indirekte tilknyt-
ning til arbejdsmarked, alder og boligforhold. Hermed afgrænser jeg mig fra 
betydninger af etnicitet, uddannelsesniveau, social klasse og også de mere ek-
sistentielle og/eller psykologiske dimensioner – om end mine analyser også 
udpeger nogle følelsesmæssige aspekter af det at være pårørende.  
Ud over en interesse i de ”empiriske pårørende” i denne konkrete situation er 
jeg også interesseret i at fremanalysere nogle mere generelle problemstillinger, 
som pårørende kan blive konfronteret med på et samfundsmæssigt plan - alt-
så de strukturelle forhold omkring pårørende. 
 
(II) Den ældre (over 65 år) andel af befolkningen i Danmark stiger stødt og 
udgør i dag 19.1 %, hvor den bare i 2008 udgjorde 15,7 % 
(https://cevea.dk/velfaerdens-danmarkskort-andelen-af-aeldre-i-
befolkningen). Selvom Danmark er et af de lande i verden, der bruger for-
holdsvist flest penge på ældrepleje, er tendensen, at det er nedadgående 
(Rostgaard & Matthiessen, 2017). Således er antallet af hjemmehjælpsmodta-
gere fra 2008 til 2015 faldet fra 154.577 til 123.142, samtidig med at antallet af 
personer over 65 år er steget med 198.000 svarende til en stigning på 23 % 
(www.statistikbanken.dk). Den voksende ældrebefolkning og de færre ydelser 
fra det offentlige betyder, at der er flere mennesker, der er pårørende til en, 
der har behov for støtte og hjælp på en eller anden vis. Således anslås det, at 
der i dag er 750.000 danskere, der hjælper en eller flere ældre (Ældresagen, 
2017). Undersøgelser peger endvidere på, at størstedelen af omsorgsydende 
pårørende er kvinder (Andersen-Ranberg m.fl 2007, EurofamCare 2006) –  et 
forhold, jeg uddyber i artikel 1. 
 
 ”Ældre sagen” har i 2017 foretaget en større spørgeskemaundersøgelse, der 
viser, at den største gruppe af pårørende udgøres af voksne børn (døtre eller 
sønner), og de fleste af dem hjælper en ældre, som bor hjemme. Gruppen af 
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pårørende er desuden karakteriseret ved at være personer i alderen 50-59 år, 
der i høj grad er tilknyttet arbejdsmarkedet som fuldtidsbeskæftigede. Under-
søgelsen viser også, at der er en stigning i pårørendes hjælp til ældre borgere-
re. Hjælpen består primært af at følge den ældre borger til diverse undersøgel-
ser og konsultationer, kontakte offentlige myndigheder samt huslige gøremål 
som fx rengøring, vask, indkøb og madlavning. Adspurgt om deres egne op-
levelser af deres situation svarer 82 %, at de føler, det er naturligt at hjælpe, 
hvilket er en vigtig pointe at fastholde i dette projekt om pårørendeinddragel-
se. Det ser dog også ud til, at det er lidt modsætningsfyldt, fordi 44 % samti-
dig svarer, at de føler, de er nødt til at hjælpe, fordi den offentlige hjælp er for 
dårlig, 35 % at de må tilsidesætte egne behov, 25 % at de har skyld og dårlig 
samvittighed over for den ældre, og flere endnu for dem der i fuldtidsbeskæf-
tigelse og er kvinder. Tilmed svarer 29 % af de adspurgte kvinder, at det er 
belastende for dem at hjælpe, og 19 % af de adspurgte kvinder, at det belaster 
arbejdslivet (aeldresagen-paaroerende-2017-voxmeter.pdf. Hentet den 
9.12.2017).  
En hollandsk undersøgelse viser også, at pårørende på den ene side føler, at 
det er naturligt at hjælpe, og på den anden side kan føle et vist pres, og at det 
hører sammen med antallet af timer, den pårørende hjælper (Van Campen, 
2013). Ifølge undersøgelsen giver det glæde at hjælpe og give omsorg, hvis det 
er mindre end seks timer ugentligt, hvorimod det bliver en belastning, hvis 
det er over 11 timer. En svensk undersøgelse af pårørendes arbejdsliv viser, at 
pårørende belastes af omsorgsarbejdet, både fysisk, psykisk og socialt, og at 
det går ud over deres professionelle arbejdsliv, hvor de ofte går ned i tid  eller 
holder op med at arbejde (Szebehely, Ulmanen & Sand, 2014). Således står 
det klart, at pårørende i dag finder omsorgsarbejdet naturligt, men også bela-
stende, og at der er en klar overvægt af kvinder. 
 
(III) I Europa har der siden 2004 været et større tværgående og komparativt 
forskningsprojekt, der belyser forholdene for pårørende til ældre. I projektet 
indgår seks europæiske lande (Tyskland, Polen, Grækenland, Sverige, England 
og Italien), og der er publiceret en række nationale og tværgående mindre 
rapporter, som indgår i den samlede rapport (Eurofamcare, 2006). I rappor-
ten kan man læse om de forskellige landes organisering i forhold til pårøren-
de, og at der fx i Tyskland har været en plejeforsikring (”Pflege-
versicherung”) for pårørende siden 1995. Den pårørende får her en formali-
seret rolle og modtager såvel undervisning og betaling for sin pleje af patien-
ten (Lüdecke, m.fl., 2014).  



13 
 

 
I Sverige har man ligeledes en systematisk organiseret indsats for pårørende, 
hvor man lægger vægten på støtte og hjælp. Således har ”Anhörigas Riksfor-
bund” en pårørende-hotline, hvor pårørende fra hele landet kan ringe ind 
med diverse spørgsmål, samt en webbaseret ”Anhöriges Hand-bok” som ”[…] 
förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Ambit-ionen är att handboken ska vara ett 
teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som kommer i kontakt med, eller vill veta mer om, 
anhörigvård och anhörigstöd. Anhörighandboken är inte fokuserad på någon särskild di-
agnos eller ålder hos den som vårdas. Det är en handbok som utgår från gemensamma be-
hov som många anhöriga delar” (http://anhorigasriksforbund.se/). Her kan man 
blandt andet læse, at hver kommune har en pårørendevejleder. 
Selvom der er forskel mellem de europæiske lande, arbejdes der på tværs af 
landegrænserne for bedre vilkår for pårørende. Således er de forskellige for-
eninger samlet i den europæiske paraplyorganisation ”Eurocarers”, der arbej-
der for pårørendesagen på tværs af landegrænser 
(http://eurocarers.org/informcare). 
  
I Danmark har der indtil 2014 ikke eksisteret generelle initiativer for pårøren-
de alene – altså som en sag i sig selv. Medio 2014 blev der imidlertid organise-
ret en pårørendeforening ”Pårørende Danmark”, der på tværs af patientkate-
gorier eksplicit arbejder for at sætte pårørende i Danmark ”i stand til at løfte de-
res opgaver [og for] optimale forhold for pårørendes egne liv” 
(www.danskepårørende.dk).  
I et debatindlæg i Altinget 2015 skriver formanden for ”Pårørende Danmark” 
Marie Lenstrup om pårørendesituationen i dag, hvor hun udtrykker, at det 
giver mening og kærlighed at være pårørende, men at der hersker dårlige vil-
kår for pårørende og en manglende interesse for dem. Hun skriver om dette: 
”Er pårørende, som hospitalsvæsnet kunne ønske sig, hjælpsomme, men selvudslettende 
støttepersoner, der hverken behøver vådt eller tørt eller en stol at sidde på, og som det desu-
den er valgfrit at lytte til?”  
(https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/forening-hav-forstaaelse-for-
paaroerende). I indlægget opfordrer hun endvidere til, at man i Danmark 
kommer i gang med at skabe nogle bedre rammer for pårørende, som man 
har gjort i mange andre lande: ”I Sverige findes der en pårørendekonsulent i hver ene-
ste kommune. I England har pårørende ret til deres eget, individuelle visitationsforløb. I 
Finland får pårørende tilbud om et kursus, der sætter fokus på deres egenomsorg. I mange 
europæiske lande samarbejder erhvervslivet med pårørendeforeningerne om at skabe pårø-
rendevenlige arbejdspladser. Kom nu på banen, Danmark!”. 
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Noget kunne tyde på, at Danmark så småt er ved at komme på banen. På for-
eningens hjemmeside kan man læse, at de arbejder på at få etableret uddan-
nelse af pårørende, støtte til pårørende vha. pårørendekonsulenter og aflast-
ningstilbud i kommunen samt ret til inddragelse, praktisk hjælp, tid fra arbej-
de og til eget liv (www.danskepårørende.dk). Desuden kan man læse om deres 
organisering, indsatsområder, forskellig forskning om pårørendes situation, 
arrangementer samt et pårørendecharter, som foreningen har udarbejdet i 
samarbejde med ”Ældre Sagen”. I pårørendecharteret fremgår der ti punkter, 
som foreningen ønsker at arbejde med. Fem af punkterne drejer sig direkte 
om kommunikationen med sundhedspraktikere, hvor det at blive lyttet til, re-
spekteret og anerkendt er centralt, herunder støttet i at sætte grænser for på-
rørendearbejdet og passe på sig selv.  
I ”Ældre Sagens” rapport (2017) kan man læse, at den nye bevågenhed ses 
ved aktiviteter i og omkring ”Ældre Sagen” og ”Pårørende Danmark”, op-
komsten af pårørende-politikker, hvor 56 kommuner i dag har en pårørende-
politik og i nogle kommuner også pårørendevejledere/-konsulenter eller un-
dervisningstilbud til pårørende. Desuden ses det på landspolitisk plan i form 
af afsættelse af 17.4 mio. kroner til puljen ”Aflastning af pårørende til demen-
te i egen bolig” fra satspulje 2015 (Ældresagen, 2017). I 2017 afholdt ”Ældre 
Sagen” i samarbejde med ”Pårørende Danmark” konferencen ”Hvem hjælper 
dem der hjælper?”. Her opfordrede administrerende direktør Bjarne Hastrup, 
på vegne af en lang række patientforeninger og faglige sammenslutninger, den 
deltagende ældreminister Thyra Frank til at skabe bedre vilkår for pårørende i 
både kommuner og regioner og på tværs af diagnoser ved at skrive det ind i 
service- og sundhedsloven.  
 
I tilknytning til ”Pårørende Danmark” er der organiseret et ”Fagligt forum 
om pårørende”, hvor centrale aktører på feltet, som fx repræsentanter fra for-
skellige patientforeninger, forskere og sundhedsprofessionelle i leden-
de/koordinerende stillinger, arbejder med udviklingen af ovenstående. Jeg har 
selv været engageret i forummet, hvor jeg har bidraget med viden om de sær-
lige forhold, der kan være i spil for pårørende til ældre patienter indlagt på 
hospitalet, fx med deltagelse i debatpanel ved Folkemødet i 2017.   
Således kan man sige, at der i Danmark er gang i nogle processer, der mulig-
vis resulterer i politiske beslutninger, der på et strukturelt niveau skaber bedre 
vilkår for pårørende. Det er i hvert fald slående, at der, da jeg startede mit 
ph.d.-projekt i starten af 2014, ikke eksisterede nogen foreninger eller andet 
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omkring pårørende i Danmark, og at der i 2017 afholdes konferencer om på-
rørende, hvor ældreministeren deltager, og lovforslag kommer til høring, og 
at mange kommuner udvikler pårørendepolitikker, og nogle ansætter pårø-
rendevejledere.  
 
(IV) Mange undersøgelser og forskning om pårørende drejer sig om pårøren-
de til alvorligt kronisk syge i hjemmet. En søgning på ”Videnscenter for bru-
gerundersøgelser i sundhedsvæsnet” (ViBIS) hjemmeside, hvor der er en op-
dateret oversigt over centrale publikationer vedrørende patient- og pårøren-
deinddragelse, viser, at størstedelen af undersøgelser vedrørende pårørende 
fokuserer på pårørende til døende, demente, psykisk syge og kronisk syge 
(https://danskepatienter.dk/vibis/om-brugerinddragelse/litteratur).  
Sundhedsstyrelsen har udgivet en rapport om pårørende til kronisk syge, hvor 
det fremgår, at selvom der er lavet undersøgelser om pårørendes rolle i for-
hold til kronisk syge, er interventioner fra sundhedssystemets side ikke syste-
matisk og tilstrækkeligt udforsket (Timm, Glasdam & Vittrup, 2007). Det ser 
altså ud til, at der er en del undersøgelser om pårørende til kronisk syge, men 
fortsat mangelfuld viden om, hvad der sker, når pårørende møder sekundær-
sektorens hospitalsafdelinger. Stinne Glasdam (2002) er en af de få, der i sin 
ph.d.-afhandling udforsker pårørendes plads i en hospitalsafdeling. Hun viser, 
at pårørende til kræftpatienter stort set ikke har nogen plads i den onkologi-
ske klinik, og at det er accepteret af alle. Med begreber fra Bourdieus teori be-
lyser afhandlingen, at det udover økonomiske, politiske og sociale magtfor-
hold skyldes symbolsk magt og selvbekræftende homologier (Glasdam, 2002). 
 
Der er også lavet undersøgelser af pårørende til patienter med hoftebrud.  Så-
ledes undersøger eksempelvis Glenny m.fl. (2013) og Shyus (2009) pårøren-
des betydning for patientforløbet. Glenny m.fl. viser, at pårørende i det cana-
diske sundhedssystem ofte fungerer som “uformelle omsorgsydere og hjælpe-
re” og er centrale for at få sammenhæng i patientforløbet på tværs af sektorer. 
Undersøgelsen viser, at bedre kommunikation med pårørende under udskri-
velse er direkte forbundet med bedre patienttilfredshed, fald i genindlæggel-
ser, færre medicinske komplikationer og hermed lavere omkostninger for 
sundhedsvæsenet. De pårørende, der modtager adækvat information og føler 
sig inddraget i overgangen mellem hospital og primær sektor, er mere tilfred-
se, accepterer bedre deres rolle som pårørende og oplever mindre bekymring 
end de pårørende, der ikke modtager adækvat information. Trods denne vi-

https://danskepatienter.dk/vibis/om-brugerinddragelse/litteratur
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den peger undersøgelsen på, at der ikke er tilstrækkelig inddragelse af og 
kommunikation med pårørende.  
 
I dansk sammenhæng er der ligeledes foretaget undersøgelser om pårørende 
til ældre indlagt på hospital. Lindhardt har i 2016 foretaget en spørgeskema-
undersøgelse om pårørendes oplevelse af indlæggelsesforløb med ældre bor-
gere, der er baseret på det standardiserede spørge- og analyseredskab ”Family 
Collaboration Scale” (Lindhardt, 2016). Her oplyser mange pårørende, at de 
gerne vil inddrages mere, end de bliver, og at de oplever, at personalet er en 
”flygtig hvid flok” i forstanden, at de er svære at få fat i, og at de selv har en 
usynlig og ubemærket rolle (Ibid.). Berthelsen har på basis af grounded theory 
foretaget forskning om pårørende til patienter, der er indlagt til planlagt hof-
te- og/eller knæoperation (Berthelsen, 2013). Ifølge hendes forskning vil på-
rørende gerne være der for patienten og benytter sig af en lang række strategi-
er for at bevare oplevelsen af at være en enhed med patienten under indlæg-
gelse. Det drejer sig fx om at forhindre, at patienten føler sig alene, ved at 
støtte følelsesmæssigt, praktisk, mentalt samt at tilpasse sig patientens behov 
og de sundhedsprofessionelles regler. Berthelsen peger endvidere på, at de 
pårørende faktisk ikke føler nogen belastning ved at være pårørende for pati-
enten (Berthelsen, Lindhardt & Frederiksen, 2014). 
  
I forhold til nærværende projekt er det væsentligt at pointere, at patientgrund-
laget her er forskelligt fra den i Berthelsens undersøgelse. De patienter, der 
indlægges til en planlagt hofte- eller knæoperation, er både yngre og i bedre 
helbredstilstand (sundhed.dk), hvilket giver en helt anden patientsituation. 
Desuden giver et planlagt og selvvalgt behandlingsforløb et andet udgangs-
punkt end et behandlingsforløb, der starter med et uheld. Jeg er interesseret i 
at undersøge, hvad denne pludselige livsændrende hændelse betyder for pårø-
rende.  
 
(V) Om forståelsen og afgrænsningen af pårørende og deres situation i dette 
projekt kan man sige, at der på et generelt plan er flere pårørende, der får fle-
re opgaver. Der er foretaget en del undersøgelser om pårørende til kronisk 
syge borgere, der viser, at de gerne vil hjælpe, men at de bliver pressede i de-
res hverdagsliv, og at der i Danmark ikke er nogle instanser, der kan hjælpe 
og støtte dem. Der er ikke foretaget mange undersøgelser af pårørende til pa-
tienter under indlæggelse, men dem, der er, viser, at de oplever at skulle un-
derlægge og tilpasse sig systemet, samt at de ikke får nok information eller 



17 
 

bliver hørt. I dette projekt drejer det sig om pårørende til ældre patienter, der 
er indlagt til et standardiseret og accelereret behandlingsforløb på et hospital. 
Denne konstellation i patientsituationen er potentielt udfordrende, fordi den 
er sammensat af to meget forskelligartede dimensioner. Patienten er en ældre 
og sårbar borger, der ofte har brug for støtte på flere niveauer og af mere 
permanent art, samtidig med at den aktuelle indlæggelse er en specifik og af-
grænset behandling af hoften, der er indlejret i et kirurgisk behandlingssy-
stem. Ofte giver det en række komplikationer i efterforløbet, der rækker ind i 
de mere kroniske problemstillinger, og hvor den ældre borger kan have svært 
ved at overskue situationen. Disse forhold sætter pårørende i en situation, 
hvor de potentielt får ansvar for at hjælpe patienten, særligt i overgangene 
mellem de forskelige sektorer. Jeg vil have fokus på den situation, som pårø-
rende befinder sig i omkring afslutningen af indlæggelsen, udskrivelsen og 
overgangen til primærsektor, fordi både patient og pårørende er særligt udsat-
te der. 

Om de sundhedsprofessionelle 

På et empirisk plan indbefatter de sundhedsprofessionelle sygeplejersker, fy-
sioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og læger. Når jeg skriver om de 
sundhedsprofessionelle, skifter jeg mellem begreberne ”sundhedsprofessio-
nelle” og ”sundhedspraktikere”. Der ligger ikke en teoretisk sondring mellem 
disse begreber, og denne vekslen sker alene for at få variation i sproget.    
Helt grundlæggende er min indstilling, at jeg ønsker at blive klogere på deres 
erfaring og viden om pårørendesamarbejde, og at udviklingen af en pårøren-
deinddragende praksis skal tage udgangspunkt heri. Projektet har altså et 
ærinde om at få indsigt i de sundhedsprofessionelles perspektiv på pårørende-
samarbejde og tage deres synspunkter og arbejdsbetingelser med i forandrin-
gerne.  
 
Selvom projektet udpeger sygeplejersker som den sundhedsprofession, der 
skal inkluderes i projektet, er det egentlig ikke indlysende, hvorfor det kun 
skulle være dem. Jeg var selv med til at formulere dette udgangspunkt, hvilket 
jeg med min egen faglige baggrund som sygeplejerske ikke tænkte videre over. 
Jeg havde selvfølgelig tænkt mig at undersøge betydningen af grænserne til 
andre professioner, da inddragende pårørendesamarbejde også må foregå i et 
tværfagligt samarbejde, men godtog præmissen om, at det var et monofagligt 



18 
 

udgangspunkt. Det fremstod rimeligt, at det drejede sig om sygeplejersker, da 
de er langt den største sundhedsprofession i hospitalsregi (Sundhedsdatasty-
relsen, 2017), og da de bruger mest tid i direkte kontakt med patienter og på-
rørende (Lehn-Christiansen, 2016). Undersøgelser viser også, at sygeplejer-
sker sommetider finder pårørendesamarbejde svært (Lindhardt, 2008), og 
ifølge en lokal og upubliceret arbejdsmiljøundersøgelse foretaget på den orto-
pædkirurgiske afdeling, hvor forskningen blev foretaget, oplever sygeplejer-
skerne pårørendesamarbejde som belastende for deres arbejdsliv. 
    
Efter det indledende feltarbejde fremstod det dog lige så rimeligt, at pårøren-
desamarbejde er og bør være et tværprofessionelt og fælles anliggende (Gulle-
strup & Avnbøg, 2016). Pårørendes behov for at samarbejde med de sund-
hedsprofessionelle er ikke isoleret til én profession, men går på tværs af både 
professioner og sektorer. Af den grund åbnede jeg projektet op, således alle 
implicerede sundhedsprofessionelle kunne inkluderes i udforskningen af på-
rørendesamarbejdets aktuelle og potentielle former. Jeg blev overbevist om, 
at det tværfaglige samarbejde havde et større potentiale end det monofaglige i 
forhold til at involvere pårørende og give varige løsninger. Ifølge Lehn-
Christiansen (2016) er det også normen at tænke det tværprofessionelle sam-
arbejde som den bedste løsning på en lang række problemer i sundhedsprak-
sisser – herunder styrkelse af den enkelte sundhedsprofession og mere effek-
tive arbejdsgange. Således tænkte jeg også, at den pårørendeinddragende ind-
sats ville blive mere kvalificeret, mere effektiv og bedre forankret i de øvrige 
arbejdsgange, såfremt aktionsforskningen kunne blive tværfaglig. Gennem 
mit indledende feltarbejde fik jeg tilmed en formodning om, at social- og 
sundhedsassistenterne har stor erfaring med at arbejde med pårørende, da det 
var mit indtryk, at de bruger mere tid sammen med patienterne og deres på-
rørende, end det ofte er gældende for fx sygeplejerskerne, der bruger meget 
tid på at koordinere de foreskrevne undersøgelser, administrere medicin samt 
dokumentation. Jeg tænkte derfor, at social- og sundhedsassistenterne havde 
meget viden om pårørendesamarbejde, der blot ikke var vokaliseret i den bre-
dere praksis, men var en slags tavs viden.  
 
Det viste sig imidlertid at være vanskeligt at inkludere alle professionsgrup-
perne i projektet. Når jeg skriver ”inkludere i projektet”, betyder det aktiv del-
tagelse i at udvikle pårørendesamarbejdet i afdelingen. Lægegruppen udviste 
ikke umiddelbart interesse for projektet, hvilket jeg ikke formåede at konfron-
tere, verificere eller ændre. Fysioterapeuterne sagde til mig, at de ønskede at 
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deltage, men at det nok var bedst, at de kom på banen med deres perspektiver 
uden deltagelse af sygeplejerskerne. Af denne grund havde jeg små sessioner 
”on the side” med denne gruppe. Gruppen af sygeplejersker sagde, de ønske-
de at deltage, men da de så projektet som en mulighed for sygeplejefaglig ud-
vikling, ønskede de ikke umiddelbart, at social- og sundhedsassistenterne 
skulle deltage, hvilket jeg heller ikke formåede at udfordre. Nogle af social- og 
sundhedsassistenterne sagde til mig, at de gerne ville deltage, men blev ikke 
inviteret. Følgelig blev dialogmøderne monodisciplinære med kun sygeplejer-
sker.  
 
Det startede altså med at være rent sygeplejefagligt, hvilket jeg undervejs vagt 
forsøgte at bløde op, dog uden held, hvorfor det også endte med at blive 
primært sygeplejefagligt. Denne lidt mærkværdige proces giver således viden 
om problemfeltet og anledning til at rejse spørgsmål om betydningen af såvel 
tværfaglighed omkring sociale indsatser i hospitalssektoren som egen forsker-
subjektivitet og den empiriske metode. Min tredje artikel drejer sig om denne 
problematik.  
 
I det følgende vil jeg fokusere på sygeplejerskerne, da det er dem, der har del-
taget direkte i projektet. Sygeplejerskeuddannelsen har siden 2001 givet titlen 
professionsbachelor (DSR.dk). Selvom betydningerne af dette er blevet disku-
teret meget gennem tiderne, vil jeg her blot trække to af de såkaldte ’klassiske’ 
professionskendetegn frem, nemlig vidensgrundlag og etik (Dybbroe, 2014). 
Sygeplejen har et sammensat vidensgrundlag, der trækker på både natur- og 
human- (og lidt social-) videnskab, der tilsammen kommer rundt om mange 
dimensioner af arbejdet med den syge, fx den syge og sunde krop, oplevelsen 
af og reaktionen på at være syg, relationen og kommunikationen med den sy-
ge (Tvistholm & Danbjørn, 2018). Dette vidensgrundlag hænger sammen 
med sygeplejens etik, der først og fremmest er optaget af omsorg - at hjælpe 
den syge. Den meget brugte definition på sygepleje er Virginia Hendersons 
fra bogen ”Sygeplejens grundlæggende principper” fra 1966, som lyder: ”Syge-
plejerskens unikke funktion består i at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de 
aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig død), som han ville 
udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje og viden, og at gøre dette på 
en måde, der hjælper ham til så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen” (Henderson, 
2000). Selvfølgelig er der mange andre teoretiske bud på, hvad sygepleje er, 
også en del, der vægter det mellemmenneskelige mere og dermed fremstår 
knap så rationelle, som ovenstående definition kan give indtryk af (fx Martin-
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sens, 2010). Selvom betydningen af omsorg kan forstås på forskellige måder, 
kan man med rette sige, at sygeplejen på grundlæggende vis opererer med en 
omsorgsetik. Dette ses eksempelvis på, at cirka 75 % af sygeplejebachelorpro-
jekterne på en professionshøjskole fra januar 2018 alene på titelniveau indike-
rer, at projektet omhandler betydninger af relation, kommunikation, tillid eller 
omsorg for mennesker, der er syge (bilag 1). En omsorg, der først og frem-
mest retter sig mod den, der har behov for sygepleje, men som også inklude-
rer personens sociale relationer. Det kan fx ses ved, at sygeplejebøger i grund-
læggende sygepleje ofte indeholder kapitler om pårørende (fx Tvistholm & 
Danbjørn, 2018).  
 
Det kan imidlertid se ud til, at sygeplejens omsorgsidealer er under et vist pres 
i dag. Ifølge en lang række forskeres undersøgelser (2015) i sygeplejerskers 
arbejdsliv fortrænger det stigende fokus på effektiv medicinsk behandling i 
sundhedssystemernes standardiserede arbejdsrutiner plejen og omsorgen 
(DSR, 2015). Jeg vil have et særligt øje for denne tendens i afhandlingen.  
Men sygepleje er mere end omsorg for den enkelte. Sygepleje er også et fag, 
der drejer sig om at koordinere patientforløbene. Kristoffersen skriver fx ”På 
bakgrunn av sin brede gene-ralistutdanning og nærheten til pasienten har sykepleieren ofte 
en sentral funksjon både som tjenesteyter, og som koodinator av tjenester, som andre yrkes-
grupper tilbyr på tvers av etater og tjenestevivåer” (Kristoffersen, 2016, s. 296). 
Grunden til, at jeg trækker dette frem, er, at netop den koordinerende funkti-
on gør, at sygeplejersker ofte er dem, der så at sige bærer den komplekst 
sammensatte praksis og bliver limen tværs over forskellige professioner, spe-
cialer og sektorer. Det er væsentligt at tage den del af sygeplejen med i be-
tragtning, når man ser på deres samarbejde med pårørende. For som beskre-
vet er sygeplejersker også den gruppe af sundhedspraktikere, der bruger mest 
tid sammen med pårørende i hospitalssektoren, hvorfor det også er vigtigt at 
få dybere indblik i, hvad der sker mellem dem, når de er sammen.  
 
Lindhardts forskning i sygeplejerskers holdning til pårørende viser, at der fo-
religger en diskrepans mellem sygeplejerskers teoretiske og etiske holdning til 
pårørendesamarbejde og det, der faktisk sker i praksis. På et teoretisk plan 
mener de, at det er vigtigt at inddrage pårørende for kvaliteten af plejen, og at 
de gør det på en struktureret måde fra indlæggelse til udskrivelse. I praksis vi-
ser forskningen dog, at pårørendesamarbejde er lavt prioriteret, at den er til-
fældig, sjælden og initieret af de pårørende (Lindhardt, 2006). Desuden peger 
Lindhardts forskning på, at deres samspil mest af alt består af information, og 
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at sygeplejerskernes formål med pårørendeinformation tilsyneladende er at 
opnå compliance og undgå klager (Ibid.). Det, som jeg finder interessant her, 
er at få dybere indblik i sygeplejerskernes situation i forhold til samarbejdet 
med pårørende.  
 
Opsummerende om de sundhedsprofessionelle i dette projekt kan man sige, 
at der på ét niveau er tale om en afgrænsning til sygeplejeprofessionen, som 
har faglig interesse i at inddrage pårørende, men hvor det måske kan være ud-
fordrende grundet arbejdsforholdene. Konkret set drejer det sig om de syge-
plejersker, som arbejder i afdelingens hofteunit. Det er deres eksplicitte syns-
punkter på aktuelt og potentielt pårørendesamarbejde, der er grundlag for 
forandringstiltagene og de analytiske processer, der ligger heri. Som beskrevet 
er der oplagte begrundelser herfor; deres humanistiske professionsidealer, 
som er under pres i den moderne hospitalssektor, deres tidsforbrug i direkte 
kontakt med patient og pårørende, diskrepansen mellem deres idealer om på-
rørendesamarbejde og selve praksis, og at det kan siges, at de er bærere af af-
delingens udskrivelsespraksis.  
 
På et andet niveau inkluderer analysen også læger, fysioterapeuter og social- 
og sundhedsassistenter. Igennem mit feltarbejde observerede jeg alle disse 
parters forskellige ageren med pårørende, og uden at det danner genstand for 
direkte analyse, danner det baggrund for min forståelse af pårørendesamar-
bejde som et tværprofessionelt fænomen. Mit forsøg på at inddrage på tværs 
af professioner danner genstand for nogle særlige analyser af deres interne 
forhold.  

Om hospitalsafdelingen og udskrivelsen                  

Når jeg i det følgende fremskriver den konkrete hospitalsafdeling og udskri-
velsen som den kontekst, parterne samarbejder i, er det ud fra den betragt-
ning, at hverken hospitalsafdelingen eller udskrivelser kan beskrives objektivt, 
afgrænset, statisk eller udtømmende. Beskrivelsen vil være afhængig af, hvad 
jeg fremhæver som det vigtige i nærværende sammenhæng. Ifølge Brinkman 
og Kvale vil det da også altid være præmissen, når man skriver en særlig kon-
tekst frem (2015). Inspireret af Liveng, Andersen og Lehn-Christiansens 
(forth coming, 2018) koncept om ’kontekst’ medtænker jeg forhold som 
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”forms of knowledge”, ”power”, ”policies and institutional framework” og 
”technologies” med blik for både meso- og makroniveau. 
I nedenstående fremstilling vil jeg først beskrive den konkrete afdeling og 
nogle af de behandlings- og plejemål, der arbejdes med, for derefter at ind-
kredse, hvordan udskrivelse forstås.  

Afdelingen 
Afdelingen er et ortopædkirurgisk sengeafsnit, der har patienter indlagt med 
akut hofte- og rygfraktur, patienter, der skal have foretaget amputation, og 
patienter med sår. Afsnittet har 26 sengepladser, hvoraf cirka halvdelen er til 
patienter med hoftefraktur. Personalet på afsnittet består af sygeplejersker, 
social- og sundhedsassistenter, læger, fysioterapeuter samt lægesekretærer og 
er delt op i to teams, hvor det ene team plejer patienter med hoftefraktur - i 
hofteunit, og den anden tager sig af de øvrige patienter. Afdelingen er som de 
fleste andre hospitalsafdelinger præget af et højt tempo, både i forhold til ind- 
og udskrivelser (patientflow) og mange behandlings- og plejeaktiviteter om-
kring de enkelte patientforløb. Arbejdsgangene er blandt andet karakteriseret 
ved koordinering af opgaver gennem stratificeret arbejdsdeling, standardise-
rede opgaver på mange niveauer og med mange virkninger (Dybbroe & 
Kamp, 2016) og brug af både høj- og lavteknologiske redskaber – ligeledes 
med mange forskellige virkninger (Timmermanns & Berg, 2003), hvilket er 
forhold, jeg vender tilbage til i analyse 4. 
 
Afdelingen er optaget af at forbedre behandlingen og plejen af patienterne 
indlagt i hofteunit. Således arbejdes der på et klinisk tværfagligt forsknings-
projekt om ældre med hoftenær fraktur, hvor det fremgår, at: ”patientforløbet  er  
organiseret efter et standardiseret postoperativt program, der retter sig mod patienternes mo-
bilisering under hospitalsindlæggelse, herunder nedsættelse af forekomsten af obstipation, 
trykskader, infektion og optimal behandling af smerter samt styrke patienters ernæringstil-
stand, fysiske aktivitet og psykiske tilstand” (Overgaard m.fl. 2014, s. 1, upublice-
ret). Denne standard trækker på evidensbaserede undersøgelser om de for-
skellige fænomener og læner sig desuden op ad en anden standard, nemlig 
”Referenceprogrammet for patienter med hoftebrud” (2014). Man tilstræber 
et patientforløb, hvor der efter den akutte indlæggelse er hurtig kirurgisk be-
handling efterfulgt af 6-7 postoperative indlæggelsesdage (kan dog svinge en 
del) med endelig udskrivelse til kommunal støtte - enten genoptræningsplads 
eller hjemmehjælp. Sygeplejemæssigt er der fokus på mobilisering – herunder 
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varetagelse af personlig hygiejne, væske og ernæringstiltag, smertedækning, 
forebyggelse af obstipation og infektioner samt planlægning af udskrivelse 
(Maher, 2012). Man arbejder kontinuerligt på at forbedre plejen i de postope-
rative dage, da de er afgørende for udviklingen af komplikationer i efterforlø-
bet og dermed også indlæggelsestid og/eller genindlæggelser (Egerod mfl. 
2010, Neuman 2009, Pedersen 2008). Som det således fremgår, trækkes der 
hovedsageligt på en medicinsk og sundhedsvidenskabelig vidensbase. Et cen-
tralt aspekt af det sundhedsfaglige arbejde er dokumentationsføring, som i 
dag gøres i standardiserede IT-baserede dokumentationssystemer (Sundheds-
portalen), hvor de sundhedsfaglige problemområder for den enkelte patient 
er prækategoriseret (Sundhedsstyrelsen, 2013).   

Udskrivelse 
Udskrivelse kan forstås på flere måder. Jeg vil først beskrive udskrivelse fra 
en overvejende systemsynsvinkel og dernæst udskrivelse fra en overvejende 
patient- og pårørendesynsvinkel.  
 
Som bekendt er sundhedsvæsnet delt op i to adskilte sektorer, en sekundær-
sektor og behandlingsdel, der er organiseret i hospitalet, og en primærsektor 
og plejedel (samt privat praktiserende læger), der er organiseret i kommunen. 
De har hver deres totaladskilte økonomi- og forvaltningssystemer, hvorfor 
netop udskrivelsen fra hospital til kommune udgør et sårbart punkt. På ét ni-
veau kan udskrivelsen siges at høre hospitalet til, fordi den foregår her, og på 
et andet niveau kan det siges at høre kommunen til, fordi det drejer sig om, 
hvad der skal foregå der. Udskrivelse er en slags horisont, der peger ud ad 
hospitalet og fremad i tid, og den peger mod hjemmet og en anden sektor. I 
Høgsgaards ph.d.-afhandling ‘”Tværsektorielt samarbejde og kommunikation 
imellem sundhedsprofessionelle, når ældre patienter udskrives” (2016) kan 
man læse, at der ligger en indbygget konflikt i forholdet mellem hhv. primær- 
og sekundærsektor, fordi sidstnævnte har en opgave, der drejer sig om at ud-
skrive patienter hurtigst muligt, hvorimod kommunen er interesseret i at ven-
te med at modtage. Begge dele grundet effektiviserings- og besparelseskrav. 
Et af de problemer, Høgsgaard påpeger, er, at kommunikationen mellem dem 
er envejs og standardiseret efter den pågældende sektors egne logikker, hvor-
for der er manglende forståelse mellem parterne. 
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Den ortopædkirurgiske afdeling arbejder som en del af regionen med en ræk-
ke standarder for kommunikationen mellem hospital og kommune omkring 
udskrivelse (Region Hovedstaden, 2016). Således beskæftiger de sundheds-
professionelle sig en del med at udfylde og sende formularer om patientens 
behandling til kommunen. Det drejer sig om plejeforløbsplaner (PFP), mel-
ding om færdigbehandling (MOF) og udskrivningsrapport (USR), som er 
formularlignende dokumenter, der skal udfyldes. De indeholder ikke prædefi-
nerede kategorier om pårørende. På den måde er en stor del af udskrivelsen 
en formaliseret og standardiseret kommunikation mellem de sundhedsprofes-
sionelle i de to sektorer, som foregår henover en periode, og som ikke i ud-
gangspunktet kalder på inddragelse af pårørende. 
 
Ifølge Kommunikationsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne 
(2016) begynder udskrivelsen faktisk allerede ved indlæggelsens begyndelse, 
”hvor en tidlig og relevant dialog med og om borgeren skal være med til at styrke samarbej-
det i sektor-overgangen mellem det sundhedsfaglige personale, der er involveret i borgerens 
indlæggelses-og-udskrivningsforløb” (s. 5). Enheden for evaluering og brugerunder-
søgelse undersøger i rapporten ”Større tryghed i udskrivelsen – Patientrejsen 
fra indlæggelse til udskrivelse” (2017), hvordan udskrivelse og overgange mel-
lem sektorer foregår og opleves af sundhedspraktikere fra primær- og sekun-
dærsektor. Her fremhæver sygeplejersker fra hospitalet, at ideen om, at den 
gode udskrivelse starter ved indlæggelsen, er vanskelig at efterleve, fordi man-
ge af patienterne er akutte eller hukommelsessvækkede, og at kommunikatio-
nen med kommunen er dårlig grundet begrænsende dokumentationsredska-
ber. I forhold til pårørende er de sundhedsprofessionelle fra både hospital og 
kommuner enige om, at de pårørendes viden er afgørende for at skabe mere 
trygge udskrivelser. Ifølge rapporten er det ikke desto mindre ofte tilfældigt, 
om de pårørende inddrages i forløbet, hvor de pårørende skal presse på for at 
blive hørt. Dette er ifølge rapporten særligt problematisk i forhold til demente 
patienter, hvor de pårørendes viden er vigtig, ”da udskrivelserne ellers ofte foregår 
på et mangelfuldt vidensgrundlag” (s. 41). Den afdeling, som jeg var på, havde ikke 
ved projektets begyndelse en systematisk tilgang til, hvordan patienten og på-
rørende skulle inddrages i udskrivelsesplanlægningen, hvilket netop er ærindet 
at udvikle og udforske.  
 
I en anden undersøgelse foretaget af Enheden for evaluering og brugerind-
dragelse (2017) beskrives patienters og pårørendes oplevelser af forløb på 
tværs af sektorer. Undersøgelsen er bygget op omkring Sundhedsaftalens mål, 
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der netop drejer sig om forbedring af overgange mellem sektorer, og viser, at 
borgeren fortsat oplever mangelfuld kommunikation mellem sektorerne. 
Desuden fremgår det, at både patienter og pårørende oplever, at netværket 
ikke inddrages aktivt i forløbet, at de har brug for at blive forberedt bedre på 
udskrivelsen, og endelig at det er patienten og/eller pårørende, der er ansvar-
lige for at skabe fremdrift i og have overblik over patientforløbet på tværs af 
sektorer. I LUP-undersøgelsen fra 2016 kan man også læse, at akut indlagte 
patienter vurderer samarbejdet mellem hospitalet og den kommunale pleje 
dårligt, idet 20 % mener, at der slet intet eller næsten intet samarbejde er om-
kring deres udskrivelse (LUP, 2016). Udskrivelse fra hospitalsafdelinger og 
overgange mellem sektorer er altså et særligt sårbart punkt for både patienter 
og pårørende. 
 
Opsamlende forstås konteksten for pårørendes og sundhedsprofessionelles 
samarbejde som udskrivelsen fra en hofteunit på en hospitalsafdeling. På den måde er 
konteksten både et sted og en aktivitet. Et travlt sted, der har fokus på be-
handling af hoftefraktur og postoperativpleje af patienten. Afdelingen har en 
fysisk såvel som arbejdsmæssig grænse til primærsektoren. Udskrivelsen er en 
processuel aktivitet, hvor de sundhedsprofessionelle har en del at gøre i for-
bindelse med udskrivelsens procedurer. Trods dette viser forskning, at over-
gange mellem sektorer fungerer dårligt. Ideelt set indbefatter udskrivelsespro-
cessen, at de sundhedsprofessionelle planlægger tiden efter indlæggelsen i 
samarbejde med patienter og pårørende, hvilket tilsyneladende ikke bliver 
gjort i tilstrækkelig grad.  
 
Som det således samlet set er skrevet frem indtil nu, drejer projektet sig om to 
parters kommunikation i en særlig kontekst, hvilket jeg allerede nu vil intro-
ducere, hvordan jeg har valgt at begrebsliggøre og illustrere. 

Begrebsliggørelse af problemfeltet 

Med udgangspunkt i Jürgen Habermas’ teori om system og livsverden (2004, 
2011) konceptualiserer og illustrerer jeg de strukturelle relationer mellem fel-
tets aktører således:  
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Figur 1 Kommunikationsrelationer i system-livsverdenkonstellation i 
en hospitalspraksis 

(Bernild, 2016) 
 

 
Ideen med den stiplede linje mellem sundhedsprofessionel og pårørende er at 
fremhæve det strukturelt set indirekte ved deres relation, hvilket jeg uddyber i 
artikel 1. De pårørende er principielt og strukturelt uden for sundhedssyste-
met og de sundhedsprofessionelle indenfor, og begge parter og deres relation 
er under indflydelse af dette. Det interessante her er at udforske mulighedsbe-
tingelserne for pårørendeinddragelse i denne kontekst, hvilket fører til næste 
afsnit om pårørendeinddragelse i sundhedsvæsnet – her særligt hospitalet.     

Om pårørendeinddragelse  

Stort set alle velfærdsstatslige institutioner tilstræber i dag en tilgang til deres 
”brugere”, hvor der er fokus på at tilgå dem som aktive og selvbestemmende 
subjekter i modsætningen til passive systemobjekter. Således taler man i 
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sundhedsvæsnet en del om begreber som eksempelvis (med)inddragelse, pati-
entdeltagelse, patientinvolvering, empowerment, patientcentrering og ”fælles 
beslutningstagen” (Bernild, 2018). Der er multible vinkler ind i diskussionen 
af betydninger af denne tendens, hvor nogle stiller sig mere kritisk (fx Holen, 
2011) end andre (fx Lomborg, 2015). Jeg vil i det følgende kun fremhæve det, 
som er relevant ift. pårørende.  
Først og fremmest skal det siges, at der i stigende grad er fokus på at inddrage 
pårørende i Danmarks sundhedsvæsen, hvilket også er beskrevet i afsnittet 
om pårørende. Selvom det langt overvejende er i kommunalt regi, at der ar-
bejdes med pårørendeinddragelse, er der også fokus på det i hospitalsvæsnet. 
Fx ses det, at hospitalerne landet over har åbnet besøgstiderne, således pårø-
rende kan komme, når det passer patienter og pårørende, og ikke omvendt 
når det passer systemet. For Region Hovedstaden blev åbningstiderne ændret 
i 2015 (region.dk). 
 
Men der er også en række sammenhængende forhold, der gør pårørendeind-
dragelse til en dilemmatisk størrelse. Fx at pårørende ikke er sundhedssekto-
rens ”primærbrugere”, at pårørende ofte slås sammen med patienten, som en 
uproblematisk enhed – ”patient- og pårørendeinddragelse”, at patientsituatio-
nen er fuldstændig afgørende for, hvordan pårørende kan, skal og bør agere, 
og at pårørende først og fremmest bliver anskuet som en ressource for pati-
enten og sundhedssystemet. Dette kan tilsammen give inddragelse en særlig 
klang af udnyttelse.  
  
Før jeg udfolder diskussionen om pårørendeinddragelse, vil jeg kort argumen-
tere for valget af begrebet inddragelse. Der er nemlig en del debat om betyd-
ningerne ved de forskellige begreber. Det er mit indtryk, at en del diskussio-
ner tager afsæt i det problem, at det kan være svært at finde ud af, hvad der 
egentlig ligger i begreberne, og i forlængelse heraf, hvordan det konkret skal 
gøres (fx Færch & Harder, 2009). I dansk sammenhæng er Lomborgs (2015) 
differentiering mellem inddragelse, ”fælles beslutningstagen” og involvering 
fx central. Pointen her er, at inddragelse er set fra systemets perspektiv – det 
er systemet, der inddrager patienten, hvorimod patientinvolvering lægger op 
til et mere ligeværdigt samarbejde via ”fælles beslutningstagen”.  
Som titlen på denne afhandling indikerer, har jeg valgt at holde mig til begre-
bet ”inddragelse” – pårørendeinddragelse, hvilket relaterer sig til to forhold. 
For det første er det mest udbredt at tale om inddragelse i forbindelse med 
pårørende, og for at dette forskningsbidrag kan blande sig relevant i debatten, 
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mener jeg, at det er mest hensigtsmæssigt at bruge samme term. For det andet 
hverken kan eller skal pårørende i hospitalsvæsnet blive centrum for beslut-
ningerne (da det jo ideelt set er patienten), hvorfor det er mere retvisende at 
tale om inddragelse i stedet for fx centrering – også selvom det kan siges at 
rumme en vis asymmetri. Ud over brug af begrebet inddragelse anvender jeg 
ordene kommunikation og samarbejde. ”Kommunikation” er teoretisk be-
stemt og vil blive udfoldet i kapitel 4. ”Samarbejde” bruges uden at være teo-
retisk funderet, men er i en ”common sense-forstand” udtryk for den interak-
tion, der er mellem sundhedspraktikere og pårørende. 
 
Som beskrevet har vi ikke (endnu) i Danmark, som fx i Sverige og Tyskland, 
en systematiseret velfærdsstatslig ordning for pårørendes plejearbejde. Som 
beskrevet er kommunerne længst i arbejdet omkring pårørendeinddragelse, 
hvor nogle få kommuner faktisk har pårørendevejledere. På regionalt og nati-
onalt plan er det fortsat mest på anbefalingsniveau. Således har vi flere sund-
hedspolitiske anbefalinger om patient- og pårørendeinddragelse, hvor sund-
hedsprofessionelle på forskellig vis får anbefalinger til måder at inddrage både 
patienter og pårørende på - fx ”Dialogpapir om øget inddragelse af patienter 
og pårørende” (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014), ”Nationale 
anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge” 
(Sundhedsstyrelsen, 2012) og ”Koncept for systematisk pårørende-
inddragelse” (Sundhedsstyrelsen & Socialstyrelsen, 2014). I sidstnævnte kan 
man læse, at der ”er tale om pårørendeinddragelse, når medarbejdere inddrager pårøren-
des viden, erfaringer og ressourcer i borgerens forløb og afklarer med borgeren og de pårøren-
de, hvordan pårørende inddrages aktivt [og at] pårørendeinddragelse omfatter de forskellige 
indsatser som f.eks. information, vejledning, undervisning og aktiv involvering i behand-
lings- og rehabiliteringsforløb, som retter sig mod at anerkende de pårørende som en ressour-
ce i forløbet for borgere […] (s. 7). Kritisk betragtet kan man sige, at det, der ka-
rakteriserer disse anbefalinger, er, (1) at ansvaret for udvikling af en inddra-
gende praksis bliver lagt over på de udøvende sundhedspraktikere, (2) og som 
det kan læses i ovenstående citat, at pårørende primært fremstilles som en res-
source for patienten, og at patienter og pårørende ofte slås sammen til en en-
hed.  
 
Begge dele finder jeg potentielt problematisk. Førstnævnte kan have en ten-
dens til at gøre den enkelte medarbejder ansvarlig for et pårørendesamarbej-
de, som systemet ikke understøtter på et mere strukturelt niveau. Sidstnævnte 
kan have en tendens til at give pårørende en rolle som baggrundsfigurer, der 
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kun inddrages med henblik på at hjælpe patienten, hvilket også Oute (2016) 
påpeger i sit indlæg i Social Kritik ”Lovprisning af pårørende - inddragelse og 
ansvarsforskydning i psykiatrisk behandling”. Hermed er der risiko for at ud-
grænse pårørende som selvstændige subjekter. Jeg vil i det følgende udfolde 
disse to dimensioner:  
 
I de samme undersøgelser, som jeg har anvendt i afsnittet om ældre patienter 
med hoftebrud (Haelee, 2011, Ziden 2008, McMillan 2012), anbefales det på 
forskellig vis, at de sundhedsprofessionelle skal sætte fokus på patientens op-
levelser og psykosociale forhold, og at de bør skifte fra et overvejende ek-
spertfokus på funktionel recovery, målt med diverse kliniske metoder, til en 
patientcentreret tilgang med fokus på mening og oplevelse af recovery fra pa-
tientens perspektiv. Det fremhæves endvidere flere steder, at det er de sund-
hedsprofessionelle, der skal facilitere social støtte, også gennem at engagere 
de pårørende i samtaler. Selvom hensigten om patientcentrering kan siges at 
være efterstræbelsesværdig, er jeg som beskrevet i afsnittet om de sundheds-
professionelle bekymret for, at ansvaret for at løfte en sådan tilgang alene lig-
ger på de enkelte medarbejdere, der jo ikke har mulighed for at undlade at 
overholde de eksisterende standarder og anvende de kliniske metoder.  
 
Der er også noget, der tyder på, at anbefalinger alene ikke gør den store for-
skel. Fx viser den Landsdækkende Patientundersøgelse fra 2016, at akut ind-
lagte patienter vurderer pårørendeinddragelse som det dårligst fungerende af 
alle de 37 parametre, de bliver adspurgt om i undersøgelsen. Til spørgsmålet 
om, hvorvidt personalet giver mulighed for, at pårørende deltager i beslutnin-
ger om behandling, svarer 26 % slet ikke (LUP, 2016). I 2013 viste en større 
spørgeskemaundersøgelse fra ViBIS, at de sundhedsprofessionelle (her læger 
og sygeplejersker) vurderer, at inddragelse er vigtigt, men at de mangler viden 
om og værktøjer til det. Desuden angiver de, at mangel på personaleressour-
cer, tid og fysiske rum er begrænsende for medinddragelse af patienterne og 
deres pårørende (ViBIS, 2013). 
 
Dansk selskab for Patientsikkerhed har i 2017 foretaget en rundringning, 
hvor centrale aktører i sundhedsvæsnets sekundærsektor er blevet spurgt om 
deres praksis for pårørendesamarbejde. Under titlen ”Mangel på viden spæn-
der ben for pårørendeinddragelse” fremhæves det, at sundhedsprofessionelle 
”mangler faste rammer, konkrete procedurer og redskaber til at arbejde systematisk med 
pårørendeinddragelse”(https://patientsikkerhed.dk/mangel-paa-viden-redskaber-
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spaender-ben-paaroerendeinddragelse/). Der peges på, at de professionelle er 
uddannet til at handle for patienten, men ikke har kompetencer til at håndtere 
pårørende. Desuden fremhæves en række forskelligartede barrierer relateret til 
pårørendeinddragelse i hospitalsvæsnet som fx ”frygten for det nye”, ”vi gør 
det i forvejen”, kultur, hvor pårørendeinddragelse ikke er naturligt integreret, 
oplevelse af for lidt tid og ressourcer, ”lægerne skal være mere med”, de or-
ganisatoriske rammer og tavshedspligt. Undersøgelsen er dog, ifølge hjemme-
siden, kun en begyndelse på arbejdet med pårørendeinddragelse i hospitals-
væsnet og er ikke på nogen måde dybdegående (Ibid.).  
 
Jeg håber nærværende projekt kan bidrage med viden i denne begyndelse, da 
projektets forandringsbestræbelser drejer sig om at fremme sundhedsprakti-
kernes medbestemmelse i deres arbejdsliv ved at inddrage dem i praksisudvik-
lingen omkring pårørendeinddragelse på afdelingsniveau. Ligeledes drejer det 
sig om at synliggøre sundhedspraktikernes arbejdsbetingelser, således inddra-
gelse ikke blot bliver et individuelt etisk ansvar for den enkelte sundhedsprak-
tiker, men også peger på de strukturelle betingelser for inddragende praksis-
ser.   
  
Den anden tråd, jeg vil tage op, drejer sig om den potentielle udgrænsning af 
pårørende, når der ikke er selvstændige initiativer til dem – men at de uden 
videre slås sammen med patienten som en enhed ”patient- og pårørendeind-
dragelse”. Som eksempel herpå anvendes internationalt begrebet ”family in-
volvement”. Når man søger efter publikationer (metaanalyser og reviews) om 
inddragelse på ViBIS’ hjemmeside, ses det, at 16 ud af 191 inkluderer pårø-
rende, og at langt størstedelen af de 16 bruger termen ”family involvement”. I 
Canada har de længe arbejdet med en særlig model ”Calgory Family Asses-
sment”, som netop drejer sig om at vurdere, ikke blot patienten, men den 
samlede familie (Østergaard, 2001). I første omgang tolkede jeg ”family in-
volvement”-tilgangen som udtryk for et typisk amerikansk fænomen, hvor 
familien (og kirken) fremhæves som det bærende fundament for samfundet, 
og ikke velfærdsstaten og dens individualiserede medborgere. Men tilgangen 
ses også i fx svensk og dansk sammenhæng, hvor man, som noget relativt nyt 
i Danmark, bruger begrebet familiesygepleje eller familiecentreret sygepleje.  
 
Der er fremkommet et nyt felt inden for sygeplejen om dette, hvilket ses ved, 
at der i 2013 er blevet etableret et selvstændigt fagligt selskab ”Dansk selskab 
for familie sygepleje” (familiesygepleje.dk), og at prominente sygeplejeforske-
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re har skrevet en grundbog i sygepleje ”Familie sygepleje” (Østergaard m.fl. 
2016). I titlen knyttes familie og sygepleje sammen, hvilket også er bogens 
ærinde. Det drejer sig om, at sygeplejersken skal se hele familien og ikke blot 
patienten, når der ydes sygepleje. Teoretisk trækkes der på systemteori i for-
standen holistisk og netværksfokuseret. Således er bogen et vigtigt bidrag ind i 
feltet om pårørendeinddragelse og mere helhedstænkning i sygeplejen. Selv-
om forfatterne skriver, at familie ikke skal forstås snævert, men defineres som 
en gruppe af mennesker, der føler sig forbundet, anskuer jeg tilgangen som 
udtryk for ”enheds-tænkning” i forhold til patient og pårørende. Der er selv-
følgelig mange situationer, hvor det er ganske uproblematisk at inddrage pati-
enten sammen med pårørende som ét samlet fællesskab, hvilket er vigtigt at 
fastholde. Når det er sagt, mener jeg, at det også er relevant at undersøge på-
rørendeinddragelse som noget særegent. For som beskrevet i afsnittet om på-
rørende bliver de presset og mangler støtte. Da hensigten med pårørendeind-
dragelse ofte er beskrevet som middel til at støtte patienten, er jeg bekymret 
for, om pårørendes omsorgsreservoir misbruges. Derfor fremhæver jeg pårø-
rendeinddragelse som noget i sig selv – delvist adskilt fra patientinddragelse. I 
artikel 1 sætter jeg dette argument ind i en velfærdsstatslig sammenhæng. 
 
Således definerer jeg på baggrund af disse problemstillinger samt pårørende-
foreningens ”Pårørende charter” i det følgende, hvordan pårørendeinddragel-
se forstås i denne afhandling. Først skal det lige på plads, at jeg taler om indi-
viduel inddragelse og ikke organisatorisk inddragelse. Individuel inddragelse 
refererer til menneske-menneske-relation, hvor den enkelte patient og pårø-
rende inddrages i eget forløb (https://www.danskepatienter.dk/vibis/om-
brugerinddragelse/definition-af-brugerinddragelse). Jeg har valgt at dele pårø-
rendeinddragelse op i to hovedformål og tre tilgange (midler). Således er må-
let med pårørendeinddragelse: (1) at styrke pårørende som en ressource for 
patienten (og måske også systemet), og (2) at styrke pårørende i at passe på 
deres eget hverdagsliv og sundhed – som en sag i sig selv. De to formål af-
spejler diskussionen om, hvorvidt inddragelse af pårørende drejer sig om at 
bruge dem eller hjælpe dem, og forsøger at få det dobbelte ærinde tydeligt 
frem. Førstnævnte formål skal ikke forstås som et entydigt onde, da pårøren-
de langt hen ad vejen gerne vil inddrages som ressource. Selvom jeg ikke an-
vender begrebet empowerment i afhandlingen, vil jeg alligevel præsentere det 
her, da jeg grundlæggende forstår formålet med pårørendeinddragelse som 
udtryk for et ønske om empowerment, som defineres således: ”formål at bibrin-
ge patienter og andre borgere handleevne samt kontrol og ejerskab over beslutninger, der på-
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virker deres levevilkår og sundhed” (Sundhedsstyrelsen, 2005). Jeg har altså det 
håb, at projektet kommer til at bidrage til, at pårørende får mere medbe-
stemmelse, ejerskab og kontrol over deres egen situation som pårørende. 
 
Tilsvarende skelner jeg mellem tre niveauer af inddragende tilgange (midler), 
der selvfølgelig i virkeligheden kan være overlappende og uden entydige skil-
lelinjer. (1) Sundhedsprofessionel giver sundhedsfaglig information til pårø-
rende (patientfokuseret). (2) Pårørende får mulighed for at dele deres viden 
om og bekymring for patienten med sundhedsprofessionelle (patientfokuse-
ret). Såfremt den viden inkorporeres i de kliniske beslutninger, får de pårø-
rende indflydelse på patientforløbet. (3) Pårørende får mulighed for at dele 
deres bekymringer om egen situation (pårørendefokuseret). 
 
Med afsæt i denne forståelse af pårørendeinddragelse bevæger projektets for-
andringsbestræbelser sig på to niveauer. På det organisatoriske plan drejer det 
sig om at fremme de pårørendes medbestemmelse i patientforløbet, således 
de kan blive styrket i deres håndtering af den svære situation. På det sam-
fundsmæssige plan drejer det sig om at synliggøre de pårørendes situation, 
således deres vilkår for at være pårørende i dagens velfærdsstat bliver tydelige-
re.  

Problemstilling 

Det beskrevne problemfelts dimensioner giver tilsammen en problemstilling, 
der drejer sig om samarbejdet mellem pårørende og sundhedspraktikere, og 
hvor samarbejdet foregår i et system, der har nogle specifikke mål og midler. 
Den sårbare situation, de pårørende i dette projekt står i, opstår, fordi den pa-
tient, som de er pårørende til, er et ældre menneske med hoftebrud, der kan 
have svært ved at overskue situationen med akut indlæggelse og accelereret 
behandlingsforløb. Af den grund får de pårørende en særlig fremskudt rolle i 
et patientforløb, der er sammensat henover forskellige sektorer og har akutte 
og kroniske elementer. Det mest sårbare tidspunkt og sted i forløbet er over-
gange mellem sektorerne, hvorfor jeg har valgt at have fokus på udskrivelsen 
som proces, og hvor samarbejdet pårørende og sygeplejersker imellem skal 
have til hensigt, at pårørende kan deltage som aktive subjekter. Samtidig ar-
bejder sygeplejerskerne i et hospitalsvæsen, der har fokus på behandling, 
hvorfor de er underlagt en lang række præmisser, som behandlingsfokusset 
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sætter. De kan være klemt mellem krav om standardisering, effektivisering og 
dokumentation i et patientrettet system på den ene side og egne professions-
etiske idealer om omsorg og pleje for det hele menneske med relationer på 
den anden.  

Problemformulering 

Med afsæt i denne problemstilling kommer jeg til følgende problemformule-
ring: Hvordan er mulighedsbetingelserne for udvikling af en pårørende-
inddragende udskrivelsespraksis på en hospitalsafdeling, der tager ud-
gangspunkt i både pårørendes og sundhedspraktikeres kontekstuelle 
betingelser herfor?  
Med henblik på at udforske denne problemformulering har jeg tre sammen-
hængende hovedspor i projektet, som har hver deres forskningsspørgsmål. 
De tre spor tager fat om pårørende (I), de sundhedsprofessionelle (II), deres 
samarbejde omkring udskrivelse og forandringsbestræbelserne (III). Spørgs-
målene er formuleret på en måde, der gør det muligt for mig at undersøge 
problematikkerne på en konkret empirisk måde såvel som på et samfunds-
mæssigt og teoretisk niveau. 
 
(I) Hvad fremhæver pårørende til ældre patienter indlagt med hoftebrud som 
vigtigt i forhold til deres situation?  
Hvilken betydning har velfærdsstatens udbygning og sundhedssystemets or-
ganisering for pårørende i dag? 
 
(II) Hvad fremhæver sygeplejersker på en ortopædkirurgisk afdeling som vig-
tigt i forhold til deres aktuelle pårørendepraksis, og hvilke ønsker har de for 
udvikling af denne? 
Hvilken betydning har sundhedssystemets organisering for de sundhedspro-
fessionelles pårørendepraksis, og hvilke barrierer og potentialer sætter det for 
pårørendeinddragelse? 
 
(III) Hvordan kan pårørendes og sundhedsprofessionelles aktuelle kommuni-
kation på en hospitalsafdeling forstås, og på hvilke måder forandrer aktions-
forskningsprocessen deres kommunikation? 



34 
 

Hvordan kan forandringerne sige noget om mere generelle mulighedsbetin-
gelser for pårørendeinddragende initiativer og aktionsforskning i hospitalssy-
stemer? 
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Kapitel 2 Videnskabsteori         
Som problemstillingen viser, er det en kompleks undersøgelsesgenstand, fordi 
der er tale om to personkredse: pårørende på den ene side og de sundheds-
professionelle på den anden, og fordi det drejer sig om en aktuel og en poten-
tiel tilstand i praksis. Det springende punkt for valg af metode er det forhold , 
at der er tale om at udvikle en praksis, hvorfor det synes oplagt at have en ak-
tionsforskningstilgang, hvor idealet netop er, at man producerer viden igen-
nem forandring af en given praksis. Aktionsforskning er ikke blot en metode, 
men en tilgang, der har en række implikationer for måden, hvorpå man som 
forsker forstår sig selv, ”feltet” og dets aktører, samt hvilken viden man kan 
producere (Duus, 2012).  
 
Selvom aktionsforskning som overordnet tilgang har en fælleshed, er der for-
skellige retninger, som trækker på forskellige videnskabsteoretiske traditioner. 
Jeg indskriver mig ikke i én tradition, men bevæger mig refleksivt i krydsfeltet 
mellem kritisk teori, filosofisk hermeneutik og feminisme – samt et kritisk 
blik fra en mere poststrukturalistisk vinkel. På et overordnet plan har jeg ladet 
mig inspirere af ”Reflexive Methodology” (2009), som den er præsenteret af 
Alvesson og Skjöldberg. I tråd hermed anvender jeg ”Knowledge and Pow er 
in Collaborative Research – a Reflexive Approach” (Phillips. m.fl. 2014) til at 
zoome ind på betydningen af en refleksiv tilgang til aktionsforskning, samt 
”Reflexive Ethnography” (Davies, 2008) til at beskrive min tilgang til at fore-
tage etnografisk feltarbejde.  
   
I det følgende beskriver jeg først, hvordan aktionsforskningsprojektet forstår 
sig selv i forhold til at være kritisk teoretisk, filosofisk hermeneutisk og femi-
nistisk. Der er på ingen måde tale om en dybdegående indføring i de viden-
skabsteoretiske orienteringer, men relevante nedslag. Jeg diskuterer også, 
hvordan jeg medtænker den poststrukturalistiske kritik. Efterfølgende dykker 
jeg dybere ned i aktionsforskningens særegne kendetegn og argumenterer for 
mit valg af retning inden for aktionsforskning. Dernæst beskriver jeg min til-
gang til at udføre etnografisk feltarbejde, herunder spørgsmålet om forsker-
rolle og blikretning. 
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Kritisk teori – hvorfor og hvordan?  

Kritisk teori er ikke én samlet (videnskabs)teori, men består af en lang række 
forskellige teoretiske bud på en samfundsmæssig kritik. Som regel beskrives 
kritisk teori i generationer med tilhørende repræsentanter. Første generation 
med Adorno (1903-1969), Horcheimer (1895-1973) og Marcuse (1998-1979), 
anden generation med Habermas (f.1929), tredje generation med Honneth (f. 
1949) og nu fjerde med Rosa (f. 1965). Jeg vil ikke gå ind i de specifikke gene-
rationer og deres interne forskelle her, men beskriver hovedtrækkene ved en 
kritisk teori som videnskabsteori, der læner sig op ad Habermas. Under af-
snittet om aktionsforskning runder jeg kort en diskussion af henholdsvis før-
ste og anden generation i forhold til mit valg af retning inden for aktions-
forskning, og i diskussionen kommer jeg rundt om Honneths kritik af Ha-
bermas.  
 
På et generelt plan kan man sige, at kritisk teori er optaget af at bidrage til 
menneskers oplysning og frigørelse ved at afdække undertrykkelse, udbytning 
og magtforhold, og eksplicit engagerer sig i samfundsspørgsmål, hvorfor 
normativitet er immanent. I Habermas’ variant af kritisk teori er der særlig 
fokus på følgevirkninger af formålsrationel styring, hvor systemets styrings-
midler penge, magt og ret kan hindre demokratisk dialog og solidaritet og 
dermed reificerer forholdene mellem mennesker (Elling, 2013).  
I Habermas’ ældre værk om erkendelsesinteresser (1987, 1968) er kritisk teori 
udtrykt i det, han benævner ”the emancipatory interest”. Gennem analyse af 
magtstrukturer er formålet med at frembringe viden at finde frem til de for-
vrængninger, der holder mennesket fra reel selvudvikling, og dermed kunne 
give grobund for frie og ligeværdige debatter, der tillader, at folk selv be-
stemmer deres egne skæbner (Habermas, 1962). Ifølge Kemmis (2001) har 
aktionsforskning med udgangspunkt i den emancipatoriske erkendelsesinter-
esse til formål at “[…] connect the personal and the political in collaborative research 
and action aimed at transforming situations to overcome felt dissatisfactions, alienation, ide-
ological distortion, and the injustices of oppression and domination” (s. 92). 
 
Projektets ærinde om at belyse forandringspotentialerne for pårørendesamar-
bejde i en særlig sundhedspraksis fordrer i sig selv en vis loyalitet over for 
ideen om, at det er muligt at forandre en given praksis til det bedre. Således er 
udgangspunktet normativt, og til en vis grad opererer det også med en tanke 
om, at kritisk refleksion baner vejen for gode og mere rationelle praksisser. 
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Således er projektet kritisk teoretisk. Ontologisk set kan man sige, at min 
overbevisning er, at verden kan være uretfærdig, at der er en række mulig-
hedsbetingelser for at afhjælpe denne uretfærdighed, samt at det er efterstræ-
belsesværdigt at forsøge. 
 
Jeg finder dog også begrænsninger ved Habermas’ udlægning af kritisk teori. I 
det følgende trækker jeg nogle kritikpunkter frem, der har betydning for mine 
tilvalg af andre videnskabsteoretiske orienteringer. Kritikpunkterne er ikke 
dækkende eller udtømmende, men nedslagspunkter.  
Habermas bliver af nogle paradoksalt nok anset som begraver af kritisk teori, 
selvom hans forsøg er at forny den. Han er, i modsætningen til første genera-
tion af kritisk teori, fortaler for at bevare positivistisk videnskab, parlamenta-
riske retsstater og det kapitalistisk-økonomiske system og er ikke parat til re-
volution eller farlig fantasi om planlagt afdifferentiering – hvorfor man kan 
sige, at hans opgør er minimalistisk (Celikates & Pollmann, 2006). Faktisk 
forsvarer Habermas det moderne som et ufærdigt projekt og fastholder lys-
ningen i det moderne rationale. Drilsk er Habermas derfor også kaldt den sid-
ste rationalist og er fra flere vinkler kritiseret for en overdreven tro på menne-
skelig fornuft.  
 
Fra en filosofisk hermeneutisk vinkel går kritikken på, at han i sin sprogfilo-
sofiske udlægning af kommunikativ handlen skifter vægten fra intersubjektivi-
tet og kollektivitet til subjektivitet og individualitet, og at han med den besyn-
derlige vending ”den tvangfrie tvang ved det bedre argument” tror på en 
transcendal fornuft (Højberg, 2013). Fra et feministisk synspunkt går kritik-
ken på det manglende blik for køn og magt (Meehan, 2013) og også (som i 
tredje generation af kritisk teori) en indsnævret og rigid rationalitets- og hand-
lingsteori, hvor krop, æstetik, leg og før-sproglighed får meget lidt opmærk-
somhed (Celikates & Pollmann, 2006). Fra en poststrukturalistisk vinkel går 
kritikken groft sagt på, at han har en naiv tiltro til den menneskelige fornuft 
og rationel samfundsudvikling som et samlet hele og dermed misser blikket 
for magtens mange former (Kemmis, 2001).    

Filosofisk hermeneutik – hvorfor og hvordan? 

Med reference til Habermas’ erkendelsesinteresser kan hermeneutik sammen-
lignes med ”the practical-cognitive interest”, som er en erkendelsesinteresse i 
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forståelse og kommunikation mellem mennesker. Gennem kommunikation 
koordineres sociale handlinger, hvorfor det er fundamentalt at få mening ud 
af det, som andre mener. Her er sproget centralt, og der trækkes på den for-
tolkende og kulturelle videnskab. Aktionsforskning, der trækker på herme-
neutik, har en særlig interesse i, at praktikerne får dybere forståelse for egen 
praksis. Kemmis (2001) skriver blandt andet: ”[…] practical actions researchers 
aim just as much at understanding and changing themselves as the subjects of a practice (as 
partitioners) as changing the outcomes of their practice” (side 92). Og ifølge Nielsen 
ligger aktionsforskningens ontologi også på linje med hermeneutikkens (Niel-
sen, 2013).  
 
I dette projekt trækker jeg på den filosofiske hermeneutik, som den er formu-
leret af Hans-Georg Gadamer (1900-2002) i hans hovedværk ”Wahrheit und 
Methode” (1960) - på dansk ”Sandhed og metode – grundtræk af en filoso-
fisk hermeneutik” (2007). Den filosofiske hermeneutik er en videreførelse og 
et brud med Diltheys (1833-1911) traditionelle, metodiske og historiske her-
meneutik. Det drejer sig fortsat om forståelse, udlægning og applikation i en 
hermeneutisk cirkel, men er stærkt inspireret af Heideggers filosofi (1889-
1976) gjort til et ontologisk spørgsmål (Højberg, 2013). Det ontologiske be-
står i at koble forståelse til væren i verden, hvor argumentet her er, at hvis vi 
skal forstå noget som helst, må vi allerede befinde os i verden sammen med 
de ting, som skal forstås, hvorved vi allerede har en eller anden forståelse for 
det i forvejen: ”all understandings that is directed at the grasp of some particular matter 
[…] based in a prior ”ontological” understanding – a prior hermeneutical situatedness” 
(Gadamer, 1989 [1960], s. 4), og at denne a prior forståelse er forankret i hi-
storisk udviklet sprog og kultur. Gadamer skriver ”Sproget er det universelle medi-
um, hvori forståelsen selv fuldbyrdes. Forståelsens fuldbyrdelse er fortolkningen […] For-
ståelsen sprog er den virkningshistoriske bevidstheds konkretisering” (Gadamer, 2007, s. 
368). Filosofisk hermeneutik tilbyder et perspektiv, der lægger vægt på for-
forståelser, sprog, historicitet, tradition og mening i relation til at forstå over-
hovedet. Her er dialogen det centrale - ikke som et argumentationsrum, men 
som et spil, hvor vores for-forståelser i historiske og sproglige fællesskaber er 
grundlæggende. Ved hermed ikke at tro på, at den enkelte kan hæve sig (fuld-
stændig) over egen horisont og have adgang til en ”superior insight into the ”delu-
sions” of other participants, that would eliminate the need for the validation of their own 
views through dialogue” (Lafont, 2017, s. 53), adskiller den sig den kritisk-
teoretiske tilgang. 
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Der er umiddelbart tre knudepunkter i projektet, hvor den filosofiske herme-
neutiske tilgang vil være særlig fremtrædende. Det første drejer sig om min 
egen rolle i projektets forløb og formgivning. Mine egne erfaringer og for-
forståelser i relation til, hvad det vil sige at være sundhedsprofessionel og på-
rørende, danner baggrundshorisont for, hvad jeg tror kan lade sig gøre at for-
andre på en hospitalsafdeling, herunder hvordan de forskellige grupper af 
sundhedsprofessionelle vil agere. Godt nok har jeg foretaget retrospektive 
analyser af de forskellige hændelser, der sætter dem ind i en større kontekst 
og dermed løfter dem ud deres umiddelbare horisont. Men i relationen til dia-
logen med såvel de sundhedsprofessionelle som de pårørende var jeg optaget 
af vores fælles forståelse og af at opnå konsensus om, hvad vores sag handle-
de om – ja, slet og ret optaget af at være på samme side. Denne søgen efter 
fælleshed og enighed i selve dialogerne med aktørerne ligger i tråd med akti-
onsforskningens videnskabsteori, hvor det netop er efterstræbelsesværdigt at 
opnå et ”vi” (Bradbury, 2016). 
 
I forlængelse heraf drejer det andet knudepunkt sig om selve fortolkningspro-
cessen som en processuel og cirkulær bevægelse. I afsnittet om fortolkning-
stilgang uddyber jeg disse dimensioner. Det vigtige her er at fremhæve, at jeg 
grundlæggende anskuer HELE forskningsprocessen som et forståelsespro-
jekt, hvor vi (mig og deltagerne) gennem dialog fortolker og konstruerer vi-
den (mening) i en dialektisk bevægelse, der er i konstant forandring, og altså 
ikke blot en metode til analyse af det empiriske materiale. Jeg anser det ikke 
som muligt at opnå ”rigtig og færdig viden” om, hvordan inddragelse af pårø-
rende skal finde sted, men forhåbentlig en kontekstafhængig, tidslig og me-
ningsfuld måde at arbejde med det på.  
 
Det tredje knudepunkt drejer sig om, hvordan jeg fortolker patient-
pårørenderelationen. Jeg anvender Habermas’ begreb om livsverden, hvilket 
jeg vender tilbage til i afsnittet om teori. Her vil jeg blot markere, at den del af 
livsverdensbegrebet, der fremhæves i afhandlingen, er en del, som Habermas 
egentlig er optaget af at forlade til fordel for mere rationelle orienteringer i 
det moderne. Det drejer sig om en livsverden, hvor intersubjektiv forståelse 
sker på baggrund af implicitte og ”selvfølgelige” fælles horisonter – i en mere 
filosofisk-hermeneutisk forstand. 
Den forskel, jeg finder interessant, er, at Habermas med sin kritiske teori 
fremhæver oplysning, ideologikritik og frisættelse, hvorimod Gadamer med 
sin hermeneutik fremhæver betydningen af historiens traditioner og autorite-



40 
 

ter for dialog og forståelse. Når det er sagt, forsvarer begge det dialogiske syn 
på essensen af forståelse i human- og socialvidenskaberne og er fortalere for, 
at forståelse mellem mennesker sker ved dialog og ikke gennem objektivering 
(Harrington, 1990). 

Den poststrukturalistiske kritik 

Habermas’ tiltro til, at man med rationelle argumenter kan rette samfunds-
mæssig kritik med emanciperende effekter, er også kritiseret fra postmoder-
ne/poststrukturalistisk side: ”[…] at the possibility of progress through reason became 
the target of attacks on modernist theory from postmodernist and poststructuralists. At 
stake was whether it was any longer possible to hold on to the ideal of a form of reason ca-
pable of sustaining the critical and emancipatory aspirations” (Kemmis, 2001, s. 93). 
Nu dækker begrebet postmoderne/strukturalisme over ”a dizzying array og 
thinkers and style of thoughts” (Allen, 2017, s. 177), som jeg ikke her vil redegøre 
for. Jeg vil alene tage fat i de elementer af kritikken, jeg finder relevant for 
problemstillingen. Det drejer sig om kritikken af, at der ikke eksisterer en 
“social helhed” eller ”hele systemer/stater”, som man kan kritisere, og at 
magt ikke blot kommer fra disse, men tager mange former: “There are just in-
terwoven, interlockning, overlapping networks of social relations which galvazine power and 
discourses in different directions and in different ways in relation to the personal, the social 
and the cultural realm” (Kemmis, 2001, s. 99). Det er derfor ikke mærkeligt, at 
participatorisk forskning bliver kritiseret fra poststrukturalistisk hold. Ifølge 
Cooke og Kothari (2001) er deltagende forskning udtryk for manipulation af 
og magtanvendelse over for deltagerne, ment på den måde, at den frivillige 
deltagelse sjældent er så frivillig igen. Desuden kritiserer de, at aktionsforsk-
ningen gennem deres metodiske tyngde i gruppedynamikker styrker de allere-
de magtfulde, fordi der er stor risiko for, at det er de allerede stærkes perspek-
tiver, der vinder i kollektive dialoger. Således fokuserer poststrukturalistiske 
analyser først og fremmest på magt i dens mange former og har et dekonstru-
erende ærinde (Allen, 2017). I artikel 3 tager jeg nogle af disse kritikpunkter 
op til refleksion, da de viste sig faktisk at være reelle problemer, og i forlæn-
gelse heraf foretager jeg analyser af betydningerne af profession, køn og magt.  
Således forsøger jeg at reflektere et poststrukturalistisk perspektiv ind i det 
kritisk teoretiske, hvilket ifølge Phillips (2014) ikke er helt nemt og fordrer, at 
man overvejer de “ethical imperatives and dilemmas following on from attempts to bal-
ance a post-structuralist deconstruction of the taken for granted, on the one hand, and, on 
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the other hand, a humanistic commitment to respectful subject-subject relations and a specif-
ic, normativity grounded type of practice change” (s. 9). Selvom jeg tager den post-
strukturalistiske kritik med i mit perspektiv, mener jeg grundlæggende, at kri-
tisk teori tilbyder et mere konstruktivt ståsted, når man laver aktionsforsk-
ning. Et ståsted, hvor man tror, at det er muligt at bidrage til at gøre verden til 
et bedre sted. I relation til kvinder fx mener jeg, at retliggørelse med stemme-
ret, ulovliggørelse af hustruvold, den fri abort osv. faktisk har gjort forholde-
ne for kvinder bedre, også selvom der fortsat er mange former for mands-
domineret magt, og at kvinder er ulige stillet på mange måder.   

Feminisme – hvorfor og hvordan? 

Det feministiske perspektiv drejer sig helt basalt om at have øje for kønnets 
rolle i forhold til det at være pårørende, det at være sundhedsprofessionel 
samt min egen forskersubjektivitet. Med det feministiske ståsted kritiserer jeg 
i artikel 1 Habermas’ manglende blik for kønnets betydning i forbindelse med 
systemets magt over livsverden (Baehr, 2017) og peger på, at kønsmagten i 
livsverden har betydning for, at pårørendeomsorg overvejende er udført af 
kvinder. I artikel 3 peger jeg på, at traditionel professionsteori mangler blik 
for kønnets betydning for professioners magt, hvor omsorgsprofessioner og 
indsatser, der drejer sig om relationer og omsorg, har en lavere status end den 
medicinske profession og viden (Dybbroe 2010, Lehn-Christiansen 2016), og 
endelig at aktionsforskning og feminisme har mange fællesnævnere som fx 
demokratisk deltagelse og empowerment: “feminist and action researchers both seek 
to unsettle and change the power relations, structures and mechanisms of the social world 
and social science research [… and ] the metaphor of voice is common to feminist and action 
research [… as] participatory research fundamentally is about the right to speak” 
(Maguire, 2001, s. 65).  
 
Jeg er klar over, at feminisme består af mange forskellige traditioner og gene-
rationer, der vægter forskellige aspekter af feminismen. I dette projekt udgør 
det feministiske perspektiv blot et supplement til den kritiske teori og vil der-
for ikke blive udfoldet på nuanceret vis. 
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Aktionsforskningens videnskabsteori 

For at få en forståelse for aktionsforskningens videnskabsteori som en fælles-
hed giver jeg i det følgende et kort og udvalgt historisk rids af dens rødder og 
udvikling. Aktionsforskningstanken voksede frem i USA inden for virksom-
heds- og organisationsforskningen i 1930-40’erne som en modreaktion på so-
ciale eksperimenter med ansatte i en organisation, der kopierede det metodi-
ske snit i kliniske blindede eksperimenter. Man diskuterede såvel de epistemo-
logiske som de etiske dilemmaer, der opstod ved anvendelsen af en 
objektiverende videnskabsmetode på sociale forhold (Nielsen, 2013). Diskus-
sionen var en kritik af det positivistiske ideal inden for human- og socialvi-
denskaberne, idet man mente, at de sociale eksperimenter ikke kunne påvise 
stringente kausale forhold, og at det var uetisk at observere de ansatte for på 
den bagrund at foretage ændringer i deres arbejdsforhold hen over hovederne 
på dem. 
Selve begrebet aktionsforskning blev introduceret i 1946 af den amerikanske 
social-psykolog Kurt Lewin (1890-1947) i bogen ”Resolving Social Conflicts” 
(1946). Lewins ærinde er først og fremmest at tildele individet, men særligt 
gruppen, en aktiv rolle i forandringsprocesser (sociale eksperimenter) igen-
nem demokratiske dannelsesprocesser (Nielsen, 2012), hvorved det har et 
normativt udgangspunkt. For Lewin var det i den forbindelse essentielt at 
flytte fokus fra det enkelte individs biografiske dannelsesprocesser over på 
grupperelationer i en bestemt social kontekst, hvilket han introducerede med 
begrebet om feltteori. Feltteorien lægger op til at forstå subjektivitet som be-
stemt af de grupperelationer, som individet indgår i. Med feltteorien peger 
Lewin på, at det er igennem forandringen af organisationen, at vi opnår er-
kendelse om den, samtidig med at det siger noget om forholdet mellem for-
sker og deltagere. 
Lewin var optaget af, hvordan disse forandringer er noget, der kun kunne ske 
gennem forandringer i deltagernes perception af organisationen, hvorved ud-
forskningen af organisationen og dens forandringsmuligheder bliver et anlig-
gende, som måtte tage afsæt i deltagernes perception af organisationen (Steg-
ager og Willert, 2012). Hermed kan det siges, at forskningen flyttes fra at 
”kigge på handlingens praksis” til sammen med deltagerne sprogligt at disku-
tere denne. Lewin mente i forlængelse heraf, at det måtte være deltagerne, der 
skulle definere målene, metoderne og evalueringen med forandringsproces-
sen. Ifølge Nielsen havde Lewin dog en naiv forestilling om, at aktionsforsk-
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ning vil ende i konsensusbaserede løsninger, og at konflikter i en organisation 
altid er rationelle (Nielsen, 2012).  
I dag sigter aktionsforskningen stadig mod at skabe viden gennem forandring 
af en given praksis i et demokratisk samspil mellem forskere og de menne-
sker, som forandringen vedrører (Duus, 2012). Dette igennem forskernes di-
rekte engagement i forandringsprocesserne. Der er altså tale om en forsk-
ningstradition, der stiller sig i opposition til en positivistisk, objektivistisk 
hands off-tilgang og derimod fremhæver det kontekstbundne og det deltager- 
og forandringsorienterede. Desuden er det en ontologisk anskuelse, at verden 
og viden altid er ”ufærdig” (Laursen, 2012), i forståelsen at der altid er gang i 
ufærdige handlingsmønster i den sociale verden (Nielsen, 2013). Forandrings-
bestræbelserne betyder, at aktionsforskning desuden er kendertegnet ved det 
sociale eksperiment – altså at der eksperimenteres med ændringer i en praksis. 
Hermed opnår aktionsforskning sin videnskabelighed. Ideelt er deltagerne 
medforskere, ment på den måde, at de ikke blot er informanter, ift. hvordan 
deres praksis opleves, men at de er med til at definere, hvad der er problemet 
og retningen for forandringerne, deltager i selve gennemførelsen i praksis og 
evaluerer (Nielsen & Duss, 2012, s. 23-27). Desuden er aktionsforskning ken-
detegnet ved, at ”forskeren deler den videnskabelige erkendelsesproces med handlende 
aktører i feltet [… og at der dermed er en], opblødning i skellet mellem teori og praksis” 
(Nielsen, 2012, s. 20). Opsummerende kan man sige, at aktionsforskning har 
fokus på sociale forandringer, sociale eksperimenter, demokratisk deltagelse, 
videndeling, grupper og dialog.  

Valg af retning - dialogtraditionen 
Mine overvejelser i forhold til valg af retning har rod i mine forventninger til, 
hvad der kunne lade sig gøre i den givne kontekst. Valget var mellem de to 
mest udbredte retninger i nordisk sammenhæng, nemlig dialogtraditionen og 
den kritisk-utopiske retning, hvor jeg valgte førstnævnte. I det følgende be-
skrives de begge kort efterfulgt af en argumentation for valget.  
 
Den kritisk-utopiske retning har siden 1970’erne været særligt udbredt i 
Danmark. Her trækkes der på arvegodset fra Lewin, samtidig med at man ta-
ger udgangspunkt i kritisk teoris første generation. Kurt Aagaard Nielsen og 
Steen Birger Nielsen er de mest fremtrædende eksponenter for denne tilgang. 
Med reference til første generation af kritisk teori er udgangspunktet, at al ny 
begyndelse er i overhængende fare for institutionel overtagelse og reifikation 
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(Honneth, 2017), og med Jungk (1913-1994) sættes der derfor fokus på be-
tydningen af utopiske fremtidsdrømme, der stiller sig op som alternativer til 
eksisterende praksis. Man kan sige, at man i den kritisk-utopiske retning for-
søger at overskride de eksisterende strukturers dominans gennem vægtning 
og fastholdelse af frirummet og den utopiske horisont samt producerer viden, 
der ikke blot er lokal, men gennem teoretisk analyse opnår relevans i andre 
sammenhænge end der, hvor den er skabt (Nielsen, 2013).  
 
Dialogtraditionen har rødder i Lewin, Tavistock og den socio-tekniske ret-
ning og har gennem de sidste 15 år udviklet en tydelig profil i især Norge og 
Sverige (Husted og Tofteng, 2012). Det er særligt Stephen Toulmin og Björn 
Gustavsens bog ”Beyond Theory – changing organizations through par-
ticipation” fra 1996, der er eksponent for denne retning. Traditionens viden-
skabsteori er kompatibel med Habermas’ teori om den kommunikative hand-
len. I stedet for at vægte det utopiske som eneste alternativ til teknificering og 
tingsliggørelse af mennesker og samfund vægtes dialogen som middel til at 
kontrollere den ellers uhæmmede vækst af system. 
Et vigtigt afsæt i dialogretningen er, at vidensproduktionen i aktionsforskning 
er lokal, og at det kun er metoderne, der er universelle, og at formålet er prak-
sisorienteret anvendelighed og ikke teoretisk rigiditet (Toulmin og Gustavsen, 
1996). Argumentet er, at der i aktionsforskningen er tale om den vidensform, 
som Aristoteles benævner ”phronesis” (praktisk klogskab, hvor praktisk refe-
rerer til distinktionen mellem ”praxix” og ”poesis” og beskriver evnen til at 
spotte, hvilke handlinger en given situation kalder på) og ikke ”episteme” (te-
oretisk viden). Der er således tale om en tradition, der vægter det partikulære 
og ikke det universelle, det lokale og ikke det generelle, det tidslige og ikke det 
tidsløse og endelig det konkrete og ikke det abstrakte.  
 
Som beskrevet er dette projekt kendetegnet ved at være komplekst, idet det 
både drejer sig om pårørende og sundhedsprofessionelle, der med vidt for-
skellige udgangspunkter er situeret i en institutionel ramme, der har håndfaste 
mål og midler, og hvor disse sjældent er til forhandling, da det sat på spidsen 
drejer sig om liv og død. Jeg skulle af den grund balancere mellem flere aktø-
rer med forskellige betingelser i en ”stramt organiseret” institution, hvorfor 
jeg var noget bekymret for, hvorvidt det ville kunne få plads. Ifølge Kjerholt 
(2016) er aktionsforskning i en hospitalsorganisation da også temmelig svært 
gennemførbart. Hun skriver: ”Multiple factors influenced lack of actor participation 
[…]. The findings indicate, that to carry out PAR (participatory action research) in a busy 
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medical ward, it is necessary to evaluate whether the necessary framework and conditions are 
present not only prior to but during the entire project process” (s. 34).  
På baggrund af denne bekymring anså jeg den dialogbaserede retning med 
vægtning af hermeneutisk forståelse og phronetisk kundskab for den mest 
”lade-sig-gørlige”. Jeg var af den opfattelse, at det var for vildt at bede delta-
gerne om at kaste sig i lag med utopiske fremtidsdrømme. Selvom dialogret-
ningen er kritiseret for kun at skabe pragmatiske og handlingsorienterede løs-
ninger, der modsvarer efterspørgslen på problemløsende og anvendelsesori-
enteret viden (Nielsen, 2013), vil jeg forsøge at producere viden, der rækker 
ud over den konkrete kontekst. I artikel 3 reflekterer jeg over aktionsforsk-
ningens vidensproduktion.  

Etnografiske tiltag 

Historien viser, at aktionsforskning er en modreaktion på naturvidenskabelige 
forskningsmetoder på sociale forhold (her arbejdsgange) med det formål at 
regulere denne uden inddragelse af de mennesker, som det vedkommer. Ak-
tionsforskningen fokuserer således på medinddragelse af de mennesker, der 
er involveret i en given forandring. Og det drejer sig om forandring af noget 
til noget andet. For mig at se er problemet, at afstandstagen fra den positivist-
ske forskning af en given praksis betyder, at man er gået væk fra et fokus på 
at observere praksis til et fokus på at forholde sig til deltagernes perception af 
denne. Dette leder til, at aktionsforskningen ikke i særlig stor udstrækning 
forholder sig til, hvordan man som aktionsforsker skal håndtere den givne 
praksis’ aktualitet. Man taler godt nok om spejling og om, at forskeren deler 
sine nye erkendelser med deltagerne, men jeg finder beskrivelserne af, hvor-
dan man kan gå til det, næsten fraværende.  
Jeg har derfor valgt at trække på etnografien i min tilgang til at gå eksplorativt 
og afsøgende til feltet, også inden en ændring af praksis sættes i gang. Altså 
være grundig i forhold til at forstå det ”noget”, som skal ændres til ”noget 
andet”. Dette fordi der allerede er en praksis, hvor både inddragelse og ud-
skrivelsesprocesser foregår på forskellig vis, og at denne praksis er historisk 
udviklet i et ”tæt pakket rum” i betydningen, at der foregår meget.  
Det etnografiske feltarbejde tænkes ikke kun som en vej ind i feltet, men vil 
være en bærende tilgang løbende i processen, hvor mine analyser af observa-
tioner og interviews bliver fremlagt til dialogmøderne. Hermed fungerer det 
som et led i en læringsproces for både mig og deltagerne. Gennem en etno-
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grafisk tilgang til feltet er forhåbningen, at aktørne i dialog med mig bliver 
klogere på deres egen praksis, og at forskningen herigennem giver aktørerne 
en stemme (Andersen, 1998). Ifølge dialogtraditionen er de to forskningstra-
ditioner da også kompatible, fordi de grundlæggende har fælles ståsted i for-
hold til forståelsen af forskeren som aktivt og deltagende subjekt i det udfor-
skede felt som en forudsætning for vidensfrembringelse (Toulmin og Gustav-
sen, 1996). 

Forskerrollen 
I afsnittet om empirisk metode beskriver jeg, hvordan jeg konkret har udført 
feltarbejdet, hvorimod jeg her vil sætte fokus på, hvordan jeg har forholdt 
mig. Inspireret af ”Reflexive Ethnography” (Davies 2008) forsøger jeg at fo-
retage etnografisk feltarbejde i form af forskellige typer af observationer og 
interviews, hvor jeg gennem en refleksivitet både forholder mig til det, jeg ser 
og hører som noget, der faktisk er i verden, samtidig med at jeg inkorporerer 
mere kritiske og postmoderne perspektiver. I tillæg hertil anvender jeg 
”Fieldwork and Participant Observation” (Allen 2010), fordi den sætter fokus 
på feltarbejde i hospitalskontekst. 
 
Ifølge Krogstrup og Kristensen (2012) er det empiriske materiale genereret 
gennem forskerens deltagelse i en social kontekst, hvorfor det er vigtigt nøje 
at overveje, hvor meget og på hvilken måde man deltager, hvilken position 
man indtager, og hvilke konsekvenser det har for datagenerering. I mit tilfæl-
de er det etnografiske feltarbejde en del af et aktionsforskningsprojekt, hvor-
for dets formål og min rolle som aktionsforsker er forbundet til, hvordan det 
etnografiske feltarbejde kan tage sig ud. 
I litteraturen er det ofte beskrevet, at det er vigtigt, at forskeren bestemmer 
sig for en måde at være i feltet på på forhånd (Spradley, 1980). Dette havde 
jeg også ambitioner om at gøre i mit indledende feltarbejde. Jeg ville som for-
sker i udgangspunktet indtage en position, hvor jeg lagde vægten på ”obser-
ver-as-participant” i stedet for ”participant-as-observer” (Davies, 2008). Dette 
skyldes, at jeg ønskede at arbejde bevidst med det forhold, at jeg har en bag-
grund som sygeplejerske, og at en vægtning på aktiv deltagelse i selve plejen 
kunne kompromittere min mulighed for refleksion, idet min erfaring siger 
mig, at handlepres meget hurtig bliver altoverskyggende – af simple grunde: 
Der mangler altid hænder, og jeg er fagligt kompetent til at udgøre et par.  
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I virkeligheden er det dog næppe forskeren, der egenrådigt og bevidst define-
rer dette (Ringer, 2013). For det første bliver forskerrollen eller positionen i et 
givent felt konstrueret gennem interaktion med de andre i feltet, hvorfor man 
kan sige, at ”forskerpositionen” er en forhandling mellem mennesker. Det er 
lige så meget ”de andre”, der skaber forskerens måde at være til stede i feltet 
på. Det oplevede jeg også selv, da jeg, efter at have besluttet ikke at indtage 
en sygeplejefaglig aktiv rolle, alligevel foretog mange praktiske sygeplejeopga-
ver. Jeg kunne ikke bare se på, alt imens de andre løb rundt og havde svært 
ved at få enderne til at mødes i relation til patienter, der lå i sengene og led. 
Min erfaring blev, at det ikke var muligt for mig, på systematisk og rigid vis, at 
prædefinere min rolle som forsker, og at det ikke var et tegn på sløset og til-
fældig forskning, men datagenereringen i sig selv. Det at ”komme til” at del-
tage mere end planlagt fortæller noget om feltets enorme handlepres. 
 
For det andet er det værd at overveje, hvor man står i forhold til den såkaldte 
”insider-outsider-position” – et forhold, der særligt diskuteres inden for 
sundhedsområdet (Allen, 2010). Det drejer sig om betydningen af en position 
præget af kendskab og tilhørsforhold til et felt på den ene side og manglende 
forhåndskendskab og et løsrevet forhold til feltet på den anden. Ifølge Allen 
har en ”insider” den fordel, at en forståelse for de sundhedsprofessionelles 
arbejde kan gøre det nemmere at forhandle adgang til feltet, og at der er tillid  
til, at undersøgelsen har tilstrækkelig sundhedsfaglig viden til ikke at forstyrre 
feltet unødigt. Det forhold, at jeg er sygeplejerske, gjorde, at jeg oplevede at 
få nem adgang til feltet med hurtig accept af min tilstedeværelse. Desuden 
fremhæver Allen (2010), at kendskab til det medicinske sprog og jargon kan 
være en fordel for forståelsen af faglige udvekslinger, og når dokumenter skal 
dechifreres. En ”insiders” kendskab til feltets steder og handlinger kan såle-
des bidrage til effektiv generering af rig og relevant empirisk materiale, hvilket 
jeg også oplevede. Faren er til gengæld manglende sensitivitet over for feltets 
selvfølgeligheder, fordi man selv er nedsunket i disse. Dette kan betyde, at 
forskeren ikke ser de ”gængse” rutiner eller handlinger som udtryk for ”noget 
interessant”. Dette er en oplagt fare for mig, da jeg gennem min sundhedsfag-
lige erfaring sikkert har blinde pletter. Til gengæld kan man sige, at jeg ikke 
havde kendskab til hospitalet, specialet eller enkelte personer, hvorfor måden, 
deres praksis ”sprang i øjnene” på mig, var gennem måden, den var forskellig 
fra det, jeg kendte andetstedsfra.  
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Ifølge Davies (2008) har forskeren sjældent fuldstændig kendskab til eller er 
fuldstændig fremmed for feltet. Desuden ændres forholdet undervejs i studi-
et, i takt med at forskeren opnår bedre kendskab til nogle områder, samtidig 
med at nye datagenereringsprocesser går i gang. Det er ikke et statisk forhold , 
men dynamisk og foranderligt, som et led af, at forskerens kendskab til feltet 
ændrer sig i processen. Dette har jeg også erfaret. Gennem stigende kendskab 
til praksis blev det sværere ikke at udføre opgaver i praksis. Man kan sige, at 
diskussionen om betydningen af en henholdsvis ”insider-” og ”outsiderposi-
tion” er præget af den forestilling, at der foreligger en præeksisterende virke-
lighed, som forskeren blot skal indfange. I denne afhandling er anskuelsen 
derimod, at feltarbejdets ”fund” er produkt af min position i og relationer til 
feltet (Davies 2008), hvorfor det netop er vigtigt at fremskrive, hvordan jeg 
forstår mig selv som forskersubjekt i relation til ”de andre”.    
 
For det tredje vil feltets institutionelle rammer og de dertilhørende præeksi-
sterende roller og positioner være af stor betydning for, hvilke forskerroller 
det er muligt at indtage. Fx er hospitalet et felt med mange fastlagte arbejds-
rutiner og klare rollefordelinger mellem de forskellige sundhedsprofessionelle, 
patienter og deres pårørende. Ringer (2013) erfarer, at det er svært at finde en 
position, der ikke er enten ”næsten patient” eller ”næsten sundhedsprofessio-
nel”, fordi det er de positioner, der er at tage af. På afdelingen var jeg helt 
overvejende ”næsten sundhedsprofessionel” i min forskerrolle. 

Blikretning 
Det er vigtigt at overveje, hvilke retninger blikket retter sig i, når man foreta-
ger etnografisk feltarbejde (Andersen, 1998). Min blikretning var først og 
fremmest formet af projektets problemstillinger, herunder at det er et aktions-
forskningsprojekt, hvor hensigten er praksisforandring. Den problemstilling, 
der er skrevet frem i indledningen, var selvfølgelig ikke så udfoldet, da jeg 
startede mit feltarbejde. Men jeg kendte lidt til nogle af ”feltets diskussioner” 
(fx om inddragelse og sundhedsprofessioner), hvilket var med i mine overve-
jelser i forbindelse med blikretning. Samtidig var jeg forsigtig med blot at 
bygge oven på denne forskelligartede viden, da mange studier trods sammen-
lignelige forhold har andre formål, metoder og teoretiske perspektiver. Inspi-
reret af Davies (2008) arbejdede jeg bevidst med balancen mellem at tage vi-
den fra tilstødende studier med som en bevidst for-forståelse og være ”åben” 
for det konkrete felt, som den viste sig gennem min linse.  
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Ifølge Davies (2008) bør feltforskere vær forsigtige med at have rigide og teo-
retiske antagelser om, hvad problemstillingen drejer sig om på forhånd. For-
målet med feltarbejdet er derfor ofte formuleret i brede termer, imens fleksi-
bilitet i metoden tillader justering af taktik og retning i bestræbelsen på at ud-
vikle en forståelse gennem fordybning i feltet (Allen 2010, Davies 2008). 
Fleksibiliteten i undersøgelsesdesignet skal ikke ses som udtryk for mangel på 
systematik, idet datagenerering og analyse foregår i en iterativ og dialektisk 
proces, hvor der i begyndelsen tages stilling til mange forhold, hvorefter der 
træffes strategiske valg om, hvad og hvem der skal observeres, og hvilke 
spørgsmål der skal stilles og hvorfor.  
 
Således ændredes min blikretning undervejs: startende med en bred oriente-
ring om det, der foregik mellem sundhedsprofessionelle, patienter med hof-
tebrud og deres pårørende i forbindelse med udskrivelse, for i slutningen at 
være mere fokuseret på kommunikationen mellem pårørende og sygeplejer-
sker til planlagte udskrivelsessamtaler. Et eksempel på ”bred orientering” er, 
at mit blik for udskrivelse var, at der var tale om en proces, der foregår gen-
nem hele indlæggelsesforløbet, og at en tilgang med patient- og pårørende-
inddragelse er en generel tilgang og ikke en løsrevet intervention, der alene 
knytter an til planlagte samtaler. Det var også i den indledende fase, at jeg fik 
øje for, at patienterne qua deres høje alder og omfattende ko-morbiditet i stor 
udstrækning ikke var i stand til aktiv deltagelse i eget forløb, hvorfor patient-
inddragelse var væsensforskelligt fra, hvordan man kunne tænke pårørende-
inddragelse. I dialog med de sundhedsprofessionelle besluttede vi, at projektet 
skulle dreje sig om pårørende alene – hvorefter min blikretning var fokuseret 
på dem.  
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Kapitel 3 Empirisk metode  
I dette kapitel vil jeg beskrive de empirisk-metodiske tilgange. Jeg gennemgår, 
hvad jeg helt konkret har gjort og i hvilken rækkefølge. Kapitlet tjener til at 
give et overblik over selve forskningsprocessen. Nedenstående figur illustre-
rer den dialektiske forskningsproces:  



51 
 

Med udgangspunkt i figuren beskriver jeg i det følgende, hvordan de enkelte 
dele af forskningsforløbet foregik kronologisk.  

Det indledende feltarbejde  

Det indledende feltarbejde var planlagt som en ’getting to know them’-
aktivitet, hvor jeg som beskrevet havde en åben tilgang til, hvad der var på 
spil, og hvor det oprindelige forskningsformål var styrende for min blikret-
ning. Jeg mødte overvejende i dagvagt, det vil sige 7-15, men også nogle gan-
ge i aftenvagt 15-23. I starten fulgtes jeg med forskellige sygeplejersker gen-
nem deres dagvagt. Jeg fulgtes også to dage med en fysioterapeut og tre dage 
med social- og sundhedsassistenter. Jeg fulgtes indirekte med lægerne ved 
stuegang, hvor jeg koblede mig på, hver gang der var udskrivelses- eller pårø-
rendesamtale. Efter at have lært rutinerne lidt bedre at kende fulgtes jeg ikke 
med nogen bestemte, men gik selv ind til patienter og pårørende og talte med 
dem eller koblede mig på de sundhedsprofessionelle, der skulle noget med 
enten udskrivelse eller pårørende. Hver morgen deltog jeg i deres tværfaglige 
morgenkonference, hvor patienterne blev gennemgået, og planen for dagen 
blev lagt. Jeg bar plejepersonalets uniform, da jeg af hygiejniske grunde ikke 
måtte befærde mig rundt uden. Jeg signalerede hermed, at jeg hørte til en be-
stemt gruppe af sundhedsprofessionelle. I lommerne havde jeg patientover-
sigterne, som jeg også benyttede til at skrive stikord eller direkte citater. I lø-
bet af dagen opstod der ofte ventetid, hvor jeg satte mig ned på det fælles 
kontor og lyttede til deres samtaler og skrev nogle af feltnotaterne mere ud. 
Efter hver feltarbejdsdag satte jeg mig ned og skrev feltnotaterne færdig for 
dagen.  
 
Som led i det indledende feltarbejde tog jeg ud på de to andre hospitaler i re-
gionen, som har samme speciale; det vil sige ortopædkirurgiske afdelinger, 
hvor man opererer for hoftebrud. Her havde jeg møde med sygeplejespeciali-
ster for at høre, om de havde særlige måder at foretage udskrivelsessamtaler 
eller pårørendesamarbejde på. Ved disse møder kom det frem, at de ikke hav-
de systematiseret hverken udskrivelses-processen eller pårørendesamarbejdet, 
men at de havde intentioner om det i nærmeste fremtid.  
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Dialogmøderne 

Dialogtraditionen arbejder med dialogkonferencer/møder, der kort og godt 
går ud på, at forskeren iscenesætter dialogiske processer, der bringer deltager-
nes italesatte virkelighedsopfattelser og praksiserfaringer i spil (Frimann og 
Bager, 2012). Dialogmøderne skal give plads til, at alle deltagere får mulighed 
for at ytre sig, og at der skal skabes rum for en fælles refleksion over forskelli-
ge og modstridende erfaringer med det formål at skabe nye indsigter og ideer 
om ønskværdige former for arbejdsgange og procedurer Målet er, at disse dia-
loger baner vejen for nye organisationspraksisser (Ibid.).  
 
Inspireret af Gleerup (2010) forsøgte jeg under selve møderne at facilitere et 
’rum’, hvor alle deltagernes synspunkter blev hørt og respekteret, hvor det ik-
ke skulle dreje sig om præstation, og hvor det var muligt at tænke lidt ’ud af 
boksen’, så brud på rutiniserede måder at respondere på og vanetænkning var 
mulig. Desuden havde jeg fokus på, at diskussionerne pegede i retning af po-
tentielle ændringer, som deltagerne selv havde mulighed for at udføre. 
I alt blev det til 4 dialogmøder henover en periode på 18 måneder. I neden-
stående tabel er en oversigt over tidspunkter for afholdelse, formål med dia-
logmøderne, indholdet af selve møderne, hvem der deltog, hvordan jeg fikse-
rede ’data’, samt hvordan jeg umiddelbart vurderede mødet. I efterfølgende 
tekst uddyber jeg hvert møde.  
 
Tabel 1: Oversigt over dialogmøder 

 Dialogmøde 1 Dialogmøde 2 Dialogmøde 3 Dialogmøde 4 
Afhol-
delse 

Juni 2014 Februar 2015 Juni 2015 Oktober 2015 

Formål  At opnå fælles 
forståelse for 
aktuel (udskrivel-
ses-) praksis – 
hvad er pro-
blemstillingen? 
Og få fokus for 
den videre ud-
vikling. 

At få deltagernes 
syn på det vel-
lykkede og det 
vanskelige på-
rørendesamar-
bejde og diskus-
sioner om mu-
ligheder og 
barrierer ift. 
samarbejde med 
pårørende. 

At diskutere ud-
skrivelsessamta-
len - nu og i 
fremtiden. Ideer 
til kvalificering af 
statussamtalen. 

At evaluere og 
justere ”pjecen 
til pårørende” og 
”retningslinjen”. 

Indhold  Oplæg ved Ca-
milla på bag-
grund af det ind-
ledende feltar-

Fokusgruppein-
terviewinspireret 
tilgang med fo-
kus på deltager-

Fokusgruppein-
terviewinspireret 
tilgang med fo-
kus på deltager-

Fokusgruppein-
spireret tilgang 
med fokus på 
deltagernes op-
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bejde, hvor der 
var fundet føl-
gende temaer:  
Patienterne (for-
løb og samarbej-
de) 
Pårørendesam-
arbejde 
Organisering af 
det sundheds-
professionelle 
arbejde. 
 
Efterfølgende 
diskussion i 
grupper. 
Opfølgning i 
plenum. 

nes oplevelser af 
pårørendesam-
arbejdet 
 
Efterfølgende 
oplæg og diskus-
sion af Camillas 
analyser af ”på-
rørende- per-
spektivet”. 

nes oplevelser af 
statussamtalen 
samt workshop 
med ideer til 
kvalificering af 
den. 
 
Efterfølgende 
oplæg og diskus-
sion af Camillas 
analyser af sta-
tussamtalen, som 
den er nu. 

levelser af an-
vendelsen af pje-
cen samt ople-
velser af projek-
tets proces. 
 
 
Camilla med op-
læg om den 
eventuelle fælles 
artikel.  

Deltage-
re 

Fire sygeplejer-
sker, en fysiote-
rapeut, en social- 
og sundhedsassi-
stent, en faglig 
leder, en leder. 

Seks sygeplejer-
sker, en faglig 
leder og en leder.  

Fem sygeplejer-
sker, en faglig 
leder og to lede-
re. 

Tre sygeplejer-
sker, en faglig 
leder. 

Fiksering 
af data 

Feltobservatio-
ner fra Dorthe 
Egne efter-
tanker (feltnote) 
Deltagernes 
skriftlige produk-
ter fra gruppear-
bejde.  

Feltobservatio-
ner fra Dorthe 
Lydoptagelse og 
transskription af 
mødet. 

Feltobservatio-
ner fra Dorthe 
Lydoptagelse og 
transskription af 
mødet. 

Feltobservatio-
ner fra Dorthe 
Lydoptagelse og 
transskription af 
mødet. 

Evalue-
ring 

Få deltagere, få 
diskussioner, for 
åbent et formål 
og for løs sty-
ring. Ringe ”out-
come”, men 
enighed om mi-
ne ”diagnoser” 
og fokus på på-
rørende. 
Datafiksering i 
form af noter 
ikke tilstrækkelig. 
 

Få deltagere, go-
de diskussioner, 
klart formål og 
styring. 

Få deltagere, go-
de diskussioner, 
klart formål og 
styring. 

Få deltagere (kun 
én med erfaring 
og kendskab til 
projektet), u-
fokuserede dis-
kussioner, af-
brudt og baglæns 
forløb.  
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Første dialogmøde 

Hensigten med første møde var at lægge op til fælles dialog, hvor vi med af-
sæt i mine begyndende analyser af observationer af udskrivelsespraksis med 
patienter med hoftebrud og deres pårørende kunne reflektere over, hvad der 
karakteriserede den aktuelle praksis, og hvad vi gerne ville arbejde videre med 
(bilag 2). Efter eget oplæg lagde jeg op til gruppediskussioner med udarbejdel-
se af forskellige typer af ideer på ’post-its’ og ’flip-overs’. Selvom der kom 
gang i nogen diskussion, fik jeg desværre kun få ’post-its’ med kun få sætnin-
ger på. Såvel diskussionerne som de få sætninger gik umiddelbart mest på 
løsningsforlag på problemer omkring udskrivelse, arbejdsgange og pårørende. 
Min egen refleksion lige efter mødet var ”[…] alle velmenende og relevante ind-
spark, men uden den store afsøgende refleksion. Dette er muligvis min egen skyld, da jeg 
startede ud med oplæg og på den måde nok var for styrende, samtidig med at jeg ikke støt-
tede nok op om selve gruppediskussionerne. Jeg må arbejde mere stringent med at facilitere 
gruppedrøftelserne næste gang. Min tanke var ellers, at de skulle ”lade sig optage” af noget 
og så drøfte det, men det er måske for løst i denne kontekst” (Feltnote, juni 2014). 
Denne erfaring gjorde, at jeg ændrede formen, således de næste tre dialogmø-
der var tilrettelagt mere som fokusgruppeinterview (mere om dette senere). 
På trods af, at mødet ikke ligefrem sprudlede af energi og engagement, stod 
det klart, at deltagerne fandt pårørendesamarbejde udfordrende og ønskede at 
arbejde videre med dette. Det var efter første dialogmøde, at valget om at fo-
kusere på pårørende blev truffet. 

Interviews med pårørende 

For at få indblik i, hvad pårørende oplever og erfarer i forbindelse med pati-
entens indlæggelse og udskrivelse, foretog jeg individuelle semistrukturerede 
kvalitative interviews med ti pårørende til ti patienter (Davies 2008, Kvale & 
Brinkman 2015), hvor jeg interviewede dem hver to gange; første gang under 
indlæggelsen og anden gang to-tre uger efter udskrivelse. Hensigten med det-
te var at få indblik i pårørendes oplevelser, tanker og bekymringer om situati-
onen under selve indlæggelsen og så følge op på det igen efter udskrivelsen, 
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hvor de kunne uddybe, hvordan de havde oplevet overgangen fra hospitalet 
til hjemmet eller genoptræningsstedet, og hvordan de selv havde haft det. 

Rekruttering  
Jeg henvendte mig altid først til patienten. Jeg startede med at fortælle om 
projektet og min interesse i at få pårørendes perspektiv på samarbejdet med 
de sundhedsprofessionelle. Jeg udleverede skriftligt informationsmateriale (bi-
lag 3 og 4) og spurgte, om jeg måtte henvende mig til den, de selv mente var 
deres primær-pårørende, med henblik på at interviewe vedkommende. Så-
fremt de sagde ja, skrev jeg mit telefonnummer ned på informationsmaterialet 
og lagde det på patientbordet. Senere på dagen eller indlæggelsen fulgte jeg op 
på det ved at gå ind og se, om pårørende havde fået det at vide af patienten 
eller selv set informationsmaterialet. Nogle gange mødte jeg de pårørende i 
den situation og fik deres bekræftelse, andre gange ringede de til mig. To gan-
ge fik jeg afslag på, at de ville deltage; den ene med begrundelsen at hun hav-
de for meget om ørerne, den anden fordi han fandt projektet irrelevant.   

Selektion 
Jeg havde på forhånd besluttet, at de ti pårørende skulle udvælges på bag-
grund af både patientkarakteristika og relationstype mellem patient og pårø-
rende. Ikke fordi jeg tror, at jeg hermed laver præcis videnskab, men for at 
nogle generelle problemstillinger for pårørende til ældre patienter med hofte-
brud kan komme frem. 
 
Patientselektionen afspejler således nogenlunde patientgruppens generelle ka-
rakteristika i forhold til køn, alder, bolig samt forekomsten af andre sygdom-
me inklusive kognitiv funktion (jf. indledning). Således består de ti patienter 
af to mænd og otte kvinder, har en gennemsnitalder på cirka 84 år, to pleje-
hjemsbeboere og otte fra hjemmet, hvoraf seks udskrives til genoptræning og 
to direkte hjem. Alle patienterne har andre lidelser (hjerte, lunger eller andet), 
og en del af dem også kognitive forstyrrelser (demens eller midlertidig konfu-
sion).  
 
I forhold til relationstype tilstræbte jeg at afspejle de hyppigst forekomne. Da 
patientgruppen er karakteriseret ved høj alder, er det mest almindelige, at på-
rørende er børn af patienten. Og blandt børnene flest døtre (jf. indledning). 
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Desuden skulle ægtefæller af begge køn indgå. Jeg havde planlagt, at inddrage 
en pårørende, der ikke var familie, men det lykkedes ikke af praktiske grunde.  
I nedenstående skema fremgår det, hvilket køn de deltagende pårørende har, 
samt deres relation til patienten. Jeg har ikke oplysninger om hverken patien-
tens (tidligere) eller pårørendes arbejde, medmindre dette indgår naturligt i 
samtalen med pårørende, og ej heller pårørendes præcise alder.  
Tabel 2: Oversigt over pårørendeinterview 
 
Pårørendes 
initialer 

Patientens 
køn 

Relation  Interview 1 Interview 2 

BI Kvinde Datter På afdelingen I hjemmet 
MA Kvinde Datter På afdelingen Telefon: (dår-

lig telefonlin-
je) 

AN Mand Datter På afdelingen På hendes 
arbejde 

BE Kvinde Datter   I hjemmet (1 
og 2 slået 
sammen) 

ME Kvinde Datter  I hjemmet (1 
og 2 slået 
sammen)  

LE Kvinde Søn På afdelingen Telefon 
MI Mand Søn På genoptrænings-

stedet 
I hjemmet 

RO Kvinde Søn På afdelingen Telefon 
HA Kvinde Husbond På afdelingen Telefon 
HE Mand Hustru På afdelingen Telefon 
 
Som det fremgår af tabellen, har jeg foretaget sytten interviews, fordi to af in-
terviewene blev slået sammen til ét, og fordi andet interview med MA gik 
teknisk galt med meget ringe optagelse.  

Selve interviewene  
Første interview foregik på afdelingen, nogle gange i direkte forlængelse af 
vores første møde, men de fleste gange efter aftale. Jeg fandt et ledigt lokale 
et sted på afdelingen, hvor vi sad over for hinanden ved et bord. De fik til-
budt drikkevarer. Jeg fulgte ikke interviewguiden slavisk, men havde et øje på, 
at vi kom rundt om de tematikker, interviewguiden udstak. Efter interviewet 
aftalte vi, hvornår og hvordan jeg skulle kontakte dem med henblik på andet 
interview. Jeg lagde op til, at det var dem, der måtte bestemme, hvor og 
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hvornår andet interview skulle foregå, at jeg MEGET gerne kom ud til dem, 
men at det også kunne foregå over telefon eller på deres arbejde eller på afde-
lingen. Halvdelen valgte telefonløsningen for andet interview, hvilket jeg i re-
trospekt ærgrer mig over, da det er tydeligt, at samtalen ikke bliver helt så lang 
og dermed ikke kommer lige så meget i dybden. Omvendt kan det tænkes, at 
de pårørende, der valgte telefonløsningen, i forvejen ikke havde lige så meget, 
de havde lyst at delagtiggøre mig i.  
Interviewenes længde varierede en del, afhængig af hvor mange ord de pårø-
rende satte på deres situation, om det var over telefon, og om interviewene 
var lagt sammen. Således varede det korteste 10 minutter, og det længste næ-
sten to timer. 

Interviewguide 
Inspireret af Kvale og Brinkmann (2015) er interviewguiden opbygget således, 
at der er en række hovedspørgsmål efterfulgt af opfølgende spørgsmål. De 
opfølgende spørgsmål har jeg kun stillet, såfremt det var relevant, og er ment 
som en støtte til mig selv. I flere situationer har det været andre opfølgende 
spørgsmål, der har vist sig at være mere interessante. Spørgsmålenes række-
følge er alt efter dialogens udvikling blevet rundet i forskellig rækkefølge, men 
interviewene startede ud med den aktuelle situation i et ’lige her og nu-
perspektiv’, fordi jeg ønskede at starte der, hvor deres opmærksomhed var. 
Interviewguiden indeholder følgende områder: mødet med sundhedsvæsenet i 
forbindelse med patientens indlæggelse, tiden før indlæggelsen (fokus på pati-
enten), selve traumet, mere generelt om patientens hverdag og deres relation, 
den pårørendes egen situation (bilag 5).  
 
Andet interview tager udgangspunk i første interview, hvorfor de har et mere 
individuelt snit fra start af. Jeg startede således ud med at spørge ind til den 
konkrete situation, som den pårørende havde fortalt mig om ved første inter-
view. Der var dog følgende temaer, som interviewet dækkede: pårørendes op-
levelse af selve udskrivelsen og overgange, patientens aktuelle situation og på-
rørendes egen hverdag og deres rolle i forløbet (bilag 6). Interviewene blev 
efterfølgende ordret transskriberet og tematiseret (mere herom senere), hvil-
ket jeg fremlagde på andet dialogmøde. 
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Andet dialogmøde 

Inspireret af Laus (2015) tilgang til fremtidsværksteder var hensigten med an-
det dialogmøde at få deltagernes synspunkter på det vanskelige og det vellyk-
kede pårørendesamarbejde. Dette med henblik på at få bragt forhold frem, 
der siger noget om eksisterende barrierer og potentialer i pårørendesamarbej-
det. Jeg havde på baggrund af mine erfaringer fra første dialogmøde lagt stilen 
om, således jeg på ét niveau var mere tilbagetrukket og på et andet mere 
fremskudt. Det tilbagetrukne lå i, at jeg først fremlagde mine analyser af pårø-
rendeinterviewene halvvejs inde i mødet, således der indledningsvist var fokus 
på, hvad sygeplejerskerne lagde vægt på – og ikke mig. Det mere fremskudte 
lå i, at jeg styrede deres refleksioner mere og ikke lod det være op til dem, 
hvad de fandt interessant at tale om. Hermed lignede formen et fokusgruppe-
interview, som er karakteriseret ved, at forskeren ”samler deltakere til diskusjon i 
en eller oftest flere grupper, med en uttalt ambisjon om å utnytte samhandlingen i gruppe til 
å få frem andre slags fortellinger om erfaringer […]. Vil vi utforske fenomener som gjeller 
felles erfaringer, holdninger eller synspunkter i et miljø der mange mennesker samhandler, er 
fokusgrupper en relevant forskningsmetode (Malterud 2012, s. 22).  
 
Efter at have introduceret til dialogmødets form, hvor jeg fremhævede, at de 
skulle prøve ikke at tænke i løsningsforslag, men dvæle lidt ved praksis, som 
den er, bad jeg deltagerne om at bruge tre minutter på hver for sig at skrive 
ned, hvad de tænkte på, når jeg sagde ’pårørende’. Herefter bad jeg hver del-
tager fortælle os andre, hvad de havde tænkt på og skrevet ned. Når alle var 
færdige, diskuterede vi det i fællesskab. Min rolle var at styre slagets gang og 
facilitere diskussionerne. Efterfølgende bad jeg deltagerne gøre det samme, 
hvor omdrejningspunktet skulle være det vellykkede og derefter det vanskeli-
ge pårørendesamarbejde (bilag 7). Efter rig diskussion af disse emner frem-
lagde jeg mine analyser af pårørendeinterviewene, hvor jeg løbende inddrog 
deltagernes perspektiver. Seancen er optaget på bånd og efterfølgende trans-
skriberet.  
 
Selvom mit udgangspunkt var at få deltagerne til at holde sig til refleksionen 
over den eksisterende praksis, kom det hurtigt frem, at de ønskede en forma-
liseret udskrivelsessamtale med pårørendedeltagelse – ligesom de allerede 
havde med andre patientgrupper. Faktisk begyndte de på afdelingen, allerede 
mellem første og andet dialogmøde, at indføre udskrivelsessamtaler, uden det 
dog var systematisk indført eller beskrevet. Vi aftalte ved andet dialogmøde, 
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at jeg skulle observere nogle af disse samtaler med henblik på, at vi sammen 
kunne kvalificere dem.        

Det fokuserede feltarbejde 

Jeg deltog således som observatør i femten udskrivelsessamtaler. Jeg spurgte 
først patient og pårørende, om jeg måtte observere deres samtale. Efterføl-
gende gik jeg ud på kontoret og ventede på, at sygeplejersken, lægen og fysio-
terapeuten var samlet og klar til samtale. Jeg fulgtes med dem ind på patient-
stuen og fandt et tilbagetrukket sted at stå eller sidde. Jeg havde notesblok 
med til at nedfælde vigtige udsagn eller indtryk. Min rolle var temmelig passiv, 
idet jeg ikke sagde noget til samtalerne. Ikke fordi jeg synes, det ville have væ-
ret forkert, hvis jeg gjorde, men fordi jeg ikke havde noget kompetent at bi-
drage med i den sammenhæng. Trods den tilbagetrukne stil oplevede jeg ved 
en del af samtalerne, at jeg alligevel påvirkede situationen. Særligt i forhold til 
sygeplejerskernes og fysioterapeuternes ageren, der gav min tilstedeværelse 
forskellige former for opmærksomhed, fx ved at kommentere eller forklare 
situationen til mig - måske fordi de vidste, at mine observationer var en del af 
vores projekts ærinde om at forbedre samarbejdet med pårørende.  
Mit fokus var på deltagernes kommunikation i forhold til pårørendeinddragel-
se; pårørendes måder at deltage på, patientens måder at deltage på - herunder 
betydningen af patientens tilstand for pårørendes rolle, samt på de sundheds-
professionelles måder at tale med de pårørende på. Efter samtalerne gik jeg 
med ind på kontoret og skrev straks mine feltnoter helt ud. Jeg fandt observa-
tionerne af deres samtaler vældig komprimerede. For det første, fordi der er 
mange samtaledeltagere, der alle har forskellige roller. Der blev sagt meget, og 
der var meget på spil. Desuden blev det tydeligt, at forhold som tid, rum, 
krop og artefakter var betydende, hvilket jeg kun sporadisk har berørt i mine 
analyser.    

Tredje dialogmøde 

Tredje dialogmøde var tilrettelagt på samme måde som det forudgående. 
Denne gang var temaet mere fokuseret på selve udskrivelsessamtalen. I første 
runde drejede det sig om, hvordan de oplevede udskrivelsessamtalen, som 
den fungerede på det tidspunkt. Efterfølgende fremlagde jeg mine analyser af 
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mine observationer i dialog med deltagerne. Dernæst fokuserede vi på, hvad 
de kunne ønske af fremtidig praksis for pårørendesamarbejde (bilag 8). Øn-
skerne pegede i retning af en pårørendepjece og en form for retningslinje, 
hvor formål og indhold af udskrivelsessamtalen skulle fremgå. I samarbejde 
med den faglige leder og en praksissygeplejerske udviklede vi begge dele (bi-
lag 9 og 10). Sidstnævnte er dog ikke kommet i anvendelse, hvilket hovedsa-
geligt skyldes indføringen af et nyt nationalt dokumentationssystem; ”Sund-
hedsplatformen”. 

Journalgennemgang 

På baggrund af min interesse i betydninger af sundhedsfaglig dokumentation 
for praksis gennemlæste jeg i en periode på seks måneder 70 læge-, fysiotera-
peut- og sygeplejejournaler. Hensigten var at få et bredt indtryk af, hvordan 
pårørende optræder i journalerne – og ikke at fastslå, hvordan sundhedsfaglig 
dokumentation om pårørende altid er.   
 
Udvælgelsen af journaler fulgte nogle på forhånd definerede inklusionskriteri-
er, nemlig: at journalen skulle vedrøre en ældre (over 70 år) patient, der havde 
været indlagt i minimum 2 dage med hoftenær fraktur. På den måde var det 
sandsynligt, at der stod noget om pårørende. Gennemsnitlig indlæggelsesdag 
for de patienter, hvis journal jeg læste, var 6,2 dage: strækkende sig fra 2 dage 
til 26 dage. Jeg opgjorde følgende forhold i en tabel: patientens alder, indlæg-
gelsesdag, boligform, mentalfunktion, ko-morbiditet, udskrivelsesplan samt 
pårørendes køn og relation til patienten og så ordret alt, der var skrevet om 
pårørende i journalerne, hvilket jeg opgjorde i, hvad jeg benævner ”dokumen-
tionsudsagn” i tabellen. Nedenstående et eksempel: 
 
Tabel 3: Journalgennemgang 

Patient 2 
Alder 93 
Køn Kvinde 
Indlæggelsesdag 26 (infektion) 
Bolig Eget hjem 
Co-morbiditet + 
Mental funktion VKO 
Udskrivelsesplan Genoptræningsplads 
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Pårørende 
Køn Kvinde (1), mand (2) 
Relation Datter (1), søn (2) 
Skrevne oplysninger 
om pårørende   

1. Pårørende informeret 
om indlæggelse. 
2. Datter har ringet. An-
den datter bosat i USA. 
Kommer på besøg kl. 
10. Anden datter ved 
frokosttid. 
3. Familien er indforstå-
et med planen. 
4. Familien er orienteret 
om, at pt. flyttes søndag. 
5. Pt. vil gerne have, vi 
ringer til hendes datter 
eller søn. 
6. Pt. har pårørende på 
besøg. 
7. Datter har kontaktet 
afdelingen og vil besøge 
pt. mane 
8. Haft besøg af datter 
som deltager i stuegang 
9. Haft besøg i efter-
middags. 
10. Haft besøg af familie 
(x2). 

 
I analyseafsnit 4 analyserer jeg dokumentationsudsagnene og betydningerne af 
dokumentationspraksissen for pårørendeinddragelse.      

Fjerde dialogmøde  

Hensigten med fjerde og sidste dialogmøde var først og fremmest, at vi sam-
men kiggede tilbage og reflekterede over, hvad der var lykkedes eller ikke lyk-
kedes at ændre i praksis, og på, hvad vi selv havde lært af at deltage i proces-
sen (bilag 11). Jeg havde forventet, mødet ville forløbe lidt ligesom andet og 
tredje; med (næsten de samme) seks engagerede praksissygeplejersker og et 
par ledere. Men der kom desværre kun den faglige leder samt tre praksissyge-
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plejersker, hvoraf to af dem var nyansatte og ikke havde deltaget tidligere. 
Der var forlydende om, at der ville komme flere efterhånden, men det skete 
ikke. Således var sidste møde noget af en fiasko set i forhold til hensigten, da 
det er svært at evaluere en proces med nogen, der ikke har været med. Den 
ene deltager, der havde været med gennem hele forløbet, kom dog frem med 
sine synspunkter på processen og er hermed med til at belyse projektet i et 
evalueringsperspektiv. Det berøres kort i artikel 3. Det er dog helt klart, at 
denne del af aktionen: at blive klogere på, hvad deltagerne har reflekteret over 
eller lært gennem processen, er særdeles tynd, hvilket er ærgerligt. For som 
beskrevet i afsnittet om aktionsforskningens videnskabsteori lægger Lewin 
vægt på, hvordan forandringer er noget, der kun kan ske gennem forandrin-
ger i deltagernes perception af det givne problem i organisationen. Jeg står 
tilbage med det håb, at processen har betydet, at deltagerne har reflekteret 
over deres pårørendepraksis på nye måder, som, selvom det ikke kan vises 
her, alligevel eksisterer. 

Forskningsetik 

I de forudgående afsnit har jeg løbende beskrevet, hvordan jeg har forsøgt at 
etablere en tryg atmosfære omkring forskningen. Såvel ved dialogmøderne 
som ved pårørendeinterviewene og observationerne. Det er med stor ydmyg-
hed og respekt, at jeg er gået ind i deres hverdagsliv, og jeg er taknemmelig 
for, at de forskellige aktører har villet lade sig observere og dele ud af deres 
viden og erfaringer. Jeg er bevidst om, at jeg har observeret situationer eller 
været samtalepartner omkring forhold, der kan have været sårbare for de in-
volverede. Situationer, jeg tager ud af deres komplekse helhed og transforme-
rer til empirisk materiale, som jeg gør til genstand for analyse. I analysen til-
stræbes derfor respektfuld og nænsom behandling af det empiriske materiale. 
Implicerede patienter og pårørende har fået skriftlig information om forsk-
ningsprojektet og givet samtykke til, at jeg måtte observere og skrive om de-
res samtaler med de sundhedsprofessionelle. De interviewede pårørende har 
alle skrevet under på en informeret samtykkeerklæring (bilag 12). Sygeplejer-
skerne deltog i dialogmøderne som en del af deres arbejde. De udtalelser, der 
er benyttet, er anonymiseret, og deltagernes identitet kendes kun af dem selv. 
Flere af deltagerne har læst mine analyser og har ingen indvendinger. Der er 
givet tilladelse til udførelsen af projektet (Datatilsynet, 2014).  
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Kapitel 4 Teori 
I dette kapitel diskuterer jeg, mere udførligt end det er gældende i artiklerne, 
forståelsen og begrundelserne for brugen af Habermas’ teori. Jeg vil bestræbe 
mig på ikke at gentage det, der står i artiklerne, men for at etablere et samlet 
skriv om teori vil der forekomme overlap.  

Introduktion  

Habermas’ teoriunivers er stort og strækker sig over et halvt århundrede. Mit 
nedslag er alene på Habermas’ teori, som den er formuleret i ”Theories des 
kommunikativen Handelns” (TKH) (1981), som er hans sociologiske og filo-
sofiske hovedværk (Strecker, 2017). Jeg benytter den engelske udgave ”The 
Theory of Communicative Action”, bind 1 og 2 (2004), samt den danske 
oversættelse af uddrag af ”Teorien om den kommunikative handlen” (2011). 
Jeg afgrænser mig altså fra Habermas’ senere udviklinger om fx diskursetik, 
demokrati og politisk filosofi, også fordi disse senere udviklinger adskiller sig 
markant fra TKH’s kritiske ambition (Brunkhorst & Müller-Doohm, 2017).  
 
På et niveau kan man argumentere for valget af Habermas ved at fremhæve 
hans store indflydelse. For eksempel kan man på det internetbaserede Ha-
bermasforum læse, at ”Jürgen Habermas currently ranks as one of the most influential 
philosophers in the world. Bridging continental and Anglo-American traditions of thought 
[…]His extensive written work addresses topics stretching from social-political theory to 
aesthetics, epistemology and language to philosophy of religion, and his ideas have signifi-
cantly influenced not only philosophy but also political-legal thought, sociology, communica-
tion studies, argumentation theory and rhetoric, developmental psychology and theology”  
(http://habermasforum.dk/index.php//plato.stanford.edu/entries/habermas
/#pagetopright). 
 
I mit forsøg på at få greb om de teoretiske begreber finder jeg dog også den-
ne storhed temmelig problematisk, selvom mit fokus alene er på ét værk. 
TKH’s overordnede ærinde er at beskrive opkomsten af det moderne som en 
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rationaliseringsproces, der drives frem af kapitalismen, og som med styrings-
midlerne penge og magt deformerer den fornuft, der ligger i den sproglige 
indforståelse, og at forbinde filosofi og samfundsteori (Strecker, 2017), hvor-
ved TKH forbinder mikro- og makrosociologiske niveauer samt fører hand-
lingsteori og systemteori sammen. Og medmindre man er hjemme i Marx 
(1818-1883), Weber (1864-1920), Parsons (1902-1979) og Luhmann (1927-
1998), kan det være svært at forstå Habermas’ koncept om system, og ligele-
des kan det være svært at få greb om livsverdenskonceptet uden kendskab til 
Schütz (1899-1959), Berger (1929-2017), Luckmann (1927-2016), Gadamer 
(1900-2002) og Searle (f.1932) – bare for at trække nogle frem. Denne kom-
pleksitet og teoretisk-abstrakte form er medskyldig i den knappe anvendelse 
af TKH i dag (Strecker, 2017), og ifølge Celikates og Polmann (2006) er Ha-
bermas’ formidlingsmåde også (over)ambitiøs, programmatisk, kedelig, svært 
tilgængelig, firkantet og skuffeformagtig. Desuden mener de, at han efterlader 
en rodebutik eller byggeplads i sit forsøg på at forbinde alle disse komplekse 
og forskelligartede filosofiske og sociologiske problemstillinger.  
 
For at håndtere det store teoretiske landskab har jeg valgt at have særligt fo-
kus på Habermas’ kritiske afsæt i Parsons’ teorier om social handling og so-
ciale systemer. Det kritiske understreges allerede i undertitlen på bind II, som 
lyder ”The Critigue of the Functionalist Reason” (2004). Habermas mener, at 
Parsons gennem sin teoriudvikling har forladt ideen om de sociale handlinger 
til fordel for et fokus på sociale systemer – og at det er problematisk. Dette er 
et væsentligt afsæt for udviklingen af konceptet om livsverden. 
  
Desuden har min rettesnor været, hvad der er relevant i forhold til at begribe 
det empiriske felt. Og ifølge Murphy (2017) er det højst relevant at anvende 
Habermas’ teori til udforskningen af sociale sammenhænge, som Murphy ikke 
mener er blevet krediteret for dens empiriske anvendelighed, fordi tendensen 
har været at fokusere på Habermas’ filosofiske og politiske positioner og teo-
retiske diskussioner, som ”tend to overshadow his influence in the field of applied social 
research” (s. 1). Ifølge Strecker (2017) har TKH en uformindsket relevans, for-
di den lægger op til en patologi- og fremmedgørelseskritik, som er aktuel i 
dag. Selv finder jeg også, at teorien tilbyder nogle kritiske perspektiver, som 
griber og former nærværende problemstilling på en interessant måde (men til 
tider også en lidt kantet måde, hvilket jeg beskæftiger mig med i diskussio-
nen).  
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Jeg valgte TKH som teoretisk ramme mellem første og andet dialogmøde. På 
det tidspunkt havde jeg fået indblik i problemstillingerne - både set fra pårø-
rendes og sundhedsprofessionelles side, og var af den opfattelse, at både på-
rørende og sundhedsprofessionelles handlemuligheder i relation til deres 
samarbejde var under indflydelse af den organisatoriske og samfundsmæssige 
kontekst, som de befinder sig i - uden det skal betyde, at individernes hand-
linger alene er et spørgsmål herom. Det er på baggrund af balancen og for-
holdet mellem struktur og aktør, at jeg har valgt teorien om system og livs-
verden. Habermas indfører teorien om den kommunikative handlen som 
modtræk til blandt andet Parsons’ systemteori. Han skriver: ”In the concept of an 
action system, actors disappear as acting subjects; they are abstracted into units to which the 
decisions and thus the effects of action are attributed” (Habermas, 2004, bind 2, s. 
235). Med henblik på at revitalisere mennesket og dets handlinger indfører 
han begrebet om livsverden. Og ifølge Habermas er det netop i en organisati-
on, man kan få øje på grænsen mellem system og livsverden, fordi ”legal regula-
tion of social relations are good indicators of the boundaries between system and lifeworld” 
(Habermas, 2004, bind 2, s. 309).  
 
En anden begrundelse for at anvende TKH er, at projektets fundament er ak-
tionsforskning, og at det sammen med kritisk teori, som den er fremlagt i 
TKH, kan få noget særligt frem. Kemmis (2001) skriver, at sammenkoblingen 
mellem aktionsforskning og TKH kan åbne op for diskussioner af fx “Prob-
lems about the nature of practice, the relationship between system theory and theories of so-
cial action, tensions and interconnections between system and lifeworld […]– all these (and 
others) are highly relevant to a contemporary understanding of the potential and limitations 
of our theory and practices of action research“ (s. 101).  
 
Kapitlet er delt op i afsnit efter de koncepter, jeg har anvendt for at begrebs-
liggøre min empiri, nemlig (1) system og styringsmidlerne, (2) livsverden og 
kommunikativ handlen, (3) forholdet mellem system og livsverden: kolonise-
ring og rationalisering (og retliggørelse), (4) organisation og profession. Af-
snittene er bygget op omkring samme koncept, idet de indeholder en beskri-
velse af begreberne i sammenhæng med Habermas’ eget teoriunivers samt en 
diskussion af, hvilke muligheder de giver for at forstå empirien. På denne 
måde går fremstillingen af teori på tværs af de tre artikler, hvor forskellige de-
le af teorien bruges.  
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System og styringsmidlerne  

Ifølge Habermas er udviklingen af systemer et historisk resultat af rationalise-
ring af livsverden, der gør det lettere for mennesker at kommunikere og ko-
ordinere handlingerne i samfundet. Habermas har udviklet sit begreb om sy-
stem gennem en modulering af Parsons’ firedelte skemaer om sociale syste-
mer og tilhørende funktionsområder. Habermas slår Parsons’ begreb om hhv. 
”economy” og ”polity” sammen i sit begreb om system. Han bevarer dog de-
lingen mellem ”economy” og ”polity” inde i sit systembegreb, idet det består 
af markedets privatøkonomiske system og statens forvaltningssystem – og 
senere også retssystem. Til hvert system hører et styringsmedie; nemlig hen-
holdsvis penge, magt (og ret) (Habermas, 2004). Ifølge Habermas substituerer 
disse styringsmedier kommunikationen mellem mennesker i det, han benæv-
ner standardsituationer. På den måde er penge og magt afkoblet fra livsverdens 
kontekstuelle kommunikation. Habermas skriver om styringsmedierne: ”In 
this regard, steering media may be understood as a functional specification of language: ra-
ther, they are a substitute for special functions of language. Language serves as a model for 
such media in other respects as well. Media simulate some of its features […]” (Haber-
mas, 2004, bind 2, s 263). Der er selvfølgelig forskel på styringsmidlerne pen-
ge og magt. Ifølge Habermas er penge nemmere at kvantificere, cirkulere og 
opbevare end magt. Desuden har magt brug for en organisation og konstant 
legitimering gennem en mere krævende normativ forankring, end det er gæl-
dende for penge. Men både “money and power are manipulative items toward which 
actors can adopt an objectivating attitude oriented to their own success. Money and power 
can be calculated and are tailored to purposive-rational action” (Habermas, 2004, bind 
2, s. 272). De substituerer altså begge sprog i standardsituationer og har begge 
et formålsrationale.  
 
Habermas’ koncept om styringsmedierne tager også afsæt i Parsons’ teori. 
Parsons skriver dog mere uddybende om både penge og magt, idet han er op-
taget af ”property”, ”contract” og ”occupation”, når det kommer til foran-
kring af medierne (Parsons, 1977). Det interessante for dette projekt drejer sig 
om hans nuancering af magtbegrebet, hvor han skelner mellem ”authority” 
(med indflydelse/overtalelse - eksemplificeret med lægens relation til patien-
ten) og magt, hvilket Habermas ikke gør. Parsons kritiserer sociologer for at 
være upræcise, når det kommer til begrebet magt, og fremhæver, at det kun er 
magt, der kan afstedkomme en straf, hvis modtageren ikke gør, hvad der bli-
ver sagt. Selvom han anerkender, at der er elementer af magt i ”influence”, 
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mener Parsons altså, at de er forskellige (Ibid.). Grunden til, at jeg tager dette 
frem, er ikke, at jeg er enig i Parsons’ rationalistiske udlægning af forskellen 
mellem ”influence” og magt, men at jeg mener, at Habermas’ manglende for-
holden sig til dette punkt efterlader et rum for diskussion af spørgsmålet om 
(sundheds)professioner og deres rolle over for borgere – her pårørende. Jeg 
vender tilbage til dette i afsnittet om profession. 
 
Jeg benytter konceptet om system og dets styringsmedier til at begrebsliggøre 
sundhedssystemet og hospitalsorganisationen på et makroniveau. I artikel 1 
skriver jeg et sundhedssystem frem, der har elementer af både marked og bu-
reaukrati, og som opererer med penge, magt og ret. Markedslogikken er kob-
let sammen med systemet, idet systemets ydelser udløser økonomiske takster, 
her særligt diagnosticering og behandling (Dybbroe og Kamp, 2016). Og sy-
stemets standardiserede arbejdsgange, som for eksempel pakkeforløb, accele-
rerede patientforløb, fastlagte kliniske procedurer, dokumentationssystemer, 
arbejds- og sektordeling er eksempler på bureaukratiet og dets magt. Det inte-
ressante bliver at udforske, hvad et sådant system betyder for samarbejdet 
mellem pårørende og sundhedsprofessionelle. For som beskrevet skal magt 
via organisationen kontinuerligt legitimeres gennem en normativ forankring i 
samfundet, hvorved, hvilke ydelser der udløser takster, også kan forandres.  

Livsverden og kommunikativ handlen  

Habermas definerer livsverden som modsætning til system med dets medier 
penge, ret og magt (Baxter, 2011). Han introducerer konceptet om Le-
benswelt eller livsverden som en horisont eller en slags baggrundstæppe for, 
at mennesker i et kommunikationsfællesskab kan forstå hinanden. Begrebet 
om livsverden er et korrelat til begrebet om kommunikativ handlen. De hæn-
ger uløseligt sammen, idet livsverden danner baggrund for den kommunikati-
ve handlen, samtidig med at livsverdens symbolske reproduktion sker gen-
nem kommunikativ handlen, som er orienteret mod inter-subjektiv forståelse 
(Neves, 2017, s. 632).  
 
Jeg har haft en del kvaler i min læsning af Habermas’ begreb om livsverden 
og har på baggrund af en længere proces valgt at fokusere på en særlig del af 
teorien om livsverden, som jeg finder relevant i forhold til det empiriske felt. 
Således skriver jeg i artikel 1 om pårørendes livsverden, hvor jeg kun beskæf-
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tiger mig med dele af livsverdensbegrebet. I det følgende beskriver jeg mine 
valg og fravalg i forbindelse hermed. 
 
På baggrund af en diskussion om henholdsvis Levi-Strauss’ antropologiske 
teori om den mytiske og den moderne måde at forstå verden på samt Piagets 
teori om barnets udvikling argumenterer Habermas for en fylogenetisk og on-
togenetisk udvikling af livsverden (Habermas, 2004, bind 1, s. 43-75). Det vil 
sige, at han beskriver en udvikling af livsverden, der går fra det mytiske, hvor 
kultur, natur, sprog og verden er blandet sammen i et uddifferentieret ver-
densbillede, til det moderne, hvor han mener, at det er muligt for mennesker 
at differentiere deres verden i forhold til, hvad der er henholdsvist objektivt, 
socialt og subjektivt – den såkaldte treverdensteori.  
 
Habermas beskriver indledningsvist livsverden og den dertilhørende kommu-
nikative handlen, som ”[…] livsverdensbegrebet som korrelat til de indbyrdes forståel-
sesprocesser. Kommunikativt handlende subjekter opnår altid indbyrdes forståelse indenfor 
horisonten af en livsverden. Deres livsverden er opbygget af mere eller mindre diffuse til en-
hver tid uproblematiske baggrundsoverbevisninger. Denne livsverdensmæssige baggrund tje-
ner som kilde for situationsdefinitioner, der af de involverede forudsættes som uproblemati-
ske: Ved deres fortolkningsydelser afgrænser de, der tilhører et kommunikationsfællesskab, 
den ene objektive verden og deres intersubjektive delte sociale verden fra de enkeltes subjekti-
ve verdener og fra (andre) kollektiver. Verdenskonceptet og de korresponderende gyldigheds-
fordringer danner det formale grundrids, med hvilke de kommunikativt handlende indord-
ner de i det givne tilfælde problematiske situationskontekster, dvs. sådanne som behøver 
fremskaffelse af indbyrdes overensstemmelse, i den af dem uproblematiske forudsatte livsver-
den” (Habermas, 2011, s. 105). Den første halvdel af denne definition på livs-
verdens kommunikative handlen lægger vægten på de uproblematiske bag-
grundsoverbevisninger. Livsverden kan her forstås som en uddifferentieret 
horisont eller kontekst og er netop en verden, fordi det er et hele. Den inter-
subjektive forståelse ligger allerede mellem kommunikationsdeltagerne i form 
af implicitte normer, hvor det kollektive er det vigtige. I den anden halvdel 
taler Habermas om, at kommunikationsdeltagerne afgrænser (og dermed ud-
differentierer) den hele livsverden til henholdsvis den objektive, den sociale 
og den subjektive verden - altså er i stand til at se ud over de diffuse bag-
grundsoverbevisninger. 
 
I min læsning af Habermas’ begreb om livsverden og kommunikativ handlen 
er der således både en ”gammel” og en ”moderne”, hvor han klart foretræk-
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ker sidstnævnte. Han skriver, at rationalisering af livsverden drejer sig om 
”normativt tilskrevet indforståelse vs. kommunikativt opnået indbyrdes forståelse” (Ha-
bermas, 2011, s. 106). Og videre: ”jo mere kulturelle traditioner træffer en forafgørelse 
om, hvilke gyldighedsfordringer der skal accepteres hvornår, hvor, for hvad og for hvem, jo 
mindre har de involverede selv mulighed for at eksplicitere og afprøve de potentielle grunde, 
som de støtter deres ja/nej stillingtagen til” (Ibid.). Som beskrevet i afsnittet om vi-
denskabsteori mener jeg, at der er ligheder mellem Gadamers begreb om 
(for)forståelse og den del af kommunikativ handlen, der hører til den gamle 
verdens uproblematiske baggrundsoverbevisninger, og at Habermas er opta-
get af at kritisere ”konservatismen” i at holde fast i dette udgangspunkt for 
forståelse. Han fremhæver derimod, at den enkelte kan løfte sig ud af livsver-
dens selvfølgeligheder og kritisk reflektere over de grundantagelser om den 
objektive og sociale verden, der ligger her – det er rationalisering af livsver-
den. 
 
Men som det også fremgår i afsnittet om videnskabsteori, er jeg kritisk over 
for Habermas’ tiltro til menneskets rationale og evne til at løfte sig selv ud af 
egen horisont, om end jeg er enig i, at det til tider både kan og skal lade sig 
gøre. I artikel 1 beskriver jeg således den forskel, som jeg finder i den kom-
munikative handlen, ved hjælp af ordene kommunikativ handlen og kommu-
nikativ handling. Forskellen mellem de to former for forståelsesorienteret 
kommunikation kommer frem i beskrivelsen af kommunikationsdeltagernes 
forholden sig til livsverden. Om de ubevidst godtager dens normer eller be-
vidst og reflekteret forholder sig til den. Groft sagt drejer forskellen mellem 
kommunikativ handlen og handling sig altså om, hvorvidt der (kritisk) reflek-
teres over disse baggrundsoverbevisninger eller ej.  
 
Ved kommunikativ handlen sætter kommunikationsdeltagerne ikke spørgs-
målstegn ved, hvordan den objektive verden eller deres fælles (inter-
subjektive) sociale verden er, men skelner kun mellem de enkeltes subjektive 
verdener og andre kollektiver. Her drejer det sig om inter-subjektiv forståelse 
mellem mennesker i sproglige og kulturelle fællesskaber/kollektiver, og det er 
her, den symbolske reproduktion foregår. Denne form for kommunikativ 
handlen finder jeg relevant i forhold til at forstå pårørendes familie- og 
kønsmæssige traditioner, da jeg mener, at livet i familier og de mønstre, der er 
heri, delvist er bundet op på kulturelle traditioner. 
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Jeg anvender ordet kommunikativ handling for at beskrive den del af Haber-
mas’ livsverden og kommunikationshandlen, der tager sig ud i det moderne. 
Ifølge Habermas opstår behovet for at hæve sig op over de uproblematiske 
baggrundshorisonter, når der er noget i kommunikation, der ikke fungerer. 
Når der er et brud. Her vil det autonome individ træde ud af den kollektive 
forståelseshorisont og sætte spørgsmålstegn ved den selvfølgelige situations-
definition og de bagvedliggende forståelser af den objektive og sociale verden. 
Det er i forbindelse med denne udlægning af kommunikativ handlen, at Ha-
bermas introducerer Searles ”speech act theory”, hvor den enkelte reflekterer 
over kommunikations gyldighed ved at forholde sig til, om den er sand (ob-
jektiv), rigtig (social) og ærlig (subjektiv). Ifølge Habermas skal der dog flere 
ting til, førend det er muligt at reflektere kritisk: fx at den kulturelle overleve-
ring tillader en kritisk selv-granskning.  
 
I mine analyser af pårørendes måde at fortælle om deres relation til patienten i 
livsverden har jeg primært øje for den ”gamle” livsverden, hvorfor det er de 
implicitte normer, de uproblematiske baggrundsoverbevisninger og forforstå-
else i parternes inter-subjektive kommunikative handlen, der bliver udforsket. 
For selvom hoftebruddet er et brud på familielivet, er det ikke sikkert, at det 
giver mulighed for, at der sættes spørgsmålstegn ved familiens relationer og 
mønstre i forhold til fx køn og omsorg.  
 
Jeg fravælger hermed at analysere på den enkelte pårørendes kommunikative 
handlinger i et sprogfilosofisk perspektiv med begreberne fra ”speech act 
theory” om de tre gyldighedskriterier; sandt, rigtigt og ærligt. Til gengæld har 
jeg valgt at bruge Habermas’ begreb om kommunikativ magt, der refererer til 
kommunikativ handling i den offentlige sfære, til at analysere diskursen om 
pårørende i det offentlige rum.  

Forholdet mellem system og livsverden 

Det helt centrale i TKH er selvfølgelig, hvordan forholdet er mellem system 
og livsverden. Habermas anvender begreberne afkobling og rekobling om 
deres forhold: “We cannot mistrust our mother tongue for it is through the medium of 
consensus formation in ordinary language that cultural transmissions and socialization as 
well as social integration come about, in the course of which communicative action is always 
embedded in lifeworld context. By contrast, the monetary medium functions in such a way 
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that interaction is detached from these contexts. And it is this uncoupling that makes it 
necessary to recouple the medium back to the lifeworld. This recoupling takes form of legally 
defining exchange relations through property and contract” (Habermas, 2004, bind 2, s. 
266). Der er altså tale om en bevægelse, hvor systemet i første omgang kan 
anskues som afkoblet fra livsverdens kontekstbundethed for derefter at re-
koble sig livsverdens kontekst gennem retliggørelse.  
 
Habermas beskriver en historisk udvikling af de vestlige samfund som fire 
adskilte ”bølger” af retliggørelse, hvor de anti-paternalistiske indgreb mulig-
gøres af etablering af et stigende antal sociale rettigheder. Den første bølge 
førte til ”the bourgeois state”, som er første statsdannelse i Vesteuropa. Al 
magt bliver her suget op i staten (kongen som enevældig, der ikke selv var ret-
liggjort, idet han kunne gøre, hvad der passede ham). Den anden bølge førte 
til ”the constitutional state”, som er retsstaten, hvor staten og magten selv 
blev retliggjort. Den tredje bølge førte til ”the democratic constitutional 
state” (omkring den franske revolution), hvor demokratiet blev indført, og 
den fjerde bølge (som stadig er pågående) førte til ”the democratic welfare 
state” (Habermas, 2004, bind 2, s. 359). Således er retliggørelse altså noget, 
der i stigende grad definerer vores samfund. Han skriver: ”The expression ”jurid-
ification” [Verrechtichung] refers quite generally to the tendency toward an increase in for-
mal law (or positive, written) law that can be observed in modern society” (Habermas, 
2004, bind 2, s. 357).  
 
Habermas beskæftiger sig en del med det ambivalente eller dilemmatiske ved 
retliggørelse. Jeg har valgt hovedsageligt at bruge ordet dilemmatisk, fordi be-
grebet ambivalens giver associationer til mere psykologiske fænomener, og at 
dilemmatisk hermed er mere Habermasspecifikt. I den engelske udgave bru-
ges termen ”dilemmatic”, som i den danske version er oversat til dilemmaag-
tig. Jeg vil dog fastholde begrebet dilemmatisk, da det rent faktisk er et eksi-
sterende dansk ord. Således kan man læse, at ”dilemmatisk (af gr.), som sætter én i 
knibe; som gør det vanskeligt at træffe sit valg” (denstoredanske.dk).   
Via lovgivning af et givent område garanteres individers frihed (rationalise-
ring), hvilket dog paradoksalt nok også tager frihed på samme tid, idet frihe-
den er betinget, og at statsmagten vokser sig større, fordi det er denne, der 
skal anerkende lovgivningen. Desuden argumenterer Habermas for, at retlig-
gørelse fører til individualiseringen af problemerne, hvor det kollektive i livs-
verden fortrænges. De negative konsekvenser af rationaliseringen og retliggø-
relsen udtrykkes i koloniseringstesen, som drejer sig om, at systemet med 
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dens styringsmidler reificerer forholdet mellem mennesker. Det er i den for-
bindelse, at Habermas skelner mellem instrumentel, strategisk og kommuni-
kativ handlen, hvor strategisk handlen er en mellemmenneskelig og social 
kommunikation, hvis logik trækker på systemets formålsrationalitet (Haber-
mas, 2004, bind 2, s. 369).  Jeg udfolder forskellen mellem instrumentel, stra-
tegisk og kommunikativ handlen i kapitel 7 (artikel 2), hvor jeg undersøger 
den konkrete kommunikation mellem pårørende og sygeplejersker. 
Jeg finder det dilemmatiske ved retliggørelse interessant i forhold til at arbejde 
med udvikling af pårørende og sundhedsprofessionelles samarbejde. For mig 
at se er det vigtige i forholdet mellem system og livsverden, at der er en ten-
dens til, at systemet via retliggørelse går ind over livsverden, og at dette er en 
dilemmatisk affære, fordi retliggørelse på den ene side kan anskues som en 
rationalisering af pårørendes livsverden, der sætter dem fri for magtforhold 
der, og på den anden side kan anskues som et overgreb på deres kommunika-
tive handlen med familien i livsverden, hvor det tingsliggør forholdet mellem 
mennesker og gør det strategisk (kolonisering). “Thus, I should like to explain the 
type of reification effect exhibited in the case of public welfare policy by the fact that the legal 
institutions that guarantee social compensation become effective only through social welfare 
law used as a medium […] and that can be held together only by systemic mechanisms. At 
the same time, however, social-welfare law applies to situations embedded in informal life-
world contexts” (Habermas, 2004, bind 2, s. 367).  
Om man betragter bevægelsen som en rationalisering eller en kolonisering er 
afhængig af sagen, tiden, konteksten og perspektivet, hvilket er genstand for 
nærmere udforskning i artikel 1, hvor jeg diskuterer fordele og ulemper af ret-
liggørelse på ”pårørendefeltet”. Med et eksempel på retliggørelse af børne-
familieområdet skriver Habermas: “What therefore, at first sight, is sometimes pre-
sented as an instrument for breaking up domination structure within family, proves on clos-
er examination to be also a vehicle for another form of dependence” (Habermas, 2004, 
bind 2, s. 370). Det er netop sådan en type dilemma, jeg går ind i, når jeg i ar-
tikel 1 diskuterer, hvordan retliggørelse af ”pårørendeområdet” kan ses som 
et opbrud i livsverdens dominansstrukturer, men samtidig også implicerer 
mere system.   
 
Et af de forhold, der er dilemmatisk ved velfærdstatens sikring af borgernes 
sociale rettigheder ligger altså i, at rettighederne er betinget. Og man kan sige, 
at den betingelse langt hen ad vejen forvaltes, fortolkes og kontrolleres af 
nogle professionelle. Ifølge Magnussen og Nilssen (2013) er en del af de soci-
ale rettigheder nemlig “svage”, hvilket refererer til det forhold, at rettigheder-
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ne er så bredt og blødt formuleret, at det kan appliceres forskelligt alt efter 
situationen. De argumenterer for, at det forfordeler de professionelle. De 
skriver: “Historically, there has been a strong connection between the expansion of the wel-
fare state and the professionalization of public administration. From the literature on pro-
fessions, we know that various occupational groups have searched for control of certain lines 
of work in relation to other groups, for instance, in the shape of what Abbott calls `jurisdic-
tion' and Johnson calls `self-regulation'. Hence, the welfare state forms a strong potential 
foundation for professional power. This may contradict the idea of social citizenship by im-
plying other kinds of interventions than those based on social rights: for instance, paternal-
ism” (Magnussen og Nilssen, 2013, s. 236). De skriver endvidere, at svage so-
ciale rettigheder, som fordrer en eller anden form for forhandling, potentielt 
skaber mere ulighed, fordi det er dem med ressourcer, der vil kunne opnå det 
fulde udbytte af sådanne rettigheder. I diskussionen tager jeg kort dette 
spørgsmål op, hvor jeg reflekterer over betydningen af forhandling af ”bløde 
rettigheder” med blik for professionsmagt og ulighed blandt pårørende. 

Organisation og profession 

Da projektet drejer sig om pårørende og sundhedsprofessionelles samarbejde 
på en hospitalsafdeling, er det centralt at teoretisere over, hvordan jeg forstår 
stedet såvel som aktørerne. Habermas selv giver ikke spørgsmålet om organi-
sation meget opmærksomhed, og han skriver ikke direkte om profession. Et 
vigtigt spørgsmål for mig har derfor været, hvad jeg skulle stille op med det. I 
det følgende beskriver jeg, hvordan jeg begrebsliggør organisation og profes-
sion med kritisk afsæt i TKH. 

Organisation 
I tråd med TKH taler jeg om system og subsidiært organisationer. Da Ha-
bermas ikke skriver meget om organisation, kunne jeg vælge alene at forstå 
hospitalsafdelingen som et sub-subsystem. I artikel 1 skriver jeg således om 
sundhedsvæsenet som et subsystem i velfærdsstaten og går ikke yderligere ind 
i dette. Men jeg fandt beskrivelsen for løst defineret til at forstå relationen 
mellem pårørende og sygeplejerskerne, som den udspiller sig på afdelingen. I 
artikel 2 har jeg derfor valgt at tage fat i de relativt få steder, hvor Habermas 
skriver om organisation, da de er produktive i forhold til at begribe betydnin-
gen af organisation som kontekst for deres kommunikation.  
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Ifølge Habermas er organisationer faktisk det sted, hvor kan man få øje på 
grænsen mellem system og livsverden, fordi, som jeg har citeret ham for tid li-
gere, ”legal regulation of social relations are god indicators of the boundaries between sy-
stem and lifeworld” (Habermas, 2004, bind 2, s. 309), og han siger endvidere, at 
det skal undersøges empirisk og ikke kan udledes deduktivt, hvilket netop er 
projektets forehavende. 
 
Med kritisk afsæt i Weber beskriver Habermas udviklingen af organisationer 
som en rationaliseringsproces med fremkomsten af formelt organiserede 
handlingsdomæner - ”formally organized domain of action” (Ibid.). Ifølge Haber-
mas har organisationer en ”zone af ligegyldighed” over for deres medlemmers 
personlighed, fordi medlemmets funktion er vigtigere. Desuden mener han, at 
organisationen har en ”zone af ligegyldighed” overfor samfundets kultur, 
værdier og ideologier (livsverden): ”There is not only a zone of indifference between 
organization and personality; the same holds for an organization’s relationship to culture 
and society. Just as persons are, as members, stripped of personality structures and neutral-
ized into bearers of certain performances, so too cultural traditions, as ideologies are robbed 
of their binding power and converted into raw material for purposes of ideology planning, 
that is, for an administrative processing of meaning constellations. Organizations have to 
provide for their own legitimation needs” (Ibid.). Konsekvensen af at tænke organi-
sationsmedlemmerne (som i dette projekt er de sundhedsprofessionelle) som 
funktioner, hvor deres personlige mening er uvedkommende, kolliderer med 
ideen om profession, hvor de professionelles meninger også bunder i deres per-
sonligt forankrede professionsviden og etik, der jo sagtens kan være i mod-
strid med organisationens målsætninger. Jeg skriver mere om dette i afsnittet 
om profession.  
 
Tanken om, at organisationen også har en ”zone af ligegyldighed” overfor 
kulturelle traditioner og ideologier, fordi de bliver konverteret til snævre mål-
sætninger for organisationen, der hjælper den med at legitimere dens egne 
behov, finder jeg ligeledes noget statisk. Som sagt skriver Habermas også an-
detsteds, at magt skal legitimeres gennem normativ forankring, hvilket vel 
næppe tillader en ”zone af ligegyldighed” overfor det omkringliggende sam-
funds kultur. Her er jeg mere på linje med mere moderne betragtninger af or-
ganisationer som dynamiske og foranderlige. Når man ser på forholdet om-
kring pårørende, er det i hvert fald interessant at kigge nærmere på, hvordan 
de kulturelle traditioner og tilhørende ideologier vedrørende ”pårørenderol-
len” influerer organisationens virke. Her tænker jeg på, hvordan organisatio-
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nen responderer på, at inddragelsesideologien også er kommet til pårørende, 
og hvordan en sådan ”tidsånd” mon konverteres til klare og målbare målsæt-
ninger. Alene det, at jeg er ansat som ph.d. til at udvikle pårørendeområdet, 
ser jeg som udtryk for denne udveksling mellem kultur, samfund og organisa-
tion.  
 
Det karakteristika ved Habermas’ organisationsbegreb, som jeg bruger mest 
aktivt i analysen, er, at selvom kommunikativ handlen forbinder mennesker i 
organisationer, så er den delvist skiftet ud med styringsmidlerne penge, magt 
og ret. Han skriver: ”Even within formally organized domains of action, interactions are 
still connected via the mechanism of mutual understanding. If all processes of genuinely 
reaching understanding were banished form the interior of organizations, formally regulated 
social relations could not be sustained, nor could organizational goals be realized. Neverthe-
less, the classical model of bureaucracy is right in one respect: action within organizations 
falls under the premises of formally regulated domains of action. Because the latter are ethi-
cally neutralized by their legal form of organization, communicative action forfeits its validi-
ty basis in the interior of organizations. Members of organizations act communicatively only 
with reservations” (Habermas, 2004, bind 2. s. 310). Organisationer er altså et 
retligt reguleret handlingsdomæne for normfri socialitet, hvor medlemmernes 
relation reguleres gennem styringsmidlerne. Han fremhæver andetsteds, at det 
ikke er det enkelte medlem i organisationen, der handler med formåls-
rationalitet (strategisk), men præmissen for kommunikation. Og som citatet 
viser, betyder det ikke, at kommunikativ handlen er væk, idet der er et spind 
af kommunikativ handlen blandet ind i de formel-retlige handlingssystemer, 
hvilket viser sig i de konkrete sociale relationer inden i organisationer (Ibid.). 
Det interessante her er netop at undersøge dette forhold empirisk. I artikel 2 
udforsker jeg således, hvad der foregår, når pårørende og sundhedspraktikere 
kommunikerer, og hvordan den omtalte præmis og spindet af kommunikativ 
handlen viser sig.  
 
For at kunne begrebsliggøre og analysere forskellige betydninger af systemets 
strategiske kommunikation introducerer jeg i kapitel 9 (analyse 4) et ANT-
perspektiv på betydninger af brugen af dokumentationsteknologierne i relati-
on til pårørendeinddragelse. Her drejer det sig om, hvordan dokumentations-
systemerne som formel-retlige handlingssystemer blander sig ind i de konkre-
te sociale relationer. På den måde tilstræber jeg en tidssvarende analyse, der 
har blik for organisationens dynamiske liv. 
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Professioner 
Overordnet set tænker jeg professioner ind i Habermas’ teoretiske begrebs-
apparat om system (marked og bureaukrati), livsverden, kommunikativ - og 
strategisk handlen. Som sagt skriver Habermas ikke direkte om professioner, 
selvom teorien om system og livsverden er udviklet med afsæt i en kritisk vi-
dereudvikling af Parsons’ funktionalistiske samfundsteori, som jo inkluderer 
en teori om profession. Derfor er det lidt interessant at se på, hvad han så ik-
ke skriver om professioner i den forbindelse. Jeg spoler lidt tilbage: Med afsæt 
i Parsons’ begreber om ”influence” og ”value commitment” og en kritik af 
hans glemte kultur, sociale normer og personlige dimensioner i hans system-
teori argumenterer Habermas for, at sproget som middel til at koordinere 
handlinger altid er forbundet til livsverden. Han placerer hermed Parsons’ be-
greber om “influence” og “value commitment” i livsverden: “Generalized forms 
of communication such as influence and value commitment require illocutionary acts and 
thus remain dependent on the binding effects of using language with an orientation to mutu-
al understanding” (Habermas, bind 2, s. 280). Man hører ikke så tit om generali-
serede former for kommunikation andetsteds, men det er faktisk et interes-
sant knudepunkt, hvor Habermas tilsyneladende forbinder Parsons’ begreber 
om ”influence” og ”value commitment” med sproget og gensidig forståelse -  
hvor Parsons derimod knytter det an til ”occupation” og ”profession”. 
 
Det korte og lange er, at Habermas ikke skriver om professioner i TKH (og 
vist heller ikke andre steder), hvilket vel kan forklares med, at profession 
hverken kan placeres i system eller livsveden. Men der er andre, der gennem 
tiderne har diskuteret, om professioner er placeret mellem system og livsverden 
eller mere i system (fx som i diskussionen mellem Scheel og Loftager, som jeg 
udfolder i artikel 2). Selvom diskussionerne ikke er sort/hvide, vil jeg i det 
følgende kort skitsere, hvordan jeg forstår diskussionens poler. Den position, 
der vil placere profession mellem system og livsverden, fremhæver professio-
ner som det menneskelige modtræk til ren systemtænkning, hvor den enkelte 
professionsudøver har en vis autonomi på baggrund af den viden og etik, 
som hun har erhvervet sig gennem uddannelse og praksiserfaring. For ek-
sempel vil omsorgsteoretikere placere sig her og fremhæve den inter-
subjektive relation professionel og patient imellem (Fx Martinsen, 2010).   
Den anden position, som placerer den professionelle i system, fremhæver 
derimod systemets indgriben i de professionelles virke, hvor professioner 
først og fremmest forstås i forhold til den funktion, organisationen har sat 
dem til at udføre, og hvor den professionelles autonomi derfor er trængt. I 
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dag er denne synsvinkel ofte diskuteret i forhold til det moderne sundhedssy-
stems stigende brug af standarder, retningslinjer og produktionslogik, hvor 
effektive arbejds-, speciale- og sektordelinger har stor indflydelse på, hvilke 
beslutninger den enkelte professionelle kan træffe (fx Timmermans og Berg, 
2003).  
 
Som en konsekvens af Habermas’ sammentænkning af en system- og en 
handlingsteori er min optik på professioner et ”både-og”. Godt nok har jeg 
placeret sundhedsprofessionel i system i figur 1, hvilket jeg har gjort for at 
tydeliggøre det strukturelt set vanskelige ved pårørende-
sundhedsprofessionel-relationen. Analyserne viser nemlig, at systemets orga-
nisationer på forskellig vis har stor betydning for såvel pårørende som sund-
hedspraktikernes muligheder for at kommunikere med hinanden. I artikel 1 
drejer det sig om, hvordan systemet tendentielt udgrænser pårørende – set fra 
pårørendes synspunkt, og i artikel 2 drejer det sig om, at systemets beskyttelse 
af patienten virker begrænsende for etablering af en direkte og inter-subjektiv 
professionel-pårørende-relation – set fra sundhedspraktikernes synspunkt. 
Således skal placeringen af sundhedsprofessionelle i system ikke forstås, som 
om jeg forstår profession som en systemfunktion uden menneskelige og fag-
lige værdier som betydende for deres handlinger i relation til patienten, men 
at når det gælder forholdet til pårørende, er de professionelle temmelig be-
grænset af systemet.  
 
I artikel 3 er fokus på de sundhedsprofessionelles forskellige holdninger til 
projektet. I den diskussion finder jeg det nødvendigt at have et mere nuance-
ret blik på, hvad professioner er for en størrelse. Jeg vil derfor her introducere 
Dybbroes (2010) generelle definition på professioner som professionelle 
grupper, der spiller en central rolle i vedligeholdelsen og udviklingen af sam-
fundet og staten. Professionssociologien diskuterer og identificerer professio-
ner i forskellige kategorier, essenser og processer. I klassisk litteratur om em-
net kan professioner defineres ud fra en række egenskaber som fx: (1) Om de 
har et synligt og forhandlet forhold til statsmagten med en særlig organisato-
risk tilknytning. (2) Om de har et synligt og forhandlet forhold til civilsam-
fundet baseret på tillid og etik. (3) Om de har en specialiseret og selvdefineret 
vidensbase. (4) Om de har selvstændighed til at udføre deres arbejdsområde. 
(5) Om de har ansvaret for uddannelse og adgang til deres egen del af ar-
bejdsmarkedet (Ibid.).  
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Professionssociologien tager forskellige former alt efter forskellige historiske 
faser og omstændigheder samt forskellige teoretiske perspektiver. Jeg har i 
min artikel valgt at referere til Elliot Freidsons bog ”The Third Logic” (2001), 
fordi det er en moderne klassiker, der tilbyder en tredje position og dermed 
har blik for professionelles relation til systemet og dets marked og bureaukrati 
som noget andet end blot organisationsrobotter. Denne tredje logik kan på 
baggrund af Habermas’ teori forstås som et tillæg til tanken om system som 
todelt - marked og bureaukrati - og fremhæver, at professionerne selv har en 
afgørende rolle, i forhold til hvordan deres arbejde skal udføres. I den sam-
menhæng kan man tale om ”social closure”, som er en proces, hvor professi-
onerne monopoliserer et område som deres - og kun deres. Dette foregår i 
interaktion med staten, andre professioner, uddannelsesinstitutionerne og 
borgerne (særligt professionens brugere). Selvom jeg ikke skriver om social 
closure i artikel 3, ligger tanken om denne type af proces bag mine analyser af, 
hvad der skete ift. de forskellige holdninger til projektet blandt læger, sygeple-
jersker, social- og sundhedsassistenter og fysioterapeuter.  
 
For at begrebsliggøre sundhedsprofessionerne på en mere tidsaktuel og nuan-
ceret måde trækker jeg desuden på teorier, der har blik for betydninger af for-
skellige vidensformer, standardiseringer, teknologier og køn i den sundheds-
faglige kontekst. I artikel 3 inddrager jeg diskussioner af Lehn-Christiansen 
(2016) om tværfaglighed i sundhedspraksisser og Dybbroe (2010) om sam-
menhængene mellem køn, profession og omsorg. I analyse 4 er jeg inspireret 
af Timmermanns og Bergs (2003) diskussioner af forholdet mellem professi-
on og evidensbaseret praksis.    
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Kapitel 5 Fortolkningstilgang 
Jeg vil starte med at sige, at mine analyser aldrig vil kunne yde retfærdighed 
over for den virkelighed, der er ’derude’, og at det har været uhyre svært at 
balancere mellem at være med i en processuel foranderlig praksis, samtidig 
med at jeg forsøgte at fiksere og strukturere den. Som Alvesson og Kärreman 
(2011) skriver: “´data’ in social science are seldom so strong or clear-cut that a researcher 
can claim to have produced unproblematic knowledge about how complex social reality looks 
or operates” (s. 4). Af denne grund benævner jeg også det empiriske produkt 
som empirisk materiale i stedet for data, der kan give indtryk af, at det er ob-
jektiv fakta. 

Fiksering og ordning af det empiriske materiale 

Mit empiriske materiale er hentet ind på forskellig vis. Det drejer sig om (1) 
forskellige typer af feltobservationer (det indledende og det fokuserede feltar-
bejde), (2) interviews med pårørende, (3) journalgennemgang, (4) dialogmø-
der med sygeplejersker samt en masse ind imellem det, fx møder med ledel-
sen, deltagelse på temadage og sociale arrangementer, der blot ikke er fikseret 
og således ikke er empirisk materiale, men alligevel er en del af det samlede 
aktionsforskningsforløb.  
 
I det følgende beskriver jeg først, hvordan feltarbejdet blev transformeret til 
empirisk materiale i form af tekst, og dernæst hvordan jeg håndterede denne 
tekst. Efterfølgende viser jeg, hvordan kategoriseringen af interviewene og 
journalauditudsagnene er grebet an.  

Feltnoter 
Man kan sige, at feltarbejde består af to særskilte aktiviteter: at være der, ob-
servere og interagere i og med feltet og at skrive det observerede ned – trans-
formere det erfarede til tekst. Og da retningen og kvaliteten af analyserne af-
hænger af feltnoterne, vil jeg i dette afsnit beskrive og begrunde, hvordan jeg 
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har arbejdet med udarbejdelsen af feltnoter. Inspirationen til dette er bogen 
”Writing Ethnographic Fieldnotes” (Emersons mfl. 2011), hvis overordnede 
ærinde er at kaste lys over selve feltnoteudarbejdelsen, idet de argumenterer 
for, at dette tidligere er underbehandlet i den etnografiske litteratur. Deres af-
sæt er et interaktionistisk og en fortolkende forståelse af etnografi i modsæt-
ning til en mere objektivistisk forståelse, hvor det anses som efterstræbelses-
værdigt, at forskeren producerer neutrale og objektive beskrivelser af et givent 
felt (Ibid.). Deres udgangspunkt er hermed i tråd med min.  
I løbet af dagene skrev jeg korte stikord og nøgleord om de situationer, jeg 
qua min problemstilling blev opmærksom på. Idet forskningsprocessen bi-
drog til udvikling af problemstillingen, skiftede mit selektionsfilter løbende 
karakter. Man kan sige, at der foregik en foranderlig selektionsproces, hvor 
nogle hændelser blev centrale, og andre perifere eller faldt helt ”udenfor” mit 
blik (jf. kapitel 2). 
 
Feltnotering foregår gerne i forskellige, men sammenhængende processer. 
Først nogle løsrevne og hurtigt nedfældede noter foretaget under selve obser-
vationen, der fungerer som en helt uundværlig ”huskeseddel” til senere mere 
udfoldede skriv (Ibid.). Jeg havde nogle A4-papirer i lommen, hvor patienter-
nes navne fremgik – en slags patientoversigt, som jeg skrev på bagsiden af. 
Nogle gange skrev jeg også ordret aktørernes udsagn ned. I mine feltnoter 
fremgår dette med citationstegn. Ofte stod jeg op og skrev stikordene på låret 
eller op ad en væg. Selvom der var tale om få stikord, er det alligevel mærk-
bart, hvor distancerende, jeg selv følte, det var at stå og skrive midt i afdelin-
gen, hvilket litteraturen også fremhæver (Ibid.).  
 
For at komme fra de korte stikord til en sammenhængende tekst uden for 
mange forglemmelser skrev jeg allerede de mere sammenhængende tekststyk-
ker samme dag på selve afdelingen. Jeg satte mig på sygeplejekontoret med de 
andre, hvor de skriver og læser på patienterne. Både fordi det hermed blev 
synligt for de andre, at jeg faktisk arbejdede med noget og ikke bare gik hvile-
løst rundt, men også fordi jeg ønskede at signalere, at mit arbejde ikke var 
hemmeligt for dem. Nogle gange læste jeg højt, hvad jeg havde skrevet, og fik 
umiddelbar respons fra aktørerne. Desuden foregik der mange udvekslinger 
aktørerne imellem på kontoret, som jeg observerede og skrev ned, hvorfor 
denne aktivitet ofte i sig selv genererede nye feltnoter. 
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I mine beskrivelser af hændelserne har jeg forsøgt at beskrive situationerne 
med relativt mange detaljer, hvor jeg har sigtet efter en relativt ”low-
inference” stil, der fokuserer på konkrete detaljer, som viser frem for at for-
tæller, hvad der sker. Jeg forsøgte dermed at afskille ”data” fra min reaktion 
herpå (Allen 2010), fordi jeg tilstræbte at skabe et nuanceret billede af, hvad 
jeg gennem min linse erfarede, og som andre har mulighed for at ”se for sig”. 
Fokus er, hvad og hvordan noget foregik, og ikke hvorfor. Selvom beskrivel-
serne er et produkt af egne fortolkende processer, muliggør detaljerede be-
skrivelser gennemsigtighed, i forhold til hvordan jeg er kommet fra den san-
sede erfaring til feltnotebeskrivelser og igen videre til mere kondenserede 
teksttyper og endelig tematisk formidling (Ibid.). Desuden er feltnoterne ud-
arbejdet med aktive verber frem for passive, sensoriske tillægsord fremfor 
evaluerende og ordrette frem for opsummerende dialoger. For det meste er 
feltnoterne skrevet som en slags scener, som et komplet og komplekst hele, 
der opstår i interaktion imellem subjekter og omgivelser (Emerson, 2011). 
 

Håndtering af feltnoter 
Jeg oplevede det dog som svært at holde mig fra ”hvorforforholdet”, når jeg 
skrev feltnoter. I min søgen efter mening, forståelse og sammenhæng i de 
sansede erfaringer blandede disse tanker sig hurtig med selve erfaringen. Næ-
sten samtidig. For at håndtere dette (i det omfang, det nu kan lade sig gøre) 
udarbejdede jeg feltnoterne, så de var delt op i tre kolonner. Første kolonne 
bestod af detaljerede beskrivelser af de hændte situationer.  
I anden kolonne skrev jeg de tanker, som jeg gjorde mig om det hændte, fx 
hvilke sammenhænge jeg tænkte, det kunne indgå i, hvilke mulige teoretiske 
begreber der kunne gribe dette, hvad for en slags tematik det var osv. Således 
er teksten i denne kolonne udtryk for yderligere fortolkning og følger Kvale 
og Brinkmans (2015) analysemetode om kondensering og tematisering. 
I tredje kolonne beskrev jeg, hvordan jeg oplevede, at feltet påvirkede mig 
følelsesmæssigt, og hvordan jeg oplevede, at jeg påvirkede feltet. Dette fordi 
jeg på linje med Emerson (2011) ikke ønsker at ignorere betydningen af etno-
grafens tilstedeværelse som observatør og deltager i de interaktioner, der ska-
ber situationerne. Således har jeg i selve feltarbejdet og i udarbejdelsen af felt-
noter haft øje for min forskerposition, og hvilke udfordringer jeg oplevede i 
forbindelse hermed. Dette hjælper til at fremanalysere, på hvilken måde min 
positionering og forskningsmetode blev konstrueret i interaktion med feltet, 
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hvilket i sig selv viser noget om feltet. Mine feltnoter ser således ud, som ek-
semplet nedenfor: 
 
Tabel 4: Feltnotering 
 

Et udsnit af en be-
skrivelse af en udskri-
velsessamtale 

Refleksioner/temaer Forskersubjektivitet 

Den pårørende (pati-
entens kæreste) siger 
at hun ikke har set 
ham pibe sådan før, så 
det må da virkelig gø-
re ondt.  
Lægen spørger dem, 
om patienten bor 
hjemme sammen med 
kæresten, fordi de så 
kan tilpasse den 
kommunale hjælp ef-
ter udskrivelse efter 
det. Den pårørende 
spørger, hvad han 
mener, ”for jeg er jo 
ikke hjemme om da-
gen, så hvordan skulle 
han kunne klare sig 
hjemme om dagen, 
han kan jo ingenting,” 
og hun fortæller vide-
re, at hun heller ikke 
før indlæggelsen kun-
ne håndtere, når han 
faldt eller var sløj, 
fordi han med sin 
sklerose bliver blød 
som spaghetti i alle 
lemmer, og de ligesom 
bare glider rundt.  
Sygeplejersken bryder 
ind her: Ja, det er net-

Den pårørendes udsagn 
om patientens smerter vi-
ser, at han habituelt ikke er 
en, der piber, så når han 
gør det nu, er det, fordi det 
virkelig gør ondt. Pårøren-
de som informationsgivere 
ml. aktuel og habituel til-
stand/korrigerende. 
 

Den pårørende er bekym-
ret for, om patienten bare 
bliver sendt hjem, og at 
hun får ansvaret for ham, 
et ansvar, hun ikke kan løf-
te, når hun er på arbejde, 
og i det hele taget er han 
for tung for hende at passe 
alene, når han har det 
skidt. Tema: Pårørende 
ønsker professionel pleje. 
 
 
Sygeplejersken kender til 
retningslinjen og har delta-
get i alle dialogmøderne, så 
han er måske særligt op-
mærksom på, at samtalen 
netop tjener til, at de bliver 

Det virker generelt, 
som om de taler mere 
med pårørende end 
med patienten i denne 
samtale. Og at pårø-
rendes opsøgende og 
tydelige måde at 
kommunikere på er 
afgørende for dette. 
Godt nok er patienten 
vågen, klar og oriente-
ret, men han taler lidt 
utydeligt og sagte og 
ikke så meget, hvorfor 
fokus ender meget på 
pårørende. 
 

Jeg forstår hende godt! 
 

 

 

 

Jeg tænker, at sygeple-
jersken er påvirket af, 
at jeg er i rummet, og 
at vi har drøftet disse 
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op derfor, vi har den-
ne samtale, siger han. 
Vi skal sammen finde 
ud af, hvordan det 
skal være efter udskri-
velse. Og vi vurderer 
heller ikke, at du 
(henvendt til patien-
ten) kan klare dig 
uden hjælp, som det 
er nu. ”Du er ikke 
klar, du er der ikke 
endnu”, siger sygeple-
jersken og henvendt 
til pårørende: ”Og du 
er vel også bekymret 
for situationen?” 
”Ja, jeg tænker, når 
han falder og er dårlig, 
og jeg kan ikke få ham 
op fra gulvet, hvis han 
er faldet på badevæ-
relset uden andet end 
våde underbukser, 
hjææælp, hvad skal jeg 
gøre, og så har vi rin-
get 1813, for hvad skal 
jeg ellers?” 

enige om en løsning, og at 
det ikke er de sundheds-
professionelles prædefine-
rede plan, der bare trækkes 
ned over patienten og på-
rørende. Lægen er til gen-
gæld øjensynligt ikke ori-
enteret om dette. Tema: 
Kommunikation: strate-
gisk/kommunikativ  
 

ting flere gange, og 
han gerne vil vise mig, 
at han kan.  
Særligt fordi han til 
sidst i samtalen spør-
ger, hvad karakter jeg 
giver dem (ligesom 
ved en anden lejlig-
hed). I det hele taget 
er særligt denne syge-
plejerske opmærksom 
på min vurdering, også 
selvom jeg flere gange 
har sagt, at jeg ikke 
vurderer eller evalue-
rer dem. 
 

 
Både interviewene med pårørende og dialogmøderne med sygeplejerskerne er 
lydoptaget og transskriberet. Ved hvert dialogmøde har både jeg selv og del-
tagende bi-vejleder desuden skrevet feltnoter. Med inspiration i kolonneind-
delingen håndterede jeg også de transskriberede pårørendeinterviews og dia-
logmøder ved at putte dem ind i kolonner. Med udgangspunkt i Kvale og 
Brinkmans (2015) begreb om kondensering gennemgik den empiriske bear-
bejdning følgende skridt: (1) gennemlæsning af interviewtransskriptionerne, 
(2) udtalelser om samme type emne samledes i klosters, som jeg så efterføl-
gende placerede i første kolonne i et nyt dokument (første tematisering), (3) i 
anden kolonne foretog jeg en kondensering af de mange udtalelser (konden-
seret tema) og (4) i tredje kolonne yderligere en kondensering, hvor det bliver 
til ét tema (fokuseret tema). Nedenfor ses et lille udsnit af et eksempel:   
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Tabel 5: Dialogmødetematisering 
 
Sygeplejerskernes faglige perspektiv på den vellykkede udskrivelsessamtale 
(US) - tematisering v. dialogmøde 3 
Første fortolkningsskridt:  
udtalelser fra interview-
transskription om samme 
emne 

Vellykket US er, når alle 
bliver hørt og set 

Den vellykkede US er den, 
hvor der er tid til, at P og P 
kan stille spørgsmål, og til at 
der bliver svaret  

Den vellykkede US er den, 
hvor P og P bliver hørt, og 
der er tid til, at de stiller 
spørgsmål og får svar 

Den gode US er, hvor P og 
P bliver hørt og set, tid til 
spørgsmål, og hvor SP er 
forudseende og hjælper 
spørgsmålene lidt på vej  

Den vellykkede samtale er 
den, hvor alle parter delta-
ger aktivt 

Den vellykkede US er, når 
vi holder tidsrammen 
(drømmer om mere tid og 
uden afbrydelser) 

Det er vellykket, når der er 
ro  

Den vellykkede US er, når 

Anden fortolknings-
skridt: kondensering 

 

Den vellykkede US 
er: 

 

når alle bliver hørt og 
set 

når der er tid til 
spørgsmål og svar 

 

når SP hjælper P og P 
med at få stillet 
spørgsmål 

 

 

 

når der er tid, ro og 
ingen afbrydelser 

 

når alle ved, hvad 
formålet er 

 

Tredje fortolknings-
skridt: tematisering 

 

Den vellykkede US  
er, når der er tid og 
ro, og alle deltagere 
er aktive og kender 
formålet med samta-
len (og er enige) 
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alle ved, hvad formålet er 

Den vellykkede samtale er 
den, hvor parterne er enige 
(med de SP) om, hvad der 
er sket og skal ske 

når parterne er enige 

 

 

Fortolkning af de empiriske materialer 

Meget bredt forstået indskriver projektet sig i en socialkonstruktivistisk for-
ståelsesramme, hvorved den virkelighed, der søges erkendt, ”ikke er den ”vir-
kelige virkelighed”, men en fortolket virkelighed” (Rasborg, s. 403, 2013), 
hvor der vil være alternative fortolkninger. Fortolkningen er ikke en simpel 
afspejling af virkeligheden, men derimod et spørgsmål om, hvilke perspekti-
ver der lægges ned over den. Måden, hvorpå jeg forstår og arbejder med for-
tolkning, er som sagt inspireret af Reflexive Methodology (2009) af Alvesson 
og Skjoldsberg og af Gadamers filosofiske hermeneutik. 
  
Den filosofiske hermeneutik lægger vægt på, at for-forståelser, fordomme, 
historicitet, tradition og sprog (samlet set benævner Gadamer disse forståel-
seshorisont) er forskellige dimensioner af forståelsesprocessen i den såkaldte 
hermeneutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel går kort og godt ud på, at 
forståelse og fortolkning foregår i en dialektisk bevægelse mellem del og hel-
hed i teksten/andetheden, og hvor forståelse, fortolkning og applikation (an-
vendelse af den fortolkede viden) er integrerede i hinanden (Gadamer, 2007).  
Nu kan det lyde, som om der ingen bevægelse er i en sådan cirkel, som om 
for-forståelserne blot reproduceres i lukkede cirkler. Men det er der. Bevægel-
sen i forståelsesprocessen består i, at forståelseshorisonten åbnes op i dialog: 
”Det er ved at overskride den tidligere forståelse, at horisonten flytter sig, og selve overskri-
delsen sker ved at sætte fordomme på spil. Dette er at gøre sig en hermeneutisk erfaring. 
Dette er at gøre sig en hermeneutisk erfaring” (Højbjerg, 2013, s. 304). For at billed-
liggøre, at fortolkning er en bevægelse, er der også flere, der beskriver den 
hermeneutiske cirkel som en spiral i stedet for en cirkel.      
 
Selvom jeg har forsøgt at udføre såvel som fremstille det empiriske arbejde 
metodisk stringent, det vil sige med orden i rækkefølgen af feltarbejdets faser 
og fortolkninger, var det i virkeligheden ikke helt så stringent. Der var en del 
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frem og tilbage, hvor spontane fortolkninger af det, jeg fx observerede allere-
de første dag, har betydning for nogle af de spørgsmål, som jeg stillede ved 
dialogmøderne, der igen har betydning for, hvilke svar jeg fik, som så igen har 
haft betydning for, hvilke forandringer forskningsprocessen har initieret (ap-
plikation). Ligesom mit valg af teori både konstituerer og konstitueres af em-
pirien på måder, der ikke altid er helt tydelige for mig. Når det er sagt, er der 
fulgt en intenderet plan om at skabe en dialektisk fremadskridende bevægelse 
imellem de forskellige faser, hvor fortolkninger af en fase (fx observationerne 
af udskrivelsessamtalerne) er medskabende for, hvad der skete i næste fase (fx 
tredje dialogmøde) osv. Således har fortolkningsprocesserne været spiralagtige 
og er foregået mellem fortolkninger af dele af empirien, dele af teorien og til-
bage til det, der i projektet bliver ”helheder” - fx kan en empirisk pointe 
fremanalyseret ved hjælp af et teoretisk begreb forstås som en sådan helhed.   
 
Det skal ikke være en hemmelighed, at det har været svært. Af flere grunde. 
For det første er det ikke sådan lige til at finde rundt i det samlede empiriske 
materiale, som består af mange forskellige slags materialer, og der er meget af 
det. Udfordringen har været at beslutte, hvilke dele der skulle trækkes frem i 
selve analyserne, særligt fordi det er så forsvindende lidt i forhold til den sam-
lede mængde. Ifølge Alvesson og Kärreman (2011) er det blot 5 % af det 
samlede empiriske materiale, der indgår i den endelige afhandling, og at det 
kan være vanskeligt at argumentere for valget af de eksempler, man så vælger 
at trække frem. Der, hvor eksemplerne bliver bragt, har jeg forsøgt at skrive, 
hvordan de skal forstås; fx om det er et eksempel på noget, jeg har set eller 
hørt mange gange, eller om det er særligt interessant i forhold til problemstil-
lingen. 
 
For det andet er forholdet mellem empiri og teori ikke altid så nemt at hånd-
tere. En gængs problemstilling er, at teorien får overherredømme over empi-
rien, hvor eksempler fra det empiriske materiale blot bekræfter teoriens for-
domme (Alvesson & Sköldberg, 2009). Jeg har måttet slås noget med denne 
tendens, da det er et faremoment i mine analyser. Da TKH er en ”grand 
theory”, der ’ordner hele verden med store penselstrøg’, er der steder, hvor 
nogle af empiriens modsætningsfuldheder og indre rigdom fortrænges. Det er 
muligt, at jeg med applikation af mere ”middle-range-begreber” havde kunnet 
åbne op for den rigdom, hvilket bestemt kunne have været interessant.  
Som beskrevet i teoriafsnittet valgte jeg først teori et godt stykke inde i feltar-
bejdet, hvorfor man kan sige, at fortolkningsmulighederne forblev åbne i lang 
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tid, og at jeg fandt, at teorien greb problemstillingen på en særlig interessant 
måde. Hermed kan man sige, at jeg har arbejdet abduktivt i mine analyser – i 
et spænd mellem empiri og teori. Som modtræk til teoretisk overherredøm-
me, hvor ét teoretisk perspektiv tager over, har jeg trukket andre teoretiske 
perspektiver ind senere. Således er vigtige fortolkningslinser også feminismen, 
professions- og standardiseringssociologien, som er valgt, fordi der empirisk 
var noget på spil, som TKH ikke havde teoretiske begreber for. 
 
Med filosofisk hermeneutik er der mulighed for at analysere på et mere sub-
jektivt niveau, ligesom fx Gleerup (2010) har gjort i sin ph.d.-afhandling, der 
også er et aktionsforskningsprojekt. Hun har foretaget individuelle hermeneu-
tiske analyser af de social- og sundhedsassistenter, der indgår i projektet. 
Denne mulighed er ikke udnyttet i denne afhandling, fordi projektet drejer sig 
om to parters erfaringer og synspunkter på deres fælles samarbejde og udvik-
lingen af denne, hvorfor det gaber over mere. Således får jeg gennem mine 
analyser fremstillet et mere kollektivt subjekt: ”de pårørende” og ”sygeplejer-
skerne” – altså som kollektive enheder. Jeg er klar over, at et sådant kollektivt 
subjekt er et kunstigt greb, der ikke er sensitivt over for de mange individuelle 
måder at være pårørende, sygeplejerske, læge osv. på. Desuden er konstrukti-
onen af et kollektivt subjekt kun én facet af det at være menneske, hvorfor 
man kan sige, at jeg skaber et noget grovkornet, forfladiget og relativt endi-
mensionelt subjekt. Styrken er til gengæld, at jeg får peget på nogle tendenser 
baseret på empiriske helhedsindtryk, og at de teoretiske begreber også gør det 
muligt at få øje på modeksempler og kontraster i det empiriske materiale – 
netop fordi teorien opererer med ambivalens og dilemmaer.  

Gyldighedsvurdering  

Som aktionsforsker med udgangspunkt i en refleksiv metodologi tværs over 
kritisk teori, filosofisk hermeneutik og feminisme afviser man objektiv viden 
som en mulighed og dermed også generaliserbarhed og reliabilitet i traditionel 
forstand. Dette stiller krav om refleksioner om validitet (Duus, 2012). Fun-
damentalt handler validitet i aktionsforskning, såvel som i filosofisk herme-
neutik, om, at det, man fortolker og laver, er meningsfuldt i den konkrete so-
ciale kontekst - og ikke objektivt set sand i enhver kontekst. Som beskrevet i 
afsnittet om aktionsforskningens videnskabsteori ligger vægten i dette projekt 
på at skabe phronetisk viden om pårørendesamarbejde i praksis, en viden, der 
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er skabt i dialog, og som tager afsæt i den konkrete kontekst. Ved hvert dia-
logmøde kom mine fremlagte analyser af mine observationer og interviews i 
dialog med sygeplejerskernes erfaringer og synspunkter, hvorved vi sammen 
opnåede ny viden - i en horisontsammensmeltning. Det var ikke kun mig eller 
dem, der skulle forstå noget nyt, men os begge. Og forandringstiltagene er de 
konkrete udløbere af disse nye forståelser. 
  
Ifølge Kvale (1997) fører spørgsmålet om gyldighed til spørgsmålet om sand-
hed, som filosofisk deles op i tre; korrespondens, pragmatisk nytte og kohæ-
rens (1997). Førstnævnte er ikke relevant her, da det drejer sig om objektiv 
videnskab. De to sidste er derimod begge relevante at forholde sig til. 
Praktisk nytte-kriteriet er aktuelt inden for aktionsforskning, fordi det henvi-
ser til praktiske konsekvenser af forskningen. I nogle fremstillinger af aktions-
forskningens validitet vægtes selve effekten af praksisændringen faktisk som 
det mest betydningsfulde (Duus, 2012). I nærværende tilfælde kunne validite-
ten således evt. have været målt på tilfredshed hos pårørende og sygeplejer-
sker ved praksisændringerne. Såfremt det havde været det eneste parameter, 
måtte validiteten desværre nok have været vurderet som lav – da det, som 
mine analyser vil vise, har været udfordrende at skabe gennemgribende prak-
sisændringer. Det belyser til gengæld klart mulighedsbetingelserne for sådanne 
ændringer, hvorfor projektet svarer på sit eget spørgsmål og på den måde le-
ver op til validitetskravet.  
 
Kohærenskriteriet henviser til konsistens og indre logik og derfor også til, 
hvorvidt analyserne på transparent vis belyser det, som projektet har til hen-
sigt - i dette tilfælde: hvilke potentialer og barrierer der er for pårørendeind-
dragelse på en hospitalsafdeling. Og som Duus (2012) skriver, så er aktions-
forskningens validitet afhængig af en transparens, hvilket kan være en stor 
opgave, fordi: ”Med en tilgang til forskning, der både er processuel og forstår forskerollen 
som deltagende, er det indlysende, at omfanget af komplekse data kan vokse sig stort” (s. 
128). Jeg har gennem hele projektet forsøgt at etablere en sådan transparens, 
og i artikel 3 skriver jeg et narrativ eller en autoetnografisk beretning, hvor 
forskersubjektet bliver meget tydelig integreret i fortolkningerne. Det er ikke, 
fordi jeg forstår de andre fortolkninger, jeg har lavet, som mindre præget af 
mig som forsker, men fordi jeg i artikel 3 beskæftiger mig med et hændelses-
forløb, der fortæller noget om feltet, metoden og mig selv – og dermed bidra-
ger til transparens i projektet. 
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Introduktion til analysesektion 
Denne sektion indeholder afhandlingens analyser og består af tre artikler samt 
et selvstændigt analyseafsnit. Jeg beskriver indledningsvist kort produktions-
forholdene for disse for på den måde at kontekstliggøre deres tilblivelse.  
 
Kapitel 6 indeholder artikel 1 ”Pårørende i klemme mellem system og livs-
verden”, som er et kapitel i antologien ”Social ulighed i sundhed – nye huma-
nistiske og socialvidenskabelige perspektiver” (Lehn-Christiansen mfl., 2016) 
skrevet medio 2015. Således er den skrevet temmelig meget før de to andre 
og kappen (hvilket også skyldes jeg har været på barsel). Som titlen på bogen 
indikerer, er et omdrejningspunkt ulighed, og mit bidrag er således optaget af 
pårørendes ulige position i sundhedsvæsenet såvel som kønnenes ulige forde-
ling i forbindelse med pårørendeansvar. Som beskrevet i kapitel 3 er det in-
terviewene med de pårørende og de indledende observationer, der udgør det 
empiriske grundlag for analyserne i denne tekst. Analyserne af ”pårørende-
perspektivet” bevæger sig på makroniveau og er optaget af de samfundsmæs-
sige betingelser for forandringsambitionerne for pårørende. Således fungerer 
det empiriske materiale først og fremmest som eksempler på, hvordan pårø-
rende kan erfare det at være pårørende i den danske velfærdsstat, og hvor det 
specifikke ved at være pårørende til en ældre borger med hoftebrud udgør en 
særlig sårbar situation. Artiklen er peer-reviewed. 
 
Kapitel 7 indeholder artikel 2 ”Kommunikation mellem pårørende og syge-
plejersker på en hospitalsafdeling”, som er publiceret i tidsskriftet ”Forskning 
og forandring” i 2018. Artiklen zoomer ind på forandringstiltagene på afde-
lingsniveau og foretager analyser af sygeplejerskernes synspunkter på aktuelt 
og ønskværdigt pårørendesamarbejde såvel som de forandringer, der skete i 
praksis. Empirien her er de fire dialogmøder afholdt med sygeplejerskerne 
samt observationer af pårørendesamarbejdet før og efter forandringstiltagene. 
Artiklen bevæger sig på meso-niveau og har særlig opmærksomhed på mulig-
heder og barrierer for udvikling af pårørendesamarbejde i en hospitalsorgani-
sation. Artiklen er gennemlæst og kommenteret af de deltagende praktikere 
og danner baggrund for en formidlingsartikel, som skal skrives i samarbejde 
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med de involverede sygeplejersker fra afdelingen. Artiklen er således den, der 
ligger de konkrete aktionsforskningsprocesser nærmest. Artiklen er peer-
reviewed. 
 
Kapitel 8 indeholder artikel 3 ”Like Don Quixote? A Story about Doing Ac-
tion research on a Hospital Ward and some Critical Reflections”, som er i re-
view hos det internationale tidsskrift ”SAGE Journal of Action research”. Ar-
tiklen er først og fremmest en metodologisk refleksionsartikel, som diskuterer 
en række præmisser for det konkrete aktionsforskningsprojekt og min egen 
forvaltning af disse, men peger også i retning af nogle mere generelle mulig-
hedsbetingelser for at drive aktionsforskning i en hospitalsorganisation.  
 
Kapitel 9 indeholder det, jeg har benævnt analyse 4 ”Betydninger af den 
sundhedsfaglige dokumentation for pårørendeinddragelse”. Analysekapitlet 
har været undervejs længe. I 2015 havde jeg foretaget analyserne, men lagde 
dem væk, da de ved første øjekast virkede lidt langt væk fra det centrale ærin-
de. I forbindelse med skrivning af kappen stod det dog klart, at analyserne 
bidrager til at kaste lys over mulighedsbetingelserne for pårørendeinddragelse 
i hospitalsvæsnet, hvorfor jeg har valgt at indføre det som det sidste analyse-
afsnit. Med et empirisk afsæt i journalgennemgangen og teoretisk anvendelse 
af en ANT-inspireret tilgang analyseres betydningerne af henholdsvis mundt-
lig og skriftlig kommunikation i relation til pårørendeinddragelse. Da analysen 
ikke har en forklarende indledning (da den jo ikke skal kunne læses selvstæn-
digt, som det er gældende for de andre), er den også noget kortere. 
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Kapitel 6 Artikel 1 
Publiceret i ”Social ulighed i sundhed – nye humanistiske og socialvidenska-
belige perspektiver” (Lehn-Christiansen mfl., 2016). 

Pårørende mellem system og livsverden 

Optimering af medicinsk behandling af sygdom afstedkommer, at der er flere, 
der overlever sygdom og at behandlingen i sekundærsektoren går hurtigere. 
Der er derfor flere ældre og sårbare patientgrupper, der i perioder er pleje-
krævende udenfor og imellem sundhedssektorerne. Pårørende får som kon-
sekvens heraf i tiltagende grad tildelt en central pleje og omsorgsrolle (Aftale 
om fremtidens hjemmehjælp, København, Regeringen, m.fl. 2014). Med tan-
ke på om pårørende mon ender i en situation, hvor de bliver presset i hver-
dagslivet og konfronteres med praktiske og moralske dilemmaer, vil jeg un-
dersøge deres oplevelse af det at være pårørende, og hvordan samarbejdet 
mellem pårørende og sundhedsprofessionelle kan udspille sig i sundhedsvæ-
senet.  

Introduktion  
”Pårørende” er sprogligt set ikke noget i sig selv. Pårørende er en substantive-
ring af lang tillægsform og har i modsætningen til normale substantiver ikke 
en bestemt form (som patienten) eller kan differentieres i ental og flertal 
(www.sproget.dk). Pårørende er således sprogligt set et vedhæng til patienten 
(som patientens pårørende), og rummer ikke den pårørende som et selvstæn-
digt subjekt. Om dette også er gældende for måden hvorpå pårørenderollen 
konstitueres i sundhedssystemet, vil jeg udforske nærmere i dette kapitel. Li-
gesom jeg er nysgerrig på, hvilken betydning det har, at det traditionelt såvel 
som aktuelt, overvejende er kvinder, der varetager omsorgen, når nogle bliver 
syge i familien (Jensen og Møberg, 2011).  
I den sundhedsfaglige forskning er det almindeligt at beskæftige sig med på-
rørende-inddragelse og - tilfredshed, men tendensen er, at pårørendesituatio-
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nen beskrives sammen med patientsituationen og forstås som middel til bedre 
patientforløb (f.eks. Bertelsen, 2014, Shuy, 2007). Min ambition er at beskrive 
pårørendes situation som et mål og en sag i sig selv, og ikke som et supple-
ment eller en ressource for patienten. Jeg vil begrebsliggøre ”pårørendeper-
spektivet”, analogt til det velkendte patientperspektiv, og håber på, at dette 
får det særlige ved deres ofte svære situation tydeligt frem. Da det at være på-
rørende er en ”relations-rolle”, som ikke kan forstås uden dem de står i relati-
on til, vil jeg i kapitlet beskrive de dynamikker og spændingsforhold, der kan 
ligge i trekanten: patient, pårørende og sundhedsprofessionel i sundhedssy-
stemer – set ud fra den pårørende alene. For hermed at give dem en stemme.        
Konceptualiseringen af pårørendeperspektivet beror på teoretisk analyse af 
feltet bredt set samt af eget empirisk materiale, som er frembragt via etnogra-
fisk feltarbejde, herunder interview med pårørende (Davies 1999, Allen 2010). 
Specifikt drejer det sig om feltobservationer af udvekslinger og kommunikati-
on mellem pårørende, patienter og sundhedsprofessionelle på en ortopædki-
rurgisk hospitalsafdeling, samt interview med ti pårørende til ældre patienter 
med hoftebrud både under indlæggelse og efter udskrivelse. Rekruttering er 
sket via patienterne, der selv har udpeget deres primære pårørende og består 
af to ægtefæller (henholdsvis en mand og en kvinde), to sønner og seks døtre, 
alle i alderen 50-80 år. Denne sammensætning afspejler det generelle billede af 
pårørende på afdelingen, hvad angår alder, køn og relationstype.  
Analysen er foretaget med begreber fra Habermas’ ”Teorien om den kom-
munikative handlen” (2011,1981): system, livsverden, kommunikativ magt og 
koloniseringstesen med dens monetarisering, retsliggørelse og bureaukratise-
ring af livsverden, samt feministisk kritik af teorien.  Begreberne bruges til at 
få øje på, hvordan systemet i form af henholdsvis offentlig administration, ret 
og økonomi er medvirkende til at konstituere forholdet mellem pårørende, 
patient og sundhedsprofessionelle og influere på deres interne kommunikati-
on og på, hvordan de pårørende oplever situationen. De nævnte begreber ud-
foldes det sted i teksten, hvor de bruges og understøtter analysen af de empi-
riske eksempler fra feltarbejdet, der markeres med overskriften ”Analyse af 
empiri”.  
Kapitlet falder ud i fire dele. I første del af kapitlet drejer det sig om pårøren-
des placering i velfærdsstatens sundhedssystem. Afsnittet (1) System i foran-
dring har til formål at redegøre for velfærdsstatens udbygning og det kirurgi-
ske behandlingssystem for hoftefraktur, for at analysere hvilken betydning det 
kan have for pårørende i dag. Anden del (2) Pårørende i relation analyserer, 
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hvilke konsekvenser sundhedssystemets indretning kan have for pårørendes 
muligheder for at agere pårørende.   
I tredje del af kapitlet beskæftiger jeg mig med betydningen af pårørendes re-
lation til patienten. I afsnittet (3) Pårørendes livsverden foretager jeg analyser 
af livsverdens familiære og emotionelt betingede indretning og kønnets be-
tydning heri. Delingen mellem system og livsverden tjener til at tydeliggøre 
nogle særlige dilemmaer, konflikter og ambivalenser og er på ingen måde ud-
tryk for, at pårørende i henholdsvis system og livsverden forstås adskilt (hvil-
ket teorien heller ikke indikerer), eller at køns- problematikken kun hører til i 
livsverden. Men kvindens stilling er markant her.  
I fjerde og sidste del af kapitlet vil jeg, på baggrund af analysen, diskutere mu-
lighedsbetingelserne for bedre vilkår for pårørende. I (4) Pårørende i fremti-
den, begrebsliggøres denne diskussion med kommunikativ magt og kolonise-
ringstesen, og pårørendes politikkens former og muligheder skitseres. 

1. System i forandring 
I dette afsnit vil jeg efter at have beskrevet den teoretiske forståelse af vel-
færdsstaten som et system, redegøre for dets udvikling og hvilke implikatio-
ner dette kan have for pårørende til syge og gamle mennesker. Herefter zoo-
mer jeg ind på det specifikke hoftepatientforløb og redegøre for, hvordan det 
er organiseret, for til sidst at analysere hvordan pårørende oplever at være på-
rørende i dette system.     
System forstås ud fra Habermas´ teori, som et historisk resultat af rationalise-
ring af livsverden, der gør det lettere for mennesker at kommunikere og ko-
ordinere handlingerne i samfundet. System består af markedets privatøkono-
miske system og statens forvaltningssystem (samt retssystem) styret af medi-
erne penge og magt (og ret) overfor den humane medmenneskelige forståelse 
og indforståethed i livsverden gennem kommunikation (Habermas, 2011, 
Eriksen og Weigård, 1999). Et centralt træk ved velfærdstaten i dag er, at sy-
stemet er koblet sammen, så markedslogikken kan gennemtrænge administra-
tionen og gøre klienter, patienter og borgere til konsumenter og forbrugere af 
velfærdsstatens ydelser, sådan som det sker i New Public Management 
(NPM), hvor flest mulige ydelser til lavest mulig stykomkostninger ses som 
optimering af systemet (Hornemann og Larsen, 2011). Sundhedsvæsenet for-
stås som et undersystem i velfærdsstaten med diagnosekategoriseringer med 
tilhørende behandlingsregimer, dokumentationssystemer og koordinering af 
arbejdsgange, med henblik på varetagelse af befolkningens sundhed. Selvom 
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sundhedsvæsenet overordnet set forstås som ét system, så er delingen mellem 
primær og sekundærsektoren vigtig at holde sig for øje, da de organisatorisk 
er adskilte. Sekundærsektoren er et behandlingssystem, hvorimod primærsek-
toren kan anskues som et pleje- og rehabiliteringssystem. Det empiriske mate-
riale i dette kapitel siger noget om de pårørendes oplevelse af både primær- 
og sekundærsektor og overgangene mellem dem, men det bliver ikke gen-
stand for en selvstændig diskussion. 
For at forstå pårørendes placering i systemet vil jeg begynde med at beskrive 
velfærdstatens udbygning og dets betydning for befolkningens forventninger 
til, hvordan livet skal indrettes. Dernæst følger et afsnit om sundhedssyste-
mets aktuelle indretning, her særligt de forhold, der berører den ældre patient 
med hoftebrud og dennes pårørende. 

Velfærdsstatens udbygning  
Det samlede sundhedssystem er en central del af velfærdsstaten, hvis udbyg-
ning tog fart fra 1960´erne. I Danmarks efterkrigstid var der enorm vækst i 
produktion og materiel velstand, med forøgede krav til arbejdsstyrkens faglige 
niveau og størrelse. Dette ”trak også kvinderne ind på arbejdsmarked og skabte 
grundlag for opgør med traditionelle kønsrollemønstre og familiemønstre. Det sendte […] 
førskolebørn på institution og forlængede uddannelsestiden i den anden ende. Det ændrede 
de ældres levevilkår. Det styrkede serviceerhvervene og hævede den offentlige sektors bidrag 
til nationalproduktet” (Andersen, 1981, s. 114). I dag er langt de fleste kvinder 
ikke blot på arbejdsmarkedet, men arbejder fuldtid (Larsen og Møberg 2014) 
og omsorgen for børn, syge og gamle er institutionaliseret, omend omsorgs-
arbejdet fortsat primært løftes af kvinder (Jensen og Møberg, 2011). Danmark 
gik fra at være en selektiv velfærdsstat (socialforsikring) for de mindre bemid-
lede til at være en universel velfærdstat, hvor lige adgang til de store væseners 
ydelser (sundheds-, uddannelses- og socialområdet) er grundlæggende og fi-
nansieret via skatten, og hvor det er de professionelles faglige skøn, der ligger 
til grund for vurderingen af borgernes ret til ydelser (Hornemann, 2011). Så-
ledes kan man sige, at der er tale om en gennemgående professionalisering og 
institutionalisering af varetagelsen af befolkningens uddannelse, sundhed og 
socialsikring. En rationalisering af livsverden, hvor for eksempel behovet for 
plejen af ældre faglig vurderes, varetages og evalueres af offentlige ansatte 
sundhedsprofessionelle i regioner og kommuner, i stedet for at være et for-
hold man må ordne internt i de enkelte familier. Dette var med til at forme 
befolkningens forventninger til systemet, når vores gamle bliver syge, således 
at den danske befolkning også forventer at velfærdsstaten varetager behand-
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lingen og plejen af syge og gamle, når alle voksne er på arbejdsmarkedet og 
betaler skat. Ifølge en Eurobarometer undersøgelse mener 75 % af de danske 
respondenter, at det er det offentliges ansvar at passe deres ældre forældre, 
hvis de ikke længere kan klare sig selv. Dette står i kontrast til Spanien, hvor 
kun 13 % mener dette, og hvor 67 % mener at de selv ville passe dem i deres 
hjem. Tyskland ligger i midten med 30 %, der mener at plejen er det offentli-
ges ansvar (Jensen og Møberg, Table 6.2, s. 109, 2011). Dette billede afspejler 
de forskellige velfærdssystemsmodeller (Bislev, 2011), hvor den danske model 
lægger op til udbredt forventning om, at omsorgsarbejdet varetages af vel-
færdsstaten.  

Hoftefraktur - det kirurgiske behandlingssystem og ældreom-
rådet 
Når en ældre borger brækker hoften berører det flere instanser i sundheds-
væsnet. Det drejer sig om behandlingssystemets ortopædkirurgi og ældreom-
rådets plejesystem. Inden for ortopædkirurgi har der længe været fokus på op-
timering af behandlingsforløbet for ældre mennesker med hoftenær fraktur. 
Patientgruppen er stor med cirka 10.000 tilfælde årligt. Gennemsnitsalderen 
er 84 år og de fleste har allerede før bruddet andre sygdomme relateret til al-
derdom. Kvinder udgør næsten 80 % af tilfældene. Dødeligheden er på 10 % 
de første måneder efter frakturen og der er en overdødelighed på 20-50 % 
sammenlignet med ældrebefolkningen generelt (www.sundhed.dk). Der er 
udviklet referenceprogrammer og en lang række evidensbaserede retningslin-
jer med henblik på at optimere den kirurgiske behandlingseffekt målt i pri-
mært dødelighed og behandling/plejeeffekt målt i komplikationsrate, af-
hængighedsrate og effektive patientforløb med mindst mulig belastning af 
sundhedsvæsenet (Det nationale indikatorprojekt, 2010). Det overordnede 
mål er at behandle patienter med hoftenær fraktur, således de kan leve ”et 
længere og bedre liv”. Optimering er på denne måde noget, der hører be-
handlingssystemet til og som er indlejret i en sundhedspolitisk og medicinsk 
diskurs. Tendensen i sundhedssystemet er kendetegnet ved at behandlingssy-
stemet kører med flere, men kortere (accelererede) patientforløb, færre men 
højt specialiserede hospitaler med mange dagshospitals- indlæggelser og øget 
teknologi- og evidensbasering med stigende standardisering som følge.  
Det er i primærsektorens plejesystem, at bestemmelsen af patientens behov 
for hjælp udenfor hospitalsregi finder sted. Her er tendensen færre pleje-
hjemsboliger, ”længst mulig i eget hjem-politik” og en drejning fra pleje 
overmod rehabilitering. Antallet af modtagere af hjemmehjælp i eget hjem er 
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faldet med 15 % - dette til trods for voksende ældrebefolkning, særligt dem 
over 80 år (Nielsen og Andersen, 2014). Dette skyldes ifølge kommunerne 
øget satsning på rehabilitering, der sætter de ældre i stand til at klare sig selv 
(Ibid.), men hvor sygeplejeopgaver muligvis og delvis overtages af pårørende 
(Larsen og Esmark, 2013). 
Ældre med hoftebrud kommer relativt hurtigt hjem igen efter behandling på 
hospitalet. Der arrangeres hjemmehjælp og genoptræning på baggrund af 
kommunens vurdering og økonomiske ressourcer, men der er ikke tale om 
døgndækkende pleje. Dette stiller patienten i en sårbar og afhængig position 
og den pårørende kommer i en situation, hvor der kan være flere opgaver og 
mere ansvar at bære for dem, end tidligere, men hvor de grundet velfærdssta-
tens hidtidige indretning forventer, at det er systemet der varetager disse op-
gaver. Dette giver en situation, hvor man kan spørge, om der reelt er tale om 
en af-professionalisering og – institutionalisering af omsorgen, og hvor ansva-
ret for udførelsen af omsorgen bliver uklart.  
Udviklingen kan også beskrives som en ”frem og tilbage bevægelse”: fra at 
omsorg har været varetaget i hjemmet (af kvinder), til at blive overtaget af 
professionelle (der også er kvinder) i det offentlige og så tilbage til hjemmet 
igen (fra ”informal care” til ”formal care” og tilbage igen). Fra et strukturelt 
perspektiv er der således tegn på, at pårørende er presset, og at dette pres ikke 
stemmer overens med velfærdsstatsbefolkningens forventninger til hvordan 
livet skal indrettes, hvilket nedenstående eksempler fra interview med pårø-
rende også tyder på. 

Analyse af empiri 
I interviewene med pårørende fortæller de på forskellig vis om deres pressede 
hverdag kort efter udskrivelse af patienterne. Eksempelvis: Jeg kan godt mærke 
jeg ikke er 20 år mere og både fører min egen og min mors husholdning, lave mad, rede 
seng, rydde op, hive hende i bad. Og en anden siger: Det snakkede jeg med mine sø-
skende om, altså det kan ikke være meningen vi skal komme derud [genoptræningsstedet] 
hver dag [og] hun vil jo ikke passes af nogen [sundhedsprofessionelle], men jeg kan jo heller 
ikke, jeg er 77 år, det er faktisk mig, der skal på plejehjem. Disse udtalelser viser at 
flere pårørende finder situationen med patienten krævende - også relateret til 
det forhold, at de ikke selv er helt unge længere.  
 
Andre fremhæver krydspresset mellem arbejde og omsorgsarbejdet for pati-
enten: Det har også været hensigten med det [at tage orlov fra arbejdet og flytte familien i 
form af mand og tre børn fra udlandet til Danmark], altså at passe min mor, det er der for  
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jeg ikke arbejder, hvis jeg skulle have arbejdet så havde jeg virkelig skulle sige ”okay time 
out”, nu skal vi lige have et familiemøde. Som det fremgår, finder denne pårørende 
det nødvendigt at tage orlov for at varetage plejeopgaverne. En anden pårø-
rende siger: Jeg bliver stresset, der er faktisk stressende at skulle besøge hende […]fordi 
der er børnebørn og der er min datter der også hiver i mig, der er mange ting, og jeg arbejder  
jo trods alt og er fast aftenvagt[…]og det synes jeg er hårdt, der er færre timer, så det giver 
mig stress alt i alt, ik […]der er mange ting i det, og jeg føler, jeg er mor for min egen mor . 
Udtalelsen peger på, at denne pårørende, udover at komme i klemme mellem 
arbejdsmarkeds krav og omsorgen for den syge i familien, også kommer i et 
pres mellem den ældres og de yngre generationers behov for hjælp. Mange 
pårørende berør af denne grund også nødvendigheden af at bo tæt på patien-
ten: Hvis jeg havde haft et arbejde så puha, ja eller boet i København, så hav-
de jeg ikke kunne. 
De pårørendes udtalelser tyder på, at den ny situation belaster hverdagen. 
Forskning viser at hoftebruddet også for patienten er et alvorligt brud i livet, i 
den forstand at livskvaliteten falder markant (Archibald 2003, Van Balen 
2003, Haelee DJ 2011, Huang & Acton, 2009, McMillan 2012, Young 2009, 
Ziden 2008). Men for pårørende kan hændelsen også give en ny og tiltrængt 
mulighed for reorganisering af livsverden. Flere pårørende udtrykker et håb 
om, at hoftebruddet kan afhjælpe den hjemlige situation, som den var, ved at 
patienten eksempelvis får tilbudt permanent plejehjem eller mere hjemme-
hjælp. Dette kan tænkes at være særligt fremtrædende for pårørende til denne 
patientgruppe, idet patienterne før hoftebruddet ofte har gået og skrantet re-
lateret til alderdom. En pårørende jeg interviewede sagde eksempelvis følgen-
de om sit håb for fremtiden:  
P:Min mor var faktisk glad for hun skulle på [genoptræningsplads], men det skulle hun 
åbenbart ikke alligevel, ved ikke hvorfor, men det var lidt… nu ligger hun og spekulerer 
på, om hun skal hjem, og det er jo helt håbløst. 
I: Hvad håber du for fremtiden? 
P:Det vil jeg ikke sige højt…(ser sigende på mig) 
I: Nej, okay. 
P: øøhm altså i hvert fald at hun kommer på plejehjem, men det vil hun ikke, så man skal 
ikke nævne ordet plejehjem, men genoptræningsplads vil hun fordi det er midlertidigt. 
Interviewuddraget viser, at den pårørende (og patienten) er underlagt syste-
met ift. om en genoptræningsplads bliver til noget, eller ej. Desuden er den 
pårørendes ønske om, at moren kommer på plejehjem ikke ”helt tilladt”, idet 
det ikke må nævnes, hvilket kan siges at være udtryk for en form for norm-
pres. Og ønsket om, at patienten måske ligefrem går bort er skamfuldt og 



98 
 

moralsk forkert (”det vil jeg ikke sige højt”). Andre pårørende fortæller også 
om deres bekymring for fremtiden: For der var vi jo allerede der ”eejj” hvad nu hvis 
de sender hende hjem, det var faktisk vores største problem, det var: hun skal baare ikke 
hjem nu […]for når hun kommer hjem, så sidder hun bare stille i en stol og gør ingenting, 
og går uden sin rollator, og så kommer hun jo bare ind i igen og er faldet igen ik […] jeg 
håber jo virkelig at de ikke gør hende så god, så de sender hende hjem. 
Udtalelsen om at den pårørende håber at patienten ikke bliver ”så god” at 
hun kan blive sendt hjem, tyder på at ”så god” drejer om de fysiske forhold, 
men hvor ansvaret for at motivere moren til en aktiv og sikker hverdag for-
ventes at blive temmelig belastende for den pårørende. Et lignende dilemma 
viser sig i nedenstående uddrag af feltnoterne fra en samtale mellem pårøren-
de og sundhedsprofessionelle på en ortopædkirurgisk afdeling:   
Pårørende fortæller dem (lægen, sygeplejersken og fysioterapeuten) om, at patienten der-
hjemme er meget passiv og kun gør ting ved meget direkte opfordring. Fysioterapeuten spør-
ger ind til dette og de taler om hvordan det er foregået under indlæggelsen og at de også ople-
ver, at det er svært at få patienten til at samarbejde […]Grand-niecen siger at hun er be-
kymret for, hvordan det skal gå hvis patienten kommer hjem, for ”spørger man hende, går 
det godt og hun mener selv hun kan klare det hjemme, men det kan hun altså ikke”. Bar-
nebarnet siger at hendes farmor helt sikkert vil sige nej til et plejehjem, da hun har sagt hun 
ikke vil flytte, men om der ikke er et sted hvor genoptræningspladsen ligger samme sted som 
plejehjemmet, og man kunne ”lirke det ind”? Til det siger sygeplejersken, at det kunne man 
godt tænke sig. 
De pårørende indgår her i en form for forhandling med de sundhedsprofessi-
onelle, om den fremadrettede pleje af den ældre. Situationen er eksemplarisk i 
den forstand, at jeg har observeret flere samtaler, hvor de pårørende i alliance 
med enten de sundhedsprofessionelle eller patienten forsøger at få mere pro-
fessionel hjælp. Problemet er dog, at systemet er således indrettet, at det ikke 
er i sekundærsektoren, at denne beslutning kan træffes, men alene er et 
spørgsmål om primærsektorens vurdering, hvorfor den pårørende ofte skal 
foretage nye forhandlinger, når de kommer dertil: Jeg var der i døgndrift (i pat ien-
tens hjem efter udskrivelse) og der kom ikke nogen og hjalp min mor […]som det var plan-
lagt fra hospitalet […], så ringede jeg og sagde, at det kunne ikke være rigtigt og at  de må 
komme, og at jeg også havde hørt, at min mor skulle have en fysioterapeut og så sagde hun, 
at der skulle jeg selv ringe, men jeg sagde, at det kunne altså ikke være min opgave, da det 
er hende, der har kompetencerne til det og ikke mig. 
Den pårørende har oplevet at skulle sætte krav til systemets (primærsekto-
rens) indsats. Hun forhandler med dem, hvilket hun gør på baggrund af sine 
forventninger om, hvilke opgaver der skal varetages af systemet. I forhandlin-
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gen giver hun de sundhedsprofessionelle kompetencer til og ansvar for vare-
tagelsen af plejen af moren.  
Samlet set tegner denne del af analysen et billede af, at pårørende kan være 
presset i og imellem systemerne. For det første er det tydeligt at de oplever sig 
pressede i hverdagslivet relateret til forhold som alder, arbejde og andre fami-
lieforpligtelser, hvorfor geografisk afstand mellem patient og pårørende er af-
gørende. Desuden er der en klar forventning om, at velfærdstaten varetager 
omsorgsarbejdet og at hoftebruddet i visse tilfælde ses som en mulighed for 
at få sat dette i system.  Men at pårørendes mulighed for at forhandle med 
systemet afhænger af den pårørendes evner til at forhandle og af den enkelte 
sundhedsprofessionelles faglige skøn.  
En større empiriskfunderet sundhedsfaglig undersøgelse viser også, at det er 
mere eller mindre tilfældigt om, hvor og hvordan den pårørendes viden om 
og ønsker for hjemmesituationen indgår i de kliniske beslutninger (Glenny, 
2013). Dette er omdrejningspunktet i det følgende. 

2. Pårørende i relation  
Efter nu at have analyseret pårørendes oplevelse af, hvordan patientens hof-
tebrud influerer på deres liv generelt, vil jeg nu kigge nærmere på deres place-
ring i sundhedssystemet og hvordan de oplever dette. Først redegør jeg for de 
strukturelle betingelser for pårørende i sundhedssystemet, for bagefter at ana-
lysere pårørendes perspektiv på dette.  
I modsætningen til at være patient med en veldefineret sygdom og et beskre-
vet forhold til sundhedsvæsenet, er det ikke selvindlysende, hvem de pårø-
rende egentlig er, og hvilken rolle de kan, skal og må spille i systemets patient-
forløb. Ifølge sundhedsloven er det patienten, der udpeger nærmeste pårø-
rende, og det er kun hvis patienten slet ikke er i stand til dette, at de 
sundhedsprofessionelle gør det (Sundhedsloven, 2010).  Altså er de pårørende 
udpeget af andre og således passive. I virkeligheden er der selvsagt historiske 
familiedynamikker af forskellig art, der er afgørende, når etableringen af pati-
ent-pårørende relationen tager form. I nedstående figur illustreres, hvordan 
forholdet mellem de tre parter kan begribes i et system- og livsverdensper-
spektiv, hvilket udfoldes i efterfølgende tekst.   
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Figur 1 Pårørende i relation 

(Udarbejdet af Camilla Bernild) 
 
illustrerer de tre parters relationer og gensidige forventninger. Pårørende har i 
modsætning til såvel patienten som den sundhedsprofessionelle hverken juri-
disk bestemte rettigheder eller pligter. De har f.eks. ikke selvstændige ret-
tigheder til at modtage information, få indsigt i behandlingsplanen og doku-
mentationen eller blive hørt i relation til beslutningstagen. Dette har en lang 
række implikationer for, hvordan parterne har mulighed for at agere og hvilke 
gensidige forventninger de kan have til hinanden. Således kan man sige, at 
mens der for patienten udvikles patientrettigheder, øget myndiggørelse og au-
tonomi, så overtager den pårørende ” den gamle compliance-rolle”, hvor de 
skal indordne sig systemets præmisser. 
Den sundhedsprofessionelles retslige position legitimeres af dennes autorisa-
tion, som definerer både pligter og rettigheder i forhold til varetagelse af be-
handling og pleje af patienten i sundhedssystemet (Sundhedsloven, 2008, 
BEK 1350), herunder tavsheds-, informations- og dokumentationspligt i rela-
tion til den enkelte patient, samt ret til henholdsvis at ordinere, administrere 
og observere behandling af sygdom. Relationen til patienten er professionel 
og saglig, og det er dette forhold, der er hele grundlaget for systemet og dets 
professioner. 
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Patienten er systemets krumtap, hvis selvbestemmelsesret skal respekteres 
(§1-3) og som retsligt set er sikret ved patientrettigheder som fx informeret 
samtykke (§15-16) og aktindsigt (§ 37). Og loven om tavshedspligt (§40), be-
skytter patienten og skaber en lukket kommunikationsrelation sundhedspro-
fessionel og patient imellem – såvel mundtligt som skriftligt (Sundhedsstyrel-
sen, 2012), om end pårørende inddrages såfremt patienten ønsker det eller de 
sundhedsprofessionelle skønner at patientens situation indikerer det. Patien-
tens saglige relation til de sundhedsprofessionelle drejer sig om patientens 
sygdom og patienten har krav på at modtage adækvat pleje og behandling. Pa-
tientens relation til pårørende er derimod personlig og indlejret i livsverdens 
inter-subjektive forståelseshorisonter. Det drejer sig om deres implicitte og 
selvfølgelige fællesforståelser af deres relation, hvordan de kommunikerer 
med hinanden og hvilke forventninger der er til, hvad den pårørende skal yde. 
Relationen er baseret på emotionelle og livshistoriske tråde, hvor omsorg og 
tillid mellem parterne er bærende.  
 
Den pårørendes relation til den sundhedsprofessionelle eller måske rettere 
selve systemet er et upersonligt og indirekte forhold, der går igennem patien-
ten og specifikt handler om patienten og ikke i udgangspunktet inkluderer 
den pårørende som selvstændigt subjekt. Derfor er parternes forventninger til 
hinanden af generel karakter. I systemets administrative, retslige og økonomi-
ske tilrettelæggelse af sygdomsbehandling, betragtes pårørende som ganske 
uvedkommende – en slags ”nysgerrige naboer” (Hartlev og Hybel, 2014, s. 
381). De bliver udelukket fra meget kommunikation grundet loven om tavs-
hedspligt, aktindsigt og informeret samtykke, som kun er for patienten. Men 
ekskludering af pårørende sker også grundet mere lavpraktiske forhold som 
indretning af patientstuer, hvor respekt for medpatienter er overordnet pårø-
rendes tilstedeværelse og hvor besøgstider ofte er placeret der, hvor der ikke 
bliver truffet vigtige kliniske beslutninger ift. patientforløbet.  
 
Det er vigtigt her at pointere, at min analyse peger på, at det er systemets op-
bygning af beskyttelsesforhold omkring den enkelte patient som individ, der 
på et generelt og strukturelt plan udgrænser betydningen af den pårørende, og 
ikke de enkelte sundhedsprofessionelle, der ekskluderer de pårørende.  Og til 
trods for, at der er generelle træk ved pårørendes placering i sundhedssyste-
mer er det selvfølgelig helt afgørende, hvilken specifik situation patienten er i. 
Dette gælder for eksempel alder og helbredssituation. Den voksne selvhjulp-
ne og mentalt velfungerende patient, stiller i udgangspunktet pårørende i en 



102 
 

perifer situation i forhold til når patienten for eksempel er barn (og dermed 
ikke myndig), hvor forældreren har rettigheder, hvad angår informeret sam-
tykke, adgang til dokumentation og lignende (Sundhedsloven, 2010). 
 
I relation til pårørende til ældre patienter med hoftenær fraktur, er der forhold 
der komplicerer situationen for den pårørende. Patientgruppen er kendeteg-
net ved at være sårbar qua høj alder og komorbiditet, herunder mental på-
virkning i form af midlertidig eller permanent konfusion, delirium eller accele-
reret progression af demens, hvilket er udbredt (www.sundhed.dk). Mange 
går fra at klare sig (nogenlunde) i eget hjem, til at få brug for mere hjælp til 
udførelsen af daglige gøremål. Denne ældre patient er juridisk set myndig 
(med mindre der er tale om omfattende demens), hvis fulde autonomi respek-
teres som første princip. 
Således kommer de pårørende i en situation, hvor de med udgangspunkt i sy-
stemets præmisser og patientens selvbestemmelse skal tilpasse sig, også selv-
om patienten kan have svært ved selv at vurdere eller indse, hvad hun har 
brug for (Thuesen, 2013).  

Analyse af empiri  
Flere pårørende fortæller om hvordan de må indordne sig under systemet, ek-
sempelvis: […]og fik sagt, det er altså ikke nogen god ide hun kommer hjem […]for 
hun kan ikke klare sig derhjemme, og det synes jeg jo, jeg havde brug for at sige til nogen, 
men det virkede til at det var alle da ligeglade med, altså om hvordan der var derhjemme og 
hvordan det skal gå fremover, det var ikke altså, det var her og nu det handlede om, og det  
var det, jeg oplevede. Men jeg kunne da heller ikke sige andet end, det var jo det så bare 
det… det var her og nu, og så indordnede jeg mig bare under det [og videre…]det er  sådan 
og sådan det er, og sådan og sådan bliver det. Færdig. Og så sad man bare der og kunne 
mærke, at nu er man da inde i systemet ik´. 
I citatet anes en vis afmagt, idet den pårørende oplever at hendes bekymrin-
ger om fremtiden (som beror på erfaringer fra fortiden) ikke tages alvorligt, 
men at hun accepterer det. En anden pårørende siger: 
P:Planen er vist at hun skal hjem igen. 
I: Okay og hvad tænker du om det? 
P: hæ…. Jaae øøh det bliver i hvert fald svært […] hun kan jo ikke klare sig selv, det er 
jeg overvist om … så jeg er meget spændt på hvad den der visitator kommer og siger. 
Det fremgår her, at den pårørende oplever sig fuldstændig underlagt de pro-
fessionelles skøn, og blot kan håbe på, at de ser det samme som ham. En an-
den pårørende siger det direkte: Som pårørende, altså hvad kan man gøre? Man kan 
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ikke gøre noget som helst, man kan ikke komme til at tale med dem der kan gøre noget 
[…] en slags afmagt over, hvad gør man eller hvad KAN man gøre. 
Den pårørende er i tvivl om hvad hun kan gøre som pårørende. Udtalelsen 
tyder på, at ”kan” også dækker over hvad hun oplever hun må (har lov til) og 
skal gøre. Andre pårørende fortæller om forskellige strategier, de har anvendt 
for at håndtere det at være i systemet: Jeg var der om dagen ik´, [på hospitalet] og 
hjalp min mor med at få børstet tænder og blive vasket og sådan noget, men sagde til perso-
nalet, at de bare skulle sige til mig når jeg skulle gå, altså jeg gik ind på de der præmisser, 
de fastlagte ting, men følte mig lidt pågående, eller måske ikke pågående, men jo øøhh på 
sin vis, men jeg prøvede at indordne mig efter hvad de lavede og det var den attitude jeg hav-
de med hensyn til det, og så får man også lidt mere øøhh goodwill fra deres side, hvis man 
spiller det ud på den måde ik. 
Den pårørende her hjælper sin mor med daglige gøremål, men underlægger 
sig systemets præmisser for ikke at blive opfattet som pågående og måske bli-
ve ekskluderet (får lidt mere goodwill, hvis hun underlægger sig). Det illustre-
rer hvor trængte de pårørende egentlig kan være. I dette tilfælde er det en ba-
lancegang, hvor hendes hjælp til moren ikke forstyrrer systemet, således hun 
ikke selv bliver udgrænset. I andre tilfælde er det et håb om, at systemet vil 
tage mere over og yde mere hjælp, uden det dog er tilladt selv at udtrykke og 
påvirke, hvis ikke patienten selv ønsker det.  
 
Flere pårørende fortæller også at de ønsker mere adgang til beslutningstag-
ningen i systemet, således de bedre kan hjælpe patienten, som ofte er i en si-
tuation, hvor de har svært ved selv at overskue forløbet: Jeg ville gerne have kun-
net se journalen, hvor jeg kunne se hvad der skete, altså lidt mere åbent, hvor jeg kunne se, 
okay sådan ser det ud […]Man ved ikke altid om autoriteten vil have at man er involveret  
eller ej, så det var fint jeg blev inviteret til at være med til stuegang, der kunne jeg også se 
min mor var konfus, så jeg kunne lige finde ud af alt det med medicinen.  
Udover at denne pårørende er i tvivl om, hvornår det er ok at hun er involve-
ret, viser hendes udtalelse, at det kan være svært at have overblik over patient-
forløbet, når man som pårørende er ekskluderet fra adgang til journalen. 
Denne del af analysen viser at pårørende henholdsvis underlægger sig og for-
handler med et system, der dog strukturelt set ekskluderer dem, fordi der 
først og fremmest værnes om patientens selvbestemmelsesret. I relation til 
den ældre patientgruppe kan dette være udfordrende. På tværs af de forskelli-
ge interviews ses refleksioner fra de pårørendes side, der drejer sig om, hvad 
de henholdsvis bør, skal, kan, vil, tør og må gøre ift. patienten. Refleksioner 
der drejer som om forholdet til systemet, men som også drejer sig om forhold 
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internt i familien. Der er ikke tale om en entydig sag, hvor pårørende under-
lægger sig et system og hvor de samtidig ønsker (stiltiende, ignoreret eller for-
handlet), at systemet skal overtage så meget af omsorgen for patienten som 
mulig. Selve hoftebruddet og behandlingsoptimering i sundhedssystemerne 
afstedkommer en lang række forandringsprocesser i den private sfære – i pa-
tientens og pårørendes livsverden. En bevægelse med brud på livsverdens 
selvfølgelige indretning, hvor små og store tilpasninger af værdier og hverdag 
finder sted. Og for pårørende er det de forskelligartede emotionelle relationer, 
der er med til at forme, hvordan de håndterer situationen. Dette bliver udfol-
det i følgende afsnit.   

3. Pårørendes livsverden  
I dette afsnit vil jeg kaste lys over kønnets betydning for pårørende i livsver-
den, da det viser sig at kvinder udgør langt størstedelen af pårørende. Efter en 
teoretisk udredning af livsverdensbegrebet i forhold til pårørendefeltet, vil jeg 
rette en feministisk kritik af teorien. Efterfølgende foretager jeg en analyse af 
pårørendes perspektiv på betydningen af relationen til patienten og kønnet.  
I nærværende projekt forstås livsverden som det kollektiv, pårørende og pati-
ent har sammen, og den kommunikation, der er mellem dem, som giver fælles 
og intersubjektivtet. Som en relation, der har med deres fælles historie at gøre. 
Habermas definerer livsverden som modsætning til system med dets medier 
penge, ret og magt (Habermas, 2011). Livsverden er således modpol til det 
kolde rationelle system og dets fokus på materiel reproduktion og drejer sig 
om symbolsk reproduktion og kommunikativ handlen, hvor nærhed, omsorg, 
indforståethed, implicitte normer og samtaler er indlejret i de fælles historiske 
og sprogligt forankrede (for-)forståelser og horisonter, der er mellem menne-
sker i direkte relation til hinanden. Livsverdens selvfølgelige kommunikative 
handlen bliver først bevidst reflekteret, når der er brud og forstyrrelse i livs-
verden, der kræver reorganisering og eksplicitering af normerne (Habermas, 
2011). Man kunne sige, at den intersubjektive kommunikative handlen bliver 
til kommunikativ handling, hvor det enkelte individ udtrykker sig konstativt, 
eksplicit normativt og ekspressivt i talehandlinger (Ibid.).  
I forhold til pårørende til ældre med hoftebrud, forstås hoftebruddet som et 
brud på livsverdens selvfølgelige indretning, hvorved den pårørendes bevidste 
refleksioner over hvordan situationen kan, skal og bør håndteres, udtrykkes i 
kommunikativ handling. Hvad der sker i livsverden kan ikke ses og måles ob-
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jektivt, hvorfor det alene er de pårørendes oplevelser af denne, der kan ud-
trykkes i interviews og bliver genstand for analyse her.    
 
Til forskel fra det mikro-sociologiske begreb ”hverdagsliv”, der mere drejer 
sig om den praktiske og instrumentelle viden, som mennesker producerer og 
genskaber i alle deres daglige aktiviteter (Jacobsen og Kristiansen, 2014), så 
fokuserer livsverdensbegrebets på kommunikation og gensidig forståelse. I 
relation til pårørende og patienter ses deres interne og livshistoriskbaserede 
emotionelle relationer og mønstrer og måden hvorpå de forstår og håndterer 
bruddet i hverdagslivets praktiske gøremål, som udtryk for livsverdens nor-
mativitet. Et eksempel kan være deres forventninger til, hvordan de skal agere 
som henholdsvis patient og pårørende, herunder patientens implicitte krav til 
pårørendes ydelse. Disse mønstre er ikke kun deres egne unikke, men hænger 
sammen med herskende samtidsnormer, som igen er samfundshistorisk for-
ankret, og hvori køn spiller en rolle.  

Kvindens stilling 
En omfattende europæisk undersøgelse, af vilkårene for pårørende til ældre 
afhængige mennesker, viser at kvinder på tværs af Europa gennemsnitligt løf-
ter 68-75 % af pårørendeplejen (Eurofamcare, 2006) og at de oplever sig me-
re belastet af det, end mænd gør (Gallicchio, et.al 2002). I ægteskabet udgør 
mand og kone hinandens pårørende. Men er der ikke en ægtefælle, er det ho-
vedsageligt kvinder fra de yngre generationer i form af enten døtre (primært), 
svigerdøtre eller børnebørn, der løfter opgaven. Da kvinder bliver ældre end 
mænd, udgør kvinder en stor del af ældrebefolkningen og er ofte enker, hvor-
for pårørende til disse hovedsageligt selv er kvinder i 3.generation (Eurofam-
care, 2006). I en dansk undersøgelse af pårørende til demente ældre ses sam-
me billede. Her udgør døtre 60 % i forhold til 25 % sønner. Resten er hhv. 
ægtefæller, svigerdøtre og ”andre” (Andersen-Ranberg et.al, 2007,tabel 3, s 
22). Svigersønner nævnes slet ikke, hvilket jo i sig selv er interessant.  Egen 
empiri bekræfter dette billede. Gennemgang af 40 journaler på en ortopædki-
rurgisk afdeling 2014/15 viser at 62 % af de pårørende er kvinder. ”Svigerdat-
ter” nævnes hyppigt i journalerne, hvorimod ”svigersøn” figurerer yderst 
sjældent. Over 50 % af de pårørende er børn af patienten. Disse børn er i al-
deren 50-70 år og er i de fleste tilfælde antageligt fortsat på arbejdsmarked, 
har udeboende voksne børn, der selv har hjemmeboende børn med behov 
for pasning. Det er således en pårørendegeneration, der både udgør en om-
sorgs/livsverden-ressource for ”de gamle og syge” samt for deres børn og 
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deres børn (børnefamilien), samtidig med, at de fleste er aktive på arbejds-
markedet.  
Da pårørendes varetagelse af omsorg for familiens svage overvejende udføres 
af kvinder, anser jeg livsverden for kønnet med tillid som bærende element (i 
modsætning til kontrakt med de professionelle). Faktisk er interessen for “på-
rørendesagen” eller det som på engelsk benævnes ”informal care” i første 
omgang kommet på dagsordenen i 1990´erne via en feministisk interesse i 
kvinders ”ikke fordelagtige” position som bærende omsorgsydere i familien. 
Før dette var der forsvindende lidt opmærksomhed på pårørende, såvel poli-
tisk som i praksis. I dag er området temmelig politiseret, omend det langt fra 
er et centralt fokuspunkt på den sundhedspolitiske dagsorden (EurofamCare, 
2006) og ikke længere med diskussioner om køn. 
Habermas´ teori om system og livsverden rummer ikke en diskussion om 
køn. Feminister har derfor skrevet om Habermas’ teori i et kønsperspektiv 
(Meehan,1995) og mange af dem mener ikke, at kønstematikken - altså den 
samfundsmæssigt konstruerede kønsidentitet og den kønsbetingede under-
trykkelse og kønsorienterede retfærdighed – får tildelt plads i hans værk. Alli-
gevel er de optaget af, hvorvidt hans teori om system, livsverden, kommuni-
kation, demokrati, moral og ret kan bruges til at belyse tilstande, hvor kvinder 
bliver krænkede, undertrykt og forfordelt (Fraser,1995).  
Det feministiske svar på Teorien om den kommunikative handlen beskæftiger 
sig med, at den kønsbetingede undertrykkelse ikke bliver belyst, fordi Haber-
mas kun kender til systemets magt over livsverden, og ikke til magtens rolle i 
livsverden (Coole, 1996). Allen (2007) siger, at Habermas´s  distinktion mellem 
system og livsverden “[…] has seemed to many critics to entail the problematic conclusion 
that there is no power in the lifeworld and thus no power involved in the socialization of 
autonomous individuals […] and screens power out of the lifeworld, the social domain that 
is structured by symbolically mediated forms of social integration” (Allen, 2007, s. 98). I 
et feministisk perspektiv kan livsverdens kommunikative handlen i privatsfæ-
ren faktisk forstås som stedet, hvor kønsspecifik magt, tvang og kamp finder 
sted, og som bevirker kønsundertrykkelse i det offentlig rum også (Allen, 
2007, Cohen 1995). Hermed fremhæves det, at kønnet er en selvstændig 
magt, der virker i livsverden, fordi livsverden er stedet for implicitte normer 
og indforståethed og de historisk forankrede for-forståelser for, hvordan fa-
milien og forholdet mellem kønnene ”naturligvis” er og bør være. For ek-
sempel kan man sige, at moralen vedrørende omsorg og pleje (”care”) i hver-
dagslivets privatsfære er forbundet med en traditionelt kønnet livsverden og 
er personlig og partikulær (Benhabib, 1995). Og hvor kvinder historisk set har 
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taget det upåagtede arbejde det er, at drage omsorg for børn, syge og gamle i 
hjemmet – væk fra det offentlige rum og uden for det lønnede arbejdsmarked 
(Fraser, 1995). 

Analyse af empiri  
Flere af interviewene med pårørende viser også at kønnet har betydning, når 
det kommer til ”at være pårørende”. En mandlig pårørende siger dette, da jeg 
spørger ham om, hvordan udskrivelsen er forløbet: Jeg ved ikke rigtig hvordan 
udskrivelsen foregik, andet end min kone ringede og sagde at hun var kommet afsted. 
Og videre: Min kone vasker hendes tøj der, for vi har hørt at det kan blive væk derude 
og sådan lidt og så besluttede vi at gøre det, men det kan vi jo ikke blive ved med, kan jeg 
godt se. 
Begge udtalelser viser, at hans kone, patientens svigerdatter, tilsyneladende er 
den, der løfter de praktiske omsorgsopgaver, om end den pårørende skifter 
fra at sige, at det er hans kone, der vasker tøjet til at ”vi” ikke kan blive ved.  
Flere kvindelige pårørende berør spontant kønsdimensionen, herunder for-
holdet omkring ”svigerdatterrollen: Jeg ved ikke om det er mig der er chauvinistisk, 
når jeg siger, at jeg ikke tror, at drengene er lige så bevendte som pigerne ik, […] det er 
min svigerinde der har gjort alting, min bror har ikke gjort en skid. Og videre: Selvom 
jeg bor udenlands er det mig der skal ringe rundt til folk og fortælle og ordne… det er jo 
mig der er pigen og datteren og involveret i alle de der familieting ik[…]Men det er et valg, 
og fordi jeg er datter og er den, der er taget væk, det er jo dårligt ik (grin) altså også fra min 
mors synspunkt, men nu skal jeg gøre bod også for at give min svigerinde et bræk. 
Det at den pårørende er ”er datteren” betyder, at såvel hun selv som moren 
mener, at det er ”dårligt” at hun bor udenlands, og at det er på sin plads, at 
hun kommer hjem og ”gør bod” og hjælper den anden kvinde i familien (svi-
gerdatteren) med at drage omsorg for moren. Hun mener også selv, at hun 
som kvinde er mere ”bevendt” til at løfte denne opgave. Det kan tolkes som 
udtryk for, at hun anser kvinder, for at være i besiddelse af særlige omsorgs-
kompetencer, og at hun selvforpligter sig på omsorgsopgaverne i familieregi. 
Desuden er moren tilsyneladende med til at skabe denne norm (”også fra min 
mors synspunkt”), hvorved man kan tolke, at det er familien og samfundets 
traditionsbundne udviklede selvfølgeligheder omkring kønsroller, der er virk-
somme i livsverden. Temaet omkring at ”kvinder er bedre til omsorg”, ”selv-
forpligtelsen” og ”den ældre patient som normskaber i livsverden”, kan også 
ses i en anden pårørendes udtalelse: 
P:Min mor tør ikke være alene hjemme, så da min far blev indlagt kørte jeg hjem og hente-
de sengetøj, og ned og besøge min far og tilbage til min mor og sover der og hjælpe med støtte-
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strømper og de der ting, og op og på arbejde og så sove der igen. Og så tænkte jeg puuuh nu 
må nogle af de andre godt lige tage over. 
I: hvem er de andre? 
P: Det er min bror og niece. Og min mor fik da tilbudt at tage ned til min bror og overnat-
te, men det ville hun ikke, måske hun tænkte på det med støttestrømperne. 
I: er det fordi det er dig der ligesom tager dig mest af…? 
P:Ja det er det nok, det er mig min mor og far peger på, når der er noget med… det er of-
test mig når det er nogle personlige ting. 
I: Tror du det er fordi du er kvinde eller hvordan? 
P:Ja det er nok vores gamle omsorgsting (grin) og måske også en anden tilgang til den der 
koordineringsfase, hvor vi tænker længere frem end lige her og nu ik´.  
Også her er forældrene tilsyneladende med til at udpege kvinden som om-
sorgsyder, og den pårørende selv tilslutter sig selvfølgeligt, at kvinder er bedre 
til det end mænd. 
Den samlede analyse tegner således et billede af en kvindelig pårørende i 
”bedstemor generationen”, som kommer i klemme mellem (1) de optimerede 
sundhedssystemers indretning med accelererede patientforløb, sektordeling 
og ”længst muligt i eget hjem-politik” (og dermed ansvarsforskydning over på 
pårørende), (2) sundhedssystemets organisatoriske og retslige eksklusion af 
pårørende, (3) den moderne velfærdsstats indretning, hvor begge køn deltager 
længst muligt på arbejdsmarkedet, og (4) livsverdens traditionsbundne nor-
mer om kvinders ansvar i relation til familiens omsorgsbehov, som også viser 
sig i de enkelte familiers emotionelle relationer,  hvor kvinder både drager 
praktisk omsorg for de ældre og for børnefamilierne. En livsverden, der med 
den kommunikative handlens fælles historiske og sprogligt forankrede 
(for)forståelser om nærhed, tillid og omsorg, skaber grobund for den symbol-
ske reproduktion af kvinder som omsorgsydere. Et forhold der kan synes 
svært at løsne op for, da det netop drejer sig om implicitte normer.  
Jeg vil i det følgende kaste mig ud i en diskussion om mulighederne for at fri-
gøre pårørende fra denne potentielt undertrykkende klemme. 

4. Pårørende i fremtiden  
Gennem en teoretisk begrebsliggørelse af feltet diskuterer jeg i dette afsnit, 
hvordan pårørendes omsorgsarbejde kan organiseres. Denne diskussion sæt-
tes først i europæisk kontekst, hvorefter ”pros and cons” i de forskellige typer 
løsninger diskuteres med begreberne kolonisering, kolonialisering og kom-
munikativ magt.  
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De demografiske forandringer med aldrende befolkning og de eksploderende 
sundhedsudgifter, har bevirket, at der foretages en del undersøgelser af for-
holdende for pårørende til ældre. I Europa har der siden 2004 således været et 
større tværgående og komparativt forskningsprojekt, der belyser forholdende 
for pårørende til ældre. I projektet indgår seks europæiske lande (Tyskland, 
Polen, Grækenland, Sverige, England og Italien), og der er publiceret en ræk-
ke nationale og tværgående rapporter (Eurofamcare, 2005). Her diskuterer 
man at give pårørende flere rettigheder og økonomisk kompensation for tab-
te muligheder, som omsorgsarbejdet kan afstedkomme. I den forbindelse bli-
ver pårørende på engelsk omtalt ”unpaid carers” i stedet for ”informal carers” 
og man taler om at gøre pårørendes upåagtede arbejde til et reelt, formelt og 
anerkendt arbejde. Forslagene har baggrund i en tanke om, at pårørende skal 
anerkendes for deres bidrag til samfundet, også for den økonomiske betyd-
ning, hvorfor samfundet skal tilbyde den støtte, der gør det muligt for, den 
pårørende at vælge om, hvornår, hvor og hvordan omsorgsarbejdet skal tage 
sig ud, samt få undervisning og den rette teknologi stillet til rådighed. Tanken 
er at gøre det til et aktiv, positivt og bevidst valg at påtage sig omsorgsarbejde, 
men også gøre det muligt at fravælge dette (Ibid.). Således har man siden 1995 
i Tyskland haft en plejeforsikring (”Pflegeversicherung”), hvor patienten er 
medbestemmende til at udpege hvem, der skal varetage plejen i primærsekto-
ren, herunder får mulighed for at udpege egen pårørende til ”caregiver”. Den 
pårørende får her en formaliseret rolle og modtager såvel undervisning og be-
taling for sin pleje af patienten (Lüdecke, et.al, 2014). Da betalingen foregår 
via patienten som er den der bliver ”empowered” og dermed ”chefen”, kan 
man sige at patienten ikke blot styrkes overfor systemet men også overfor si-
ne pårørende i livsverden. Der er da heller ikke noget der tyder på, at ordnin-
gen skulle have blødt op på kønstematikken, idet det fortsat er over 75 % 
kvinder der varetager omsorgsopgaverne (Ibid.). 
 

Kolonisering 
At gøre pårørendes omsorgsarbejde i livsverden til en formaliseret og syste-
matiseret indsats i velfærdsstaten, er et helt klart eksempel på Habermas´ tese 
om systemets kolonisering af livsverden (Habermas, 2011, s. 382). Kolonise-
ring består i en proces, hvor livsverden bliver udsat for systemets indgriben, 
gennem bureaukratisering, monetarisering og retsliggørelse af sine indre for-
hold (Habermas, 2011). Kolonisering anvendt på det aktuelle felt kan illustre-
res således:   
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Figur 2 Kolonisering og kommunikativ magt 

(Figur 2, udarbejdet af Camilla Bernild) 
 
Figuren illustrerer en form for proces mellem system og livsverden, hvor der 
via kolonisering er en top-down bevægelse med reifikation og tingsliggørelse 
af sociale relationer og en modbevægelse via kommunikativ magt, der er en 
bottom-up bevægelse med emancipation og frigørelse. 
  
Kolonisering kan illustreres ved den tyske plejeforsikring, hvor den pårøren-
des omsorgsarbejde lægges ind i en formaliseret og bureaukratisk ramme med 
betaling for arbejdet og en retslig empowerment. Dette kan afhængig af per-
spektiv anskues som henholdsvis godt og skidt. Skidt på den måde, at forhold 
mellem patient og pårørende bliver formaliseret og dermed forvredet, hvor 
balancen mellem informel omsorg og tillid kan blive forskudt til ret og pligt. 
Godt på den måde, at pårørende befris for de implicitte, selvfølgelige og emo-
tionelt baserede magtforhold, forpligtelser og moralske pres.  
 
For Habermas er kolonisering en problematisk proces, idet den forvrænger, 
teknificerer og undertrykker livsverdens symbolske reproduktion og forståel-
sesorienterede kommunikation, og gør at mennesker handler overfor hinan-
den med strategiske hensigter, hvor medierne magt og penge bliver styrende 
(Habermas, 2011). At gøre pårørendes omsorg i livsverdens private sfære til 
et formaliseret arbejde med prædefinerede regler og løn, er ud fra kolonise-
ringstesen problematisk, fordi medierne kommer ind og dominerer og for-



111 
 

vrænger kommunikationen internt i familier - fra at handle om kærlighed, 
omsorg og tillid til at handle om løn og kontrakter. Og for systemet vil det 
være problematisk formelt at inkludere pårørende i patientforløbet, da patien-
tens selvbestemmelsesret vil komme under pres, blandt andet via opbrud i de 
juridiske rammer om tavshedspligt. Habermas taler om afkolonisering, som 
en vigtig frigørende proces, hvor systemets invasion af livsverden tilbagerul-
les. I relation til pårørende er vi ikke der endnu, hvor invasionen skal tilbage-
rulles, men en potentiel invasion forebygges.    
For feministerne kan processen imidlertid også have et positivt islæt, fordi 
den bringer formelle rettigheder ind i den mandsfavoriserede livsverden. I 
denne forståelse er systemets bureaukratisering, monetarisering og retsliggø-
relse af livsverdens rodede (men historisk forankrede) symbolske reprodukti-
on måske en tiltrængt affære. Og da den kønnede undertrykkelse anses som 
mest virksom i livsverdens historisk forankrede for-forståelser om køn, kan 
Habermas´ teori, ud fra et feministisk synspunkt, føre til refleksioner over 
emancipatoriske alternativer, hvor livsverdens problemer bliver vokaliseret i 
det offentlige rum og politiseret således at kolonisering kan udgøre et potenti-
ale for at adressere og løsne op for fastlåste køns-problematikker (Fleming, 
1997).  
 
I relation til pårørende kunne denne kolonisering af familielivet alligevel virke 
emanciperende på den kvindelige pårørende, da det frisætter hende fra et d if-
fust og underliggende moralsk pres til at varetage omsorgen og ansvaret for 
livet i hjemmet, og gør det åbent, offentligt og regelret. 
Man kunne sige, at Habermas´ koncept låner sin betydning fra de europæiske 
kolonimagters imperialistiske underlæggelse af folkene i den tredje verden og 
den afkolonialisering, der fulgte efter anden verdenskrig, hvor de blev frigjor-
te og emanciperede – svarende til ordene kolonialisering og afkolonialisering. 
Derimod er feministernes koncept mere ligesom kolonisering i betydningen 
at inddrage ny jord og lægge vildmarken under kultur, ligesom kolonisering af 
heden.  

Pårørende politik  
Danmark har vi ikke, som i Tyskland, en systematisk velfærdsstatslig ordning 
for pårørendes plejearbejde. Men vi har flere pårørende politikker fra hen-
holdsvis sundhedsstyrelsen, regioner og kommuner, der gerne vil inddrage 
pårørendes ressourcer i plejen af patienter. Således har Sundhedsstyrelsen 
skrevet ”Nationale anbefalinger til sundhedspersoners møde med pårørende 
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til alvorligt syge” (2012), hvori det fremgår at ”pårørende ofte er patientens vigtigste 
støtte […] hvis ressourcer og behov derfor er en integreret del af patientens samlede forløb 
[…]Pårørende kan selv være udsatte på grund af den belastning, alvorlig sygdom hos en 
nærtstående kan være […] hvorfor pårørendes særskilte behov bør identificeres” (Sund-
hedsstyrelsen, 2012, s. 12). Ligeledes fremgår det af Region Hovedstadens 
bruger, patient og pårørendepolitik, at det er vigtigt at ”give pårørende plads som 
aktive ressourcepersoner i forløbet, hvor de kan bidrage med vigtig viden og erfaring. Forud-
sætningen er, at brugeren eller patienten ønsker de pårørende involveret” (Region Hoved-
staden, 2008, s.7). Enheden for brugerundersøgelser har endvidere lavet en 
omfattende undersøgelse af pårørendes forventninger til og behov for med-
inddragelse, der viser at pårørende gerne vil medinddrages mere i patientfor-
løbene (Enheden for brugerundersøgelser, 2007).   
Det nye fokus på pårørende kan ses som en åbning mod en bredere forståelse 
af pleje og der findes oplagt et potentiale for udvikling af pårørendeområdet. 
Men den stigende interesse for samarbejde med pårørende, der sker i takt 
med velfærdsstatens besparelser, indførelsen af accelererede patientforløb og 
”længst mulig i eget hjem-politik”, kan også fortolkes som trængte systemers 
strategiske udnyttelse af de kønnede livsverdens ressourcer i plejen af patien-
ter. Politikkernes relativt vage formuleringer ift. pårørendes rolle, som fx ”gi-
ve dem plads som aktive ressource personer”, kan tolkes som udtryk for, at 
man for nuværende ikke tænker på at røre ved de strukturelle forhold: nemlig 
at det er de sundhedsprofessionelles skøn, der i dialog med patientens (selv-
bestemmelsesret) definerer hvornår, hvor meget og hvilken hjælp patienten 
skal have, og at pårørende ikke har nogen rettigheder i den forbindelse. Der 
er altså tale om en diffus pårørendepolitik, der appellerer til øget inddragelse 
af pårørendes ressourcer, i stedet for en retslig ordning.  
I lang tid har dette ikke provokeret pårørende til at sætte ord på deres trængte 
situation, hvor de får mere ansvar men ingen rettigheder. Som beskrevet tidli-
gere kan forstyrrelser i livsverdens selvfølgelige kommunikative handlen i den 
private sfære, som hoftebrud afstedkommer, give anledning til refleksioner 
over reorganisering af hverdagslivet. Disse refleksioner kan give anledning til 
kommunikativ handling, hvor pårørende i det offentlige rum argumenterer 
for deres sag med velovervejede, konstantive, normative og ekspressive ud-
sagn om deres upåagtede omsorgsarbejde. Disse argumenter kunne potentielt 
påvirke sundhedssystemets nuværende forsøg på brug og inddragelse af pårø-
rende, som viser sig i de pårørendepolitikker, der florerer i det offentlige rum. 
Altså samle en ”pårørendestemme”, som en slags modgående kommunikativ 
magt. Kommunikativ magt, kunne man sige, er når stemmer fra livsverden 
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samles og kommunikerer et gyldigt og overbevisende argument ud i fag- og 
dagspressens offentlige sfære, hvorved det påvirker systemet til justering. Ha-
bermas taler om ”det bedre arguments ejendommelige tvangfrie tvang” i den 
offentlige brug af fornuften i en herredømmefrie diskurs i offentligheden 
(Habermas, 2011, s.57), hvis gyldighed uanset perspektiv ikke kan betvivles. 
Det har dog, indtil for ganske nylig, været bemærkelsesværdigt, at pårørende 
ikke har samlet en stemme i det offentlige rum og med kommunikativ magt 
har gjort opmærksom på den måde, hvorpå de potentielt bliver udnyttet af 
systemet uden at få tildelt nogen rettigheder. 
 
Fra et systemsynspunkt kan en af grundende være, at pårørende ikke har væ-
ret grupperet på tværs af, men indenfor systemets kategorisering af patientdi-
agnoser. Deres stemmer blev fortyndet og spredt ud, fordi de knyttede sig an 
til hver enkelt patientgruppe. Således har flere specifikke patientforeninger en 
underafdeling for pårørende, fordi det er patientens og ikke den pårørendes 
situation, der er afgørende. På denne måde, kunne man forstå det, at pårø-
rende ikke høres, som resultat af det medicinske systems magt, til at kategori-
sere og definere sygdom og behandlingen deraf, som udelukkende at være 
bundet til den fysiske krop og dermed et individuelt anliggende, og altså ikke 
et forhold, der inkluderer familien. Og det er da også tankevækkende, at jeg 
selv havner i den fælde, at jeg trods ambition om at beskrive nogle generelle 
karakteristika ved pårørendeperspektivet, gør det via en beskrivelse af pårø-
rende til en særlig patientgruppe - ældre med hoftebrud.  
 
Fra et livsverdenssynspunkt kan en anden grund til det hidtil manglende op-
råb fra pårørende være, at livsverdens implicitte normer gør, at det er moralsk 
og etisk betændt offentligt at kræve rettigheder og måske ligefrem penge for 
at drage omsorg for dem man elsker. Og man kunne sige, at ”det bedre ar-
guments tvangløse tvang” er en rationel, men naiv tanke, der ikke tager de 
fordrejende virkninger af magtforhold seriøst nok (Allen, 2012). 
Medio 2014 blev der imidlertid organiseret en pårørende forening, der på 
tværs af patientkategorier eksplicit arbejder for at sætte pårørende ”i stand til 
at løfte deres opgaver [og for] optimale forhold for pårørendes egne 
liv”(www.danskepårørende.dk). Ifølge deres pårørende politik arbejder de 
blandt andet på at få etableret (1) uddannelse af pårørende, (2) støtte til pårø-
rende vha. pårørendekonsulenter og aflastningstilbud i kommunen, (3) ret til 
inddragelse, praktisk hjælp, tid fra arbejde og til eget liv (Ibid.). Der har siden 
foreningens tilblivelse også været mere mediedækning af pårørendesituatio-
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nen, herunder et tema i Politiken om udnyttelsen af pårørendes ressourcer i 
plejen af syge i hjemmet (Politiken, 2014). Etableringen af foreningen ses som 
et eksempel på organisering af interessegrupper i civilsamfundet, og man kan 
håbe, at det påvirker systemet til justering af forholdene for pårørende. 
Kønsdimensionen vil dog blive relativt uberørt heraf.   

Konklusion  
Jeg har foretaget en analyse, der viser at pårørendeperspektivet bestemmes af 
forholdet mellem system og livsverden. Systemet optimerer sit ressourcefor-
brug i behandlingssystemet, og dette giver et større pleje- og omsorgsbehov. 
Traditionelt har denne pleje været udført af kvindelige pårørende i livsverdens 
”naturlige og selvfølgelige indretning”, som en normativitet. Men velfærdssta-
tens udbygning og kolonisering af livsverden har givet en forventning om, at 
den ville varetage plejen og omsorgen. Det aktuelt voksende plejebehov gør, 
at de pårørende instrumentaliseres af systemet som plejeressource, også gen-
nem pårørendepolitikker. Og det presser de pårørendes hverdagsliv, at de har 
fået pleje- og omsorgsansvar tilbage igen i privatsfæren. Men de pårørende 
havde indtil for nylig ikke et kollektivt modsvar, fordi de offentligt set var iso-
lerede og fordi det er moralsk forkert, at ville sætte omsorg for dem man el-
sker ind i et koldt system, der drejer sig om penge, magt og ret. Om der skal 
gribes ind i livsverden og skabes retsligt ordnede forhold for pårørende, er en 
kompleks diskussion, da det både kan ses som en behjælpelig modernisering 
af livsverden (kolonisering) og som et overgreb på livsverdens forståelsesori-
enterede kommunikation, hvorved kommunikationen mellem patient og på-
rørende bliver fordrejet og gjort strategisk (kolonialisering). Men uanset sy-
stemets indgriben og velfærdstatsregime udgør kvinder langt størstedelen af 
pårørende, hvilket kun kan fortolkes, som en kønnet skævvridning af livsver-
dens normativitet. Pårørendesagen er således også en kvindesag. 
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Komm unikation mellem pårørende og sygeple-
jersker på en hospitalsafdeling 

Abstract 
This article describes an action research project in an orthopedic surgical 
ward, which aims to develop the cooperation and communication between 
nurses and relatives of elderly patients with hip fractures. The purpose is to 
explore the potential for systematic involvement of relatives based on nurses’ 
work experiences.  
The theoretical framework is Habermas’ main work “The Communicative 
Action” (2004). The concept of system and lifeworld constitutes the meaning 
of a hospital organization as a context for the parties’ communication, and 
the concept of communicative action provides a perspective on the parties’ 
communication.  
The analysis of the action research process shows that it may be problematic 
to try improving the conditions for both users and employees of an organiza-
tion through one initiative. Consequently, the introduction of a systematic 
practice of involvement becomes dilemmatic. On the one hand, the intro-
duced discharge meetings and written information to the relatives mean that 
all relatives are included and receive information about the patient’s trajecto-
ry. On the other hand, the change has led to the escalation of system orien-
tated and strategic action. Furthermore, the development has diminished the 
possibilities for spontaneous communication between relatives and nurses, 
which theoretically is colonization of the lifeworld. 
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In addition, the analysis points to the fact that initiatives that aim to involve 
relatives must be rooted in the system’s written communication in order to 
become properly anchored in praxis - and thus lead to systematic involve-
ment. 
Keywords: Action research, relatives’ involvement, Habermas, communica-
tive action, discharge meetings. 
Keywords: Aktionsforskning, pårørendeinddragelse, Habermas, kommunika-
tiv handlen, udskrivelsessamtaler. 
 
Denne artikel beskriver en del af et aktionsforskningsprojekt, der er foretaget 
på en ortopædkirurgisk afdeling på et dansk hospital, hvor hensigten er for-
bedring af samarbejde og kommunikation mellem sygeplejersker og pårøren-
de til ældre patienter med hoftefraktur. I første og indledende del af artiklen 
’Sundhedssystem som kontekst’ beskriver jeg på baggrund af den teoretiske 
optik, hvordan jeg forstår parternes strukturelle betingelser for deres kom-
munikation i sundhedssystemet. Anden del ’Teoretiske perspektiver og meto-
dologiske valg’ drejer sig om selve vidensproduktionen. I den tredje del af ar-
tiklen ’Forandringer i praksis – analytiske perspektiver’ analyserer jeg de for-
andringsprocesser, projektet har skabt. I fjerde afsnit ’De gode intentioners 
dilemmaer – en diskussion’ udfolder jeg en kritisk refleksion over projektets 
forehavende efterfulgt af en konklusion og en kort perspektivering.  

Sundhedssystem som kontekst 
Sundhedsvæsenets organisering er med-konstituerende for, hvordan relatio-
nen mellem pårørende og sundhedsprofessionelle udspiller sig. Denne orga-
nisering og betydningen heraf kan begribes og vægtes på forskellige måder, 
hvorfor det er centralt at beskrive, hvordan det forstås i nærværende sam-
menhæng. På baggrund af Habermas’ teori om system og livsverden (2011, 
2004) fremhæves i det følgende kort nogle særlige karakteristika ved det, der 
fremover benævnes sundhedssystem, når det drejer sig om det generelle 
sundhedsvæsen, og hospitalsorganisation, når det drejer sig om den konkrete 
afdeling og hospital. 
Sundhedssektoren forstås bredt set som et system, fordi det fungerer ved 
hjælp af eksempelvis diagnosekategorier, fastlagte behandlingsregimer og pa-
tientforløb, dokumentationsteknologier og koordinering af arbejdsgange – alt 
sammen noget, der fordrer standardisering på flere niveauer (Dybbroe og 
Kamp 2016) og styres af bevillinger (penge), administrative beslutninger 



121 
 

(magt) og lovgivning (ret). Habermas kalder med reference til Parsons sty-
ringsmidlerne for ”generaliserede symbolske kommunikationsmedier” (Ha-
bermas, 2011, s. 342), og de muliggør strategisk handling i de standardsituati-
oner, som de økonomiske, bureaukratiske og retslige systemer skaber.  
Sundhedssystemets funktion er at sikre befolkningens sundhed. Systemet er 
delt op i to adskilte sektorer: en behandlingsdel organiseret i hospitalet og en 
plejedel (og privatpraktiserende læger) organiseret i kommunen med hver de-
res økonomi- og forvaltningssystemer, som igen er opdelt i en lang række 
suborganisationer. I Habermas’ system- og livsverdensperspektiv, kan parter-
nes forskellige positioner illustreres således: 
 
Figur 1 Kommunikationsrelationer i system-livsverden konstellation i 
en hospitalspraksis 
 

 
 (Bernild, 2016) 
 
 
Med udgangspunkt i figuren skitseres i det følgende, hvordan jeg forstår på-
rørendes og de sundhedsprofessionelles (nærmere bestemt sygeplejerskers) 
rolle i systemet, med fokus på hvilke mulighedsbetingelser det sætter for deres 
samarbejde.  
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Pårørende i system 
Det er patienten, der er behandlingssystemets hovedperson. Hospitalsafdelin-
ger koncentrerer deres kræfter om patientforløb, hvis effektivitet og kvalitet 
kontrolleres og måles af ledelsen og også vurderes af patienter. Patienter be-
skyttes af et stigende antal rettigheder, som for eksempel tavshedspligt, in-
formeret samtykke og aktindsigt (Sundhedsloven, 2010). Pointen i forhold til 
pårørende er, at stigningen i patientrettigheder kan anskues som en tendens til 
at idealisere den autonome og selvbestemte patient (Bernild, 2014), hvilket 
paradoksalt nok har en ekskluderende effekt på pårørende, fordi de ikke har 
nogle rettigheder (Hartlev og Hybel, 2014). I mange tilfælde er denne beskyt-
telse af patienten helt uproblematisk, men når patientens evne til at være 
selvbestemmende er svækket, kan det være udfordrende for de pårørende. 
Deres forhold til systemet er nemlig strukturelt set indirekte, hvilket den sti-
plede linje i modellen illustrerer. Denne ”tredje hjul på giggen” rolle ses også i 
forhold til systemets skriftlige kommunikation, som pårørende i udgangs-
punktet hverken bidrager til eller er modtagere af – hvilket relaterer sig til 
ovenstående lovmæssigheder. Dette er ikke helt uden betydning, fordi den 
skriftlige dokumentation er afgørende for koordinering af patientforløbet 
(Berg, 1996). Empiriske undersøgelser blandt pårørende til ældre viser også, 
at det er tilfældigt, hvor, om, med hvem, hvornår og hvordan den pårørendes 
viden om og ønsker for den ældres hjemmesituation indgår i systemets klini-
ske beslutninger (Glenny, 2013). 
Som figuren illustrerer, forstår jeg patienten og de pårørende som forbundet i 
livsverdenen. Livsverdenen er i modsætning til det rationelle system kende-
tegnet ved den nærhed og indforståethed, der er mellem mennesker, som kol-
lektivt er forbundet (Habermas, 2011, s. 105-110, s. 208-270), og ved en im-
plicit normativitet om omsorg og gensidig hjælp. Undersøgelser om pårøren-
de til ældre med hoftebrud viser, at de kan opleve det svært at vide, hvad det 
er, de bør, kan og skal gøre i systemets patientforløb, samtidig med at den 
personlige og emotionelle relation til patienten i deres livsverden betyder, at 
de kan være bekymrede for den samlede situation, og hvad fremtiden bringer 
(Bernild, 2016). De bruger ofte en del energi på at indordne og tilpasse sig til 
såvel sundhedsvæsenets som patientens dagsorden (Berthelsen, 2013). Dette 
på trods af at den ældre patient kan have svært ved selv at vurdere egen situa-
tion (Thuesen, 2013), hvilket for ældre patienter med hoftebrud er særligt ud-
talt, fordi deres mentale funktionsniveau ofte er påvirket (sundhed.dk).  
I dag står pårørende i en situation, hvor de får tildelt flere pleje- og omsorgs-
opgaver, når et medlem i familien bliver syg og har brug for hjælp (Larsen og 
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Esmark, 2013). Dette relaterer sig til hospitalsvæsenets accelererede patient-
forløb, besparelser og nedskæringer i primærsektorens plejeydelser (Nielsen 
og Andersen, 2014) og sektorernes organisatoriske adskillelse, som giver ud-
fordringer i overgangene (Glenny, 2013). Det betyder tilsammen, at ældre pa-
tienter efter kort hospitalsindlæggelse bliver udskrevet til en hjemmesituation, 
hvor de er blevet mere afhængige af hjælp, og hvor nogle sygeplejeopgaver 
overtages af pårørende (Aftale om fremtidens hjemmehjælp, København, re-
geringen, 2014). Om man bryder sig om disse forandringer eller ej, så fordrer 
de, at pårørende inddrages i patientforløbet allerede inden, patienten udskri-
ves fra hospitalet, hvilket flere undersøgelser viser, at de ikke bliver (LUP 
2016, Enheden for brugerundersøgelser, 2017). Faktisk er pårørendeinddra-
gelse det parameter i det samlede patientforløb, som akut indlagte patienter 
vurderer dårligst. Til spørgsmålet, om personalet giver pårørende mulighed 
for at deltage i de kliniske beslutninger, svarer hele 26 % ”slet ikke” (LUP, 
2016). 

Pårørendeinddragelse 
På denne baggrund synes det relevant at tage initiativ til ændring af praksis, 
således at pårørende bliver inddraget mere, hvilket flere sundhedspolitiske in-
stanser og patient- og pårørendeforeninger også anbefaler (Sundhedsstyrel-
sen, 2016, Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014, Danske patienter, 
2011, Danske pårørende, 2014). Men som det fremgår af selvsamme anbefa-
linger, er det ofte uklart, hvad der egentlig menes med inddragelse. Der flore-
rer en del forskellige ord, der har samme typer af betydning som fx medind-
dragelse, deltagelse, patientcentrering og involvering, og der er forvirring om-
kring, hvad det egentlig konkret betyder og fordrer af de 
sundhedsprofessionelle (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2014). 
Denne forvirring bliver ikke mindre, når det gælder pårørende, for som be-
skrevet ovenfor er deres relation til systemet indirekte og via patienten og 
derfor en trekantsrelation. Jeg har på baggrund af undersøgelser om pårøren-
de samt sundhedspolitiske og patient- og pårørendeforeningers anbefalinger 
på pragmatisk vis valgt, at pårørendeinddragelse i denne kontekst ideelt set 
indbefatter: (1) at de tilbydes information om patientforløbet, (2) at de bliver 
hørt i forhold til deres synspunkter på patientsituationen samt deres erfarin-
ger med og bekymringer for patienten, og (3) at de bliver hørt i forhold til, 
hvordan de selv har det i situationen – deres behov og ressourcer.  
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Sygeplejersker i system 
Før man kaster sig ud i praksisændringer, er det nødvendigt at undersøge, 
hvad der er for en konkret praksis. Afdelingen er et ortopædkirurgisk senge-
afsnit, der har patienter indlagt med akut hofte- og rygfraktur, patienter der 
skal have foretaget amputation og patienter med sår. Afsnittet har 26 senge-
pladser, hvoraf cirka halvdelen er til patienter med hoftefraktur. Personalet på 
afsnittet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, fysio-
terapeuter samt lægesekretærer og er delt op i to teams, hvor det ene team 
plejer patienter med hoftefraktur i ’hofteunit’, og det andet tager sig af de øv-
rige patienter. Det sygeplejefaglige arbejde i ’hofteunit’ bærer præg af, at pati-
enterne, udover at have behov for grundlæggende sygepleje, som fx hjælp til 
mobilisering, personlig hygiejne og mad- og drikkeindtag, som regel også har 
andre helbredsmæssige problemer og påvirket mentalfunktion (sundhed.dk).  
I denne komplekse organisation er arbejdsdeling mellem forskellige sund-
hedsprofessioner essentiel, og selvom pårørendesamarbejde kan siges at være 
tværfagligt, er det forskelligt, hvor meget og hvordan faglighederne hver især 
konfronteres med pårørende. Det var afdelingens ønske at fokusere på den 
sygeplejefaglige praksis i projektet. Det er der gode grunde til, men også di-
lemmaer. En oplagt begrundelse er, at sygeplejen er langt den største sund-
hedsprofession i hospitalsregi (Sundhedsdatastyrelsen, 2016), og at sygeplejer-
sker bruger mest tid i direkte kontakt med patienter og pårørende (Lehn-
Christiansen, 2016). Undersøgelser viser desuden, at sygeplejersker sommeti-
der finder pårørendesamarbejde svært (Lindhardt, 2008). Og ifølge en lokal 
og upubliceret arbejdsmiljøundersøgelse foretaget på afdelingen oplever syge-
plejerskerne pårørendesamarbejde som belastende for deres arbejdsliv. En 
anden begrundelse er, at sygeplejen som profession og fag har idealer om og 
interesse i humanistiske tilgange til patienten, hvor kommunikation, inddra-
gelse og omsorg for det hele menneske, hvilket implicerer pårørende, står 
centralt (Martinsen, 2010).  
Men det er potentielt dilemmafyldt, at fokus blev rent sygeplejefagligt. Ifølge 
forskning i sygeplejerskers arbejdsliv er idealerne om og interesseren for en 
humanistisk tilgang til patienten nemlig under pres i det moderne sundheds-
system (Gleerup, 2015). Eksempelvis peger Dybbroe (2015) på, at det stigen-
de fokus på effektiv medicinsk behandling i sundhedssystemerne er med til at 
fortrænge og usynliggøre pleje og omsorg, herunder kommunikation med pa-
tienter – hvorved dette mister værdi.  
Gleerups forskning (2015) viser, at forhold som nedskæringer, standardise-
rings- og dokumentationskrav samt misforhold mellem, hvad systemet under-
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støtter, og de konkrete opgaver, der kræves udført, er belastende for sygeple-
jerskernes arbejdsmiljø og opleves som krænkende. 
Med disse pointer in mente kan man sige, at praksisændringer med henblik på 
pårørendeinddragelse er i farezonen på grund af et misforhold mellem, hvad 
det patientrettede behandlingssystem kan og vil understøtte, og hvad pårø-
rendeinddragelse vil kræve af den sygeplejefaglige praksis. For som beskrevet 
er pårørende-sygeplejerelationen i hospitalssystemet indirekte og kan siges 
”kun” at være en kommunikationsrelation i systemets periferi. Faren er, at ini-
tiativet kommer til at klemme sygeplejerskerne i misforholdet mellem de sy-
geplejefaglige idealer og rammebetingelserne i behandlingssystemet. Ifølge 
Lindhardts (2008) forskning om sygeplejerskers syn på pårørende eksisterer 
der allerede et sådan misforhold, fordi sygeplejerskerne på den ene side itale-
sætter pårørende som en vigtig ressource i et planlagt samarbejde og på den 
anden side oplever pårørende som belastende i et samarbejde, der reelt er til-
fældigt. Det er derfor vigtigt at tage afsæt i sygeplejerskernes erfaringer og til-
stræbe ændringer, der ikke blot undgår at give sygeplejerskerne frustrerende 
merarbejde, men sigter på et pårørendesamarbejde, der skaber rum for begge 
parter.  

Teoretiske perspektiver og metodologiske valg  
Som figur 1 illustrerer, har jeg på baggrund af Habermas’ koncept om system 
og livsverden placeret hospitalssygeplejersken i behandlingssystemet, medens 
de pårørende er placeret i patientens livsverden. Denne entydige placering af 
sygeplejersken på systemsiden er i modstrid med flere sygeplejeteorier, her-
iblandt Merry Scheels koncept om ”interaktionel sygeplejepraksis” (Scheel, 
2013). Scheel påpeger, at omsorg må være en central del af sygeplejerskens 
handlingskompetencer i interaktion med patienten og argumenterer engageret 
imod Jørn Loftagers artikel ”Sygepleje mellem system og livsverden” (Loft-
ager, 1990). I Loftagers artikel hævedes det, at omsorgen for den anden, der 
er den bærende ramme om den kommunikative handlen i livsverdenen, har 
trange kår i et professionelt behandlingssystem, hvor instrumentelle og strate-
giske handlinger dominerer sygeplejen. Min placering af sygeplejerskerne i sy-
stemet er udtryk for, hvordan jeg opfatter det i relation til pårørende og ikke 
patienten, som indgår i direkte saglige og faglige relationer med sygeplejer-
skerne, der også inkluderer omsorg. Og det er gjort for at fremhæve præmis-
serne for pårørendes kommunikation med sygeplejersker.  
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Ifølge Habermas er en organisation et ”formally organized domain of action” (Ha-
bermas, 2004, bind 2, s. 307), hvor forståelsesorienteret kommunikation del-
vist er skiftet ud med medierne: penge og magt. Den formaliserede organise-
ring af medlemmernes funktioner i en organisation er præmissen for deres 
kommunikation, hvilket svækker betydningen af at skulle opnå personlig og 
gensidig forståelse af deres sag. Dette betyder ikke, at de enkelte aktører nød-
vendigvis handler mål-rationelt (strategisk) over for hinanden, men at den 
kontekst, hospitalssygeplejersken befinder sig i, er et (behandlings)system, og 
at dette har afgørende betydning for hvilke handlinger, der henholdsvis 
fremmes og fortrænges, som også forskningen i sygeplejerskers arbejdsliv vi-
ser (Dybbroe, 2016). På den måde er jeg enig med Loftager, når han siger, at 
kommunikativ handlen har trange kår i et behandlingssystem. Men det bety-
der langt fra, at den ikke er tilstede. Habermas skriver: “Even within formally or-
ganized domains of action, interactions are still connected via the mechanism of mutual un-
derstanding” (Habermas, 2004, bind 2, s. 310). Det, der er intentionen her, er at 
anvende Habermas’ handlingstypologier til nærmere udforskning af pårøren-
de og sygeplejerskers kommunikation i den sociale kontekst, de befinder sig i 
– her i en hospitalsorganisation. I det følgende defineres Habermas’ hand-
lingstypologier med vægt på kommunikativ og strategisk handlen, fordi det er 
de to begreber, der appliceres i analysen. Nedenfor ses de opstillet skematisk: 
 

Figur 2 Habermas´ handlingstyper  

Handlingsorientering 
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(Habermas, 2011, s 209, figur 14) 
 
Kommunikativ handlen er en personlig og indbyrdes forståelsesakt mellem 
mennesker i direkte relation, hvor forståelsen i sig selv er det bærende. 
Kommunikativ handlen er et ideal, hvor situationsdefinitionen er åben og op-
står i det intersubjektive og kommunikative rum mellem samtaleparterne. 
Hvad samtalen skal ende ud i, er ligeledes åbent. Samtaleparterne forsøger ær-
ligt at komme til indbyrdes forståelse om en sag, og hvad der er sagens natur. 
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Som baggrund deler parterne en række implicitte normer og en indforstået-
hed, som er indlejret i deres fælles historiske og sprogligt forankrede 
(for)forståelser (Habermas, 2011, s. 208-270). I analysen af pårørende og sy-
geplejerskers kommunikation forsøger jeg at operationalisere begrebet kom-
munikativ handlen ved at se efter særligt to typer af kendetegn. Det ene er, 
om kommunikationen er åben med hensyn til, hvor den skal lede hen. Det 
andet er, om kommunikationen er personlig, hvor den pårørende udtrykker 
sig om sine erfaringer, bekymringer eller synspunkter, og sygeplejersken udvi-
ser forståelse herfor. 
 
Instrumentel handlen er et resultatorienteret indgreb i en handlingssituation, 
der ændrer den, og på den måde er handlingskoordinerende. Instrumentelle 
handlinger er rettet mod objekter og er derfor ikke-sociale, og de er orienteret 
efter mål-middel kalkuler, der effektivt skal sikre det ønskede resultat (Ha-
bermas, 2011, s. 209). I nærværende sammenhæng kan hofteoperationen samt 
mange af de tilhørende plejefunktoner som eksempelvis sårpleje og måling af 
vitale værdier anskues som en instrumentel handlen, fordi resultatet af hand-
lingen ikke er afhængigt af, at patienten medvirker som subjekt. 
 
Strategiske handlinger er rettet mod andre mennesker og er derfor sociale, 
men ligesom instrumentel handlen er de resultatorienterede. Det er den præ-
definerede situationsdefinition, også kaldet standardsituation, og det forudbe-
stemte resultat, der styrer kommunikationen og den efterfølgende handlings-
koordinering. Parterne handler efter egne mål eller efter mål i den organisati-
on, de er med i. Udfaldsrummet for samtalens saglige indhold er 
forudberegnet, og samtalens normative ramme står ikke til diskussion. Så 
selvom strategiske handlinger ligesom kommunikative udfoldes mennesker 
imellem, så er de upersonlige ligesom de instrumentelle handlinger (Haber-
mas, 2011, s. 208-270). Ved strategisk handlen kan man sige, at aktørerne 
slipper for en stor mængde kommunikation, da systemets medier i form af 
bureaukratisk magt definerer situationen for dem. For eksempel kan journal-
optagelse siges at være strategisk, fordi parterne ikke sammen skal definere, 
hvad de skal snakke om, hvorfor og hvordan. Systemets patientforløbsbeskri-
velser og diagnosekategoriseringer rammesætter dokumentationskravene i 
journalen, som igen er med-konstituerende for, hvilke spørgsmål patienten 
stilles, og hvilke svar der opfattes som relevante.  
I analysen af pårørendes og sygeplejerskers kommunikation forsøger jeg at 
indkredse, om der foregår strategisk handlen ved at se, om det er systemets 
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forudbestemte mål, der styrer retningen i kommunikationen - som dermed 
ikke er åben for andre endemål. 
 
Med henblik på at analysere potentialerne ved inddragelsesinitiativerne an-
vender jeg også Habermas’ uddybning af begrebet om strategisk handlen, 
hvor han differentierer mellem henholdsvis lukket og åben strategisk handlen. 
Lukket strategisk handlen er, når den ene part bevidst eller ubevidst vildleder 
den anden part ved at lade som om, at de har gang i en personlig, rigtig, ærlig 
og forståelsesorienteret kommunikativ handlen, som er åben med hensyn til 
resultat og dermed skjuler, at der er tale om snævre forudbestemte hensigter 
og mål. Hermed bliver handlingen fordækt og kommunikationen fordrejet. 
Over for dette sætter Habermas den åbne strategiske handlen, hvor der spilles 
med åbne kort, så begge parter er bevidste om, at kommunikationen ikke er 
personlig eller drejer sig om indbyrdes forståelse, men om at formidle et re-
sultat (Habermas, 2011, s. 264-265).  

Empiriske metoder  
For at udforske udviklingspotentialerne for større grad af pårørendeinddra-
gelse er der anvendt en kombination af etnografisk feltarbejde og aktions-
forskning. Førstnævnte for at forstå den komplekse kontekst, udviklingen 
skal foregå i, og sidstnævnte for gennem igangsættelse af forandringsproces-
ser at belyse barrierer og muligheder for konkrete udviklingstiltag. Forsk-
ningsprocessen var tilrettelagt således, at jeg skiftevis foretog etnografiske 
feltobservationer og afholdt dialogmøder. Det samlede empiriske arbejde be-
gyndte april 2014 og blev afsluttet i februar 2016. Undervejs skete der en 
række forandringer i afdelingens sygepleje til patienter med hoftenær fraktur, 
men her fremhæves kun dem, der har relation til samarbejde med pårørende, 
og som er enten direkte eller indirekte foranlediget af nærværende forsk-
ningsprojekt. 
 
Figur 3 Forskningsforløbet 
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Det empiriske arbejde begyndte med tre ugers indledende feltobservationer 
på afdelingen. Der er valgt en refleksiv etnografisk tilgang (Davies, 2008), 
hvor blikretningen har været formet af projektets formål. Som kvalitativ felt-
forsker har jeg været forsigtig med at have rigide og teoretiske antagelser om, 
hvad problemstillingen drejede sig om på forhånd (Allen, 2010), hvorfor jeg i 
det indledende feltarbejde observerede praksis med et bredt fokus. Jeg fulgte 
mange forskellige personalegrupper i hele dage og fik et indtryk af praksis 
mere generelt – herunder kommunikation med pårørende. Senere i processen 
traf jeg på baggrund af første dialogmøde med sygeplejerskerne strategiske 
valg om, hvad og hvem der skulle observeres, hvilket benævnes det fokusere-
de feltarbejde. Her observerede jeg femten udskrivelsessamtaler. På den måde 
belyser det etnografiske materiale i form af strukturerede feltnoter (Emerson 
m.fl., 2011), hvordan kommunikation mellem patient, pårørende og sund-
hedsprofessionelle er foregået både før og efter indførslen af planlagte ud-
skrivelsessamtaler.  
 
For at forskningen kan bidrage til udvikling af samarbejdet mellem pårørende 
og sygeplejersker, er der valgt en aktionsforskningstilgang. Der er forskellige 
tilgange til aktionsforskning, men fælles er ærindet om at skabe forandrings-
processer sammen med de aktører, der er i feltet, og herigennem skabe viden 
herom (Duus m.fl., 2012, Reason & Bradbury, 2001). I dette tilfælde foregår 
aktionsforskningen i samarbejde med afdelingens sygeplejersker. Der er fore-
taget sytten interviews med pårørende for at få viden om deres erfaringer og 
synspunkter, hvilket indgår som fundament for forandringerne, men det er 
sygeplejerskernes arbejdsrutiner, der er i fokus for aktionen. Hermed er det 
bredt set aktionsforskning som organisations- og professionsudviklende prak-
sis, der er tale om, hvor aktionen bidrager til opkvalificering af det faglige vi-
densgrundlag for arbejdet med mennesker (Kildedal og Laursen 2012). 
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I tråd med den teoretiske ramme har jeg valgt at lade mig inspirere af dialog-
traditionen (Toulmin og Gustavsen, 1996) inden for aktionsforskningen. Den 
trækker på 2. generation af kritisk teori (særligt Habermas’ Teorien om den 
kommunikative handlen) og sigter på at foretage frigørende socialkritisk 
forskning, hvorfor det er en politisk forskningstradition (Husted og komma 
efter Tofteng, 2012). Det politiske engagement i dette projekt vedrører både 
ideen om mere pårørendeinddragelse og bedre arbejdsmiljø for sygeplejer-
sker. Dialogtraditionen har intentionen om, gennem kommunikation, at skabe 
forandringer, der er praksisorienterede og anvendelige på et konkret og lokalt 
plan (Toulmin og Gustavsen, 1996), og er af denne grund også beskrevet som 
konsensussøgende og der skal stå pragmatiske (Husted og Tofteng, 2012). Ud 
over at den er kompatibel med den teoretiske ramme valgte jeg dialogretnin-
gen, fordi den fokuserer på det, der kan lade sig gøre i en lokal og konkret 
kontekst.  
Dialogtraditionen arbejder med dialogkonferencer, hvor forskeren iscenesæt-
ter dialogiske processer, der bringer deltagernes italesatte praksiserfaringer i 
spil (Frimann og Bager, 2012). Dialogkonferencerne skal give plads til en fæl-
les refleksion over forskellige og modstridende erfaringer med det formål at 
skabe nye indsigter og ideer til nye arbejdsgange. Blandt deltagerne skal der 
ideelt set være forskellige aktører (maksimum 50-60 personer), der repræsen-
terer forskellige perspektiver på sagen, og målet er, at disse dialoger baner ve-
jen for nye organisationspraksisser.  
I nærværende projekt er der tale om en modificeret udgave af dialogtraditio-
nens idealer om lokal og anvendelig praksisudvikling skabt på baggrund af 
dialog mellem mange af feltets forskellige aktører. Den kraftigste bøjning af 
traditionens dialogmetoder drejer sig om deltagerne. For det første er grup-
pen af deltagere homogen forstået på den måde, at det var sygeplejersker fra 
samme afdeling, der deltog i dialogmøderne (jf. afsnittet Sygeplejersker i sy-
stem). For det andet var antallet af deltagere lille, hvorfor jeg har valgt at kal-
de vores møder dialogmøder i stedet dialogkonferencer. 
 
Der er gennemført fire dialogmøder. Her deltog seks praksissygeplejersker, en 
afdelingssygeplejerske, en udviklingssygeplejerske og en enkelt gang en over-
sygeplejerske. Ved hvert møde fungerede min bi-vejleder som observatør og 
jeg selv som moderator. Det lille antal deltagere betød, at jeg undervejs om-
strukturerede formen, så mødet blev tilrettelagt som en slags fokusgruppein-
terview, hvor deltagerne diskuterede et emne, og hvor diskussionen blev op-
taget og transskriberet (Malterud, 2012).  
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Første dialogmøde havde til formål at opnå en form for fælles forståelse for 
aktuel praksis, og hvad der egentlig var problemstillingen. Her fandt vi frem 
til, at det særligt var pårørendesamarbejdet i forbindelse med udskrivelsen, 
der var problematisk. Andet dialogmøde havde til formål at få deltagernes syn 
på det vellykkede og det vanskelige pårørendesamarbejde og diskutere mulig-
heder og barrierer i forhold til samarbejde med pårørende. Tredje dialogmøde 
havde til formål at diskutere udskrivelsessamtalen, som den fungerede efter 
indførelse, og ønsker for fremtiden. Her blev ideen til pårørendepjecen født. 
Fjerde dialogmøde have til formål at evaluere og justere pjecen til pårørende 
samt indsamle deltagernes oplevelser af projektets proces. Flere af dialogmø-
derne blev udsat op til flere gange grundet travlhed i afdelingen. 
Interpretationstilgang 
 
Tofteng og Husted (2012) skriver, at det kan være et problem for aktionsfor-
skere at formidle deres projekter til forskningsverdenen. Personligt oplever 
jeg det udfordrende, fordi den akademiske skriftliggørelse af projektet adskil-
ler sig fra selve forandringsprocessen ved at være en delvis retrospektiv og 
teoretisk fortolkende proces. En proces, hvor der er risiko for, at teorien får 
overherredømmet - særligt fordi kritisk og emancipatorisk drevet forskning 
har tendens til at negligere det konkret-empiriske felt/materiale på mikroni-
veau, fordi den er optaget af analyser, der trækker tråde til den samfundsmæs-
sige kontekst på makroniveau (Alvesson og Skjöldberg, 2009). Men her har 
aktionsforskningen et særligt potentiale, fordi ærindet om konkret praksisæn-
dring refleksivt forbinder mikro- og makroniveau: “Through the influence of criti-
cal theory, the creation of reflective knowledge has been an important feature of participatory 
research in both theory and practice” (Park, 2001, s. 86). I det følgende beskriver jeg 
min fortolkningstilgang, der placerer sig midt mellem en induktiv og en de-
duktiv tilgang, hvor jeg med inspiration fra Reflexive Methodology (Alvesson 
og Skjöldberg, 2009) tilstræber en åbensindet og kreativ interaktion mellem 
det empiriske materiale og den teoretiske ramme. 
Det empiriske materiale, der er grundlaget for denne artikel, er feltnoter fra 
såvel de indledende som de fokuserede feltobservationer samt transskriberede 
dialogmøder. For at styrke relevansen af det etnografiske feltarbejde i et ud-
viklingsperspektiv fremlagde jeg mine observationer og præliminære analyser 
til dialogmøderne, således at sygeplejerskerne kunne kommentere og uddybe 
disse. På den måde fungerede det som en af aktionsforskningens redskaber, 
nemlig spejling, ”som informerer deltagerne om forskerens observationer af praksis ved, 
at forskeren gør sig til redskab for organisationens selvrefleksion” (Kildedal og Laursen, 
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2012, s. 91). Mine fremlæggelser var på den måde afsæt for fælles refleksion 
ved dialogmøderne. På baggrund af dialogmødernes diskussioner valgte jeg at 
have fokus på særlige perspektiver af praksis i efterfølgende feltobservationer. 
Således er der gennem skiftevis etnografisk feltarbejde og dialogmøder skabt 
et sammenhængende empirisk grundlag, der siger noget om forandringspro-
cessen. Det empiriske materiale tilsigter ikke at skabe neutrale og objektive 
billeder af ”virkeligheden” i forhold til pårørendes og sygeplejerskers kom-
munikation og sidstnævntes italesatte oplevelser af denne, men derimod at 
udarbejde et empirisk materiale, der med en bestemt politisk og normativ 
hensigt om øget pårørendeinddragelse og bedre arbejdsmiljø (i relation til på-
rørendesamarbejde) er meningsfuldt og relevant.  
Med henblik på at skabe overblik over det empiriske materiale har jeg syste-
matiseret feltnotaterne og de transskriberede interviews i tre kolonner (Emer-
son m.fl., 2011). I første kolonne er der detaljerede beskrivelser af de obser-
verede situationer/transskriberede udsagn. I anden kolonne er de indledende 
tanker om hvilke temaer, der var i spil i situationen eller udtalelserne. Og i 
tredje kolonne beskriver jeg, hvordan jeg selv havde det i situationen, og 
hvordan jeg oplevede, at min tilstedeværelse påvirkede situationen. I de efter-
følgende fortolkninger er vægten på selve beskrivelserne i første kolonne, 
men går på tværs af de tre kolonner, fordi de indvirker på hinanden. Og de 
går på tværs af de forskellige observationer og udtalelser over tid. De fortolk-
ninger, der har ledt til analysepointerne i denne artikel, kan derfor ikke på 
formellogisk vis demonstreres som en analytisk bevisførelse, hvor hver sæt-
ning eller udsagn forstås som meningsbærende enhed i sig selv. De er der-
imod fortolket i en sammenhængende proces, hvor fortolkningerne af dele af 
empirien er med til at skabe retning i forandringsprocesserne, som så igen 
fortolkes - mellem del og helhed og empiri og teori. 
 
Den teoretiske interpretation åbner op for at identificere nogle særlige ten-
denser i parternes interaktion, hvor jeg ser efter dybereliggende fænomener - 
fx om interaktionen fremstår umiddelbart venlig eller ej. Jeg er bevidst om, at 
analyse med begreberne om kommunikativ og strategisk handlen risikerer at 
medføre en rigid og dikotomisk kategorisering af pårørende og sygeplejer-
skers mange måder at tale sammen på. Jeg forsøger at imødegå denne tendens 
ved at foretage analyser med begreberne, der går på tværs af min forståelse af 
pårørendeinddragelse. Desuden er der i mange tilfælde tale om blandingsfor-
mer af henholdsvis kommunikativ og strategisk handlen, men hvor analysen 
med begreberne får den overvejende tendens frem. Med andre ord træder 
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analytiske pointer frem, så det hele ikke drukner i et hav af empiriske nuancer. 
Tilgangen er inspireret af Alversson og Skjöldsberg (2009), der argumenterer 
for, at analyser skal få noget særligt interessant frem i det empiriske materiale, 
eller som de formulerer det ”point something out” (Ibid., s. 272).  
 

Forskningsetik 
Det er med ydmyghed og respekt, at jeg er gået ind i feltet. Jeg er bevidst om, 
at jeg observerede situationer, der kan være sårbare for de involverede, og at 
mine analyser tager disse situationer ud af deres sammenhæng. I analysen til-
stræbes derfor nænsom behandling af det empiriske materiale. 
Implicerede patienter og pårørende har fået skriftlig information om forsk-
ningsprojektet og givet samtykke til, at jeg måtte observere og skrive om de-
res samtaler med de sundhedsprofessionelle. Sygeplejerskerne deltog i dia-
logmøderne som en del af deres arbejde. De udtalelser, der er benyttet, er 
anonymiserede, og deltagernes identitet kendes kun af dem selv. Flere af del-
tagerne har læst mine analyser og har ingen indvendinger haft. Datatilsynet er 
underrettet om projektet (Datatilsynet, Journal nummer 2014-41-3089, 2014).  

Forandringer i praksis – analytiske perspektiver 
Analysepointerne præsenteres i den kronologiske orden, som forskningspro-
cessen er foregået i. Dette er valgt for at vise de centrale forandringer, som 
forskningen har afstedkommet i praksis. Følgende punkter er centrale i pro-
jektet: kommunikation mellem pårørende og sundhedsprofessionelle før in-
tervention, kommunikation mellem pårørende og sundhedsprofessionelle ved 
den planlagte udskrivelsessamtale og hensigter og erfaringer med udvikling af 
pårørendepjece. De sygeplejefaglige perspektiver på kommunikation og sam-
arbejde med pårørende bliver løbende inddraget. 

Den ”ikke-formaliserede kommunikation” mellem pårørende 
og sygeplejersker 
Ved det indledende feltarbejde observerede jeg, hvordan kommunikationen 
mellem pårørende og sygeplejersker kunne tage sig ud, når den ikke var gen-
stand for bevidst fokus fra sygeplejerskernes side. Indledningsvis vil jeg be-
skrive den kontekst, praksis udgør for deres kommunikation. Jeg observerede 
mange forskellige typer af interaktioner relateret til både pårørendes, sygeple-
jerskers og patienters forskellige måder at kommunikere på, deres interne re-
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lationer samt forskellige omstændigheder i forhold til for eksempel tid, rum 
og patientens tilstand. Og jeg observerede, at sygeplejerskerne brugte en del 
tid på at tale med pårørende, særligt over telefonen i dagvagter og ved kontor-
indgangen eller på gangene i aftenvagt eller i skiftet mellem dag- og aftenvagt. 
Et samlet indtryk var, at deres kommunikation var vældig forskelligartet og 
situationelt betinget, men at kommunikation med pårørende fyldte en del i 
den sygeplejefaglige praksis uden dog eksplicit at fremgå som en opgave på fx 
oversigtstavler, sygeplejerskers to-do lister eller i dokumentationsteknologier-
ne. Jeg observerede også, at pårørende oftest kommer om aftenen og i w eek-
enden. Men om aftenen og i weekenden er normeringen lavere end om da-
gen, og sygeplejersken har i samarbejde med en social- og sundhedsassistent 
ansvar for minimum 12 patienter, der alle er sengeliggende og behøver hjælp 
til madservering, toiletbesøg, medicinadministration og andet. Desuden ligger 
der en del skal-opgaver i form af måling og dokumentation af alle patienters 
vitale værdier.  
I den følgende analyse trækker jeg to særlige karakteristika frem ved den ikke- 
formaliserede kommunikation, nemlig den forståelsesorienterede og den kon-
fliktfyldte kommunikation. Jeg har valgt dem, fordi de kan siges at være hin-
andens modsætninger og dermed illustrerer det spændingsfelt, kommunikati-
onen befinder sig indenfor.  

Den forståelsesorienterede kommunikation 
Jeg observerede flere gange, at pårørende opsøgte sygeplejersker på gangene 
med henblik på samtale. Og hvis sygeplejerskens tid tillod det, talte de sam-
men stående på gangen - uden patientens tilstedeværelse. Nogen gange længe. 
Ind imellem havde jeg mulighed for at observere så tæt på, at jeg kunne høre, 
hvad der blev sagt, men ofte fandt jeg det noget grænseoverskridende. Der 
hvor jeg havde bedst mulighed for at observere denne form for kommunika-
tion, var de samtaler, hvor den pårørende opsøgte sygeplejersken, og de hav-
de en samtale i et andet lokale end patientstuen. Følgende feltnote er et ek-
sempel herpå.  
”Sygeplejersken kommer ind på kontoret med følge af en ældre herre. En pårørende. Hus-
bond til patient. ”Sid ned her”, siger hun. De sidder ned overfor hinanden. Han taler lav-
mælt. Han fortæller, at hans hustru er svært ”tung” og plejekrævende… Den pårørende 
siger, at han føler sig meget afmægtig i hjemmesituationen, fordi han passer hende hele tiden, 
og at kommunen ikke har villet give et aflastningsophold. ”Jeg vil ikke klare det, hvis hun 
kommer hjem”, siger han. ”Og man har ikke noget at skulle have sagt som pårørende”. 
Og sygeplejersken siger: ”ja, det er lige præcis afmægtigt at leve med et menneske, der er så 
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syg.” Og hun giver ham ret i, at det ikke kan være rigtigt, at han alene skal passe en så 
syg hustru. Den pårørende siger, at han jo også har andre forpligtelser og må også tage lidt 
hensyn til sit eget ve og vel. ”Altså det skal ikke lyde, som om jeg er egoistisk, men hvis jeg 
ikke er rask, kan jeg jo heller ikke passe på hende”. Sygeplejersken siger, at han også har 
ret til et liv og at kunne opretholde sit eget ve og vel. Sygeplejersken spørger, om han ikke 
vil komme i morgen formiddag til stuegang med henblik på at få arrangeret noget mere 
holdbart. Det vil den pårørende vældig gerne, og siger mange gange tak” (feltnotat fra det 
indledende feltarbejde). 
I den valgte teoretiske optik kan denne samtale anskues som kommunikativ 
handlen, idet samtalen er personlig og har forståelse for den pårørendes livssi-
tuation i fokus. Den pårørende har mulighed for at udtrykke sig ærligt om sin 
situation, selvom den viser, at han ikke har overskud til at passe sin hustru. 
Samtalens mål er tilsyneladende heller ikke prædefineret, da tilbuddet om at 
komme til stuegang dagen efter er åbent i den forstand, at det ikke er beslut-
tet på forhånd, men er et resultat af samtalen. Den kommunikative handlen er 
her mulig af flere grunde. Den pårørendes tilskyndelse til at dele sine bekym-
ringer er selvfølgelig essentiel for at etablere en personlig og ærlig samtale. Li-
geledes er det vigtigt, at sygeplejersken har tid og tager sig tid til samtalen, 
skaber et rum for den og er anerkendende over for den pårørendes bekym-
ringer. Begge dele er muligvis mere sandsynlige, såfremt deres fælles sag, som 
er patienten, ikke er til stede, da det kan være nemmere for den pårørende at 
være ærlig om sine bekymringer og for sygeplejersken at anerkende disse, når 
patienten ikke er der. Udtalelsen fra samtalen: ”Altså det skal ikke lyde som om 
jeg er egoistisk, men hvis jeg ikke er rask, kan jeg jo heller ikke passe på hende” illustre-
rer, hvor svært det kan være at sige højt, at man ikke kan eller vil passe patien-
ten uden at være bekymret for at blive opfattet som egoistisk.  
Observationerne viser, at disse former for samtaler som regel fordrer to for-
hold. For det første at pårørende selv opsøger det, og for det andet at syge-
plejersken har tid. I interviewene kom det frem, at sidstnævnte kan være pro-
blematisk, fordi der ofte er mangel på tid. En sygeplejerske siger følgende:  
”Nogen gange har de pårørende utrolig urealistiske forventninger, hvor man særligt i aften-
vagterne kan føle sig som jaget bytte og dårligt kan vise sig på gangen, og hvor de bombarde-
rer en med spørgsmål… så der er det svært at være tilstrækkelig, når man ikke har tiden 
til rådighed, når man har 11 andre patienter, hvor der måske også er pårørende, der godt 
liiige kunne tænke sig, at man kunne opdatere dem på, hvad der er sket på stuegangen, og 
hvornår de skal hjem” (Dialogmøde 2).  
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Udtryk som ”jaget bytte”, ”bombarderes” og ”dårligt kan vise sig på gangen” 
illustrerer, hvor voldsomt pårørendes spørgsmål kan opleves i en travl aften-
vagt.  

Den konfliktfyldte kommunikation 
Det andet udvalgte karakteristikum ved den ”ikke-formaliserede kommunika-
tion” mellem pårørende og sygeplejersker vedrører konflikt mellem parterne. 
Konflikter kan opstå af flere grunde. Nedenfor beskrives en sygeplejerskes 
forklaring på en konflikt med pårørende: 
”Jeg kan høre højlydte stemmer fra gangen. Kort efter kommer sygeplejerske X ind på kon-
toret rystende på hovedet. Jeg spørger hende om, hvad der er sket. Hun siger, at det drejer 
sig om en patient, som i dag er blevet udskrevet til en genoptræningsplads. Hun havde om 
formiddagen talt med pårørende om, at de kunne komme ind og besøge patienten senere. 
Men i løbet af dagen har de pludselig plads, og patienten udskrives. Medicinen skulle pak-
kes og papirer kopieres, transport bestilles, og patienten skulle afsted. Og dagen har haft 
mange andre aktiviteter. Og så mødte de pårørende op i afdelingen til besøgstid, hvor dag-
vagten er ved at slutte, og opdagede, at deres pårørende ikke var der, og hun fortalte dem, at  
hun er udskrevet. De pårørende blev sure og utilfredse over, at de ikke var blevet oplyst her-
om, da de så var kommet forgæves. Sygeplejersken havde forklaret dem, at det har været  en 
travl dag, og at hun har måttet prioritere andre opgaver. De pårørende havde sagt, at de 
ikke kunne forstå, hvorfor der ikke er tid til en opringning, der kun tager to minutter. 
Men sygeplejersken fortæller mig, at hun synes det var vigtigere at få patienten ordentlig 
klar og pakket det rigtige medicin og lignende. Og at hun ville prioritere lige sådan en an-
den dag” (Feltnotat fra det indledende feltarbejde). 
Der er mulighed for flere typer af analyser af denne beskrivelse. Jeg havde 
selv det indtryk, at sygeplejersken var under tidspres, da hun på det tidspunkt, 
dette skete, allerede havde arbejdet 40 minutter over tid. Og at hendes reakti-
on med at fastholde sin prioritering af patientpleje i stedet for pårørendeind-
dragelse var en form for forsvar – en prioritering, som det patientrettede be-
handlingssystem også fordrer. Ifølge Tove Lindhardts forskning (2008) for-
svarer sygeplejersker da også deres underprioritering af pårørende med 
strukturelle betingelser – herunder særligt manglende tid.  
Men der er andre forhold end tid, der har betydning. Såvel observationerne 
som dialogmøder viser, at sygeplejersker oplever, at der forekommer diskre-
pans mellem pårørendes forventninger til systemet og det, der reelt er muligt 
at imødekomme. Eksempelvis kan sygeplejerskerne komme i klemme, fordi 
pårørende har en forventning om, at hospitalet definerer efterforløbet, men 
det er alene visitationen i kommunen, der bestemmer det. En sygeplejerske 
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siger […] ”men det er jo ikke os, der har sidste ord, når de udskrives i forhold til, hvor de 
skal hen efter en udskrivelse, men det er os, der får skideballen [af pårørende] over, at 
kommunen tager dem hjem i eget hjem i stedet for genoptræning” (Dialogmøde 2). Og 
ifølge sygeplejerskerne har pårørende til ældre patienter med hoftebrud ofte 
ønsker om mere professionel hjælp i efterforløbet, end hvad der er mulighed 
for at igangsætte. Som en sygeplejerske udtaler: ”De pårørende ser os som en red-
ningsplanke: endelig er han kommet på sygehuset min gamle sære far, som ikke har villet 
nogen som helst ting, så de klamrer sig til os. Red ham! Nu er der nogen, der må gøre no-
get” (Dialogmøde 2). Det at pårørende håber på, at hospitalsafdelingen kan 
være en ”redningsplanke” for hele livssituationen, kan afstedkomme frustra-
tion for begge parter, da en indlæggelse på en højt specialiseret ortopædkirur-
gisk afdeling har fokus på det, patienten er indlagt for – her en brækket hofte. 
Til dialogmøderne kom det også frem, at sygeplejerskerne oplever, at den 
manglende eller konfliktfyldte kommunikation relaterede sig til, at patientfor-
løbene var strukturerede uden pårørendeinddragelse som integreret del, og at 
nogle patienter slet ikke havde pårørende – og at de patienter ikke skulle un-
derprioriteres rent tidsmæssigt. Samtidig kan pårørendesamarbejde være en 
kompleks social sag, hvor familiers forskelligartede og følelsesmæssige møn-
stre er svære at håndtere, og endelig ønsker pårørende ofte mere eller anden 
hjælp i efterforløbet end patienten, og sygeplejerskerne kan komme i klemme 
her (Dialogmøde 2 og 3). 
Som det således fremgår, er relationen kompleks og svær ”at udbedre” på alle 
parametre. Af den grund fokuserer den videre proces på forhold, som har 
umiddelbart potentiale for at kunne forbedres, nemlig forventningsdiskrepan-
sen og patientforløb uden pårørendeinddragelse som integreret del.   

Den planlagte udskrivelsessamtale med pårørende 
Med henblik på systematisk at inddrage alle pårørende og lette sygeplejer-
skerne for pres særligt i aftenvagterne, indførte afdelingen som led i udvik-
lingsprocessen fastlagte udskrivelsessamtaler med pårørendedeltagelse på pa-
tientens fjerde/femte postoperative dag. Samtalens præcise tidspunkt fastlæg-
ges i samarbejde med pårørende, og deltagerne er patient, pårørende (en eller 
flere), sygeplejerske, læge og fysioterapeut. Indholdet i samtalen er planlæg-
ning af udskrivelsen, som sker på baggrund af en gennemgang af indlæggel-
sesforløbet og patientens tilstand. Indførelsen af planlagte udskrivelsessamta-
ler kan i det teoretiske perspektiv anskues som systemoptrapning, hvor en 
svingende og til tider manglende og/eller konfliktfyldt kommunikation pårø-
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rende og sundhedsprofessionelle imellem rationaliseres, således at styrings-
medier, her særligt bureaukratisk magt i form af skriftlige retningslinjer, ska-
ber standardsituationer (Habermas, 2004, bind 2, s. 172-185: s. 256-283).  
Dynamikkerne mellem deltagerne i kommunikationen er mange og forskellig-
artede. I nærværende sammenhæng vil jeg på baggrund af Habermas’ hand-
lingstypologier fokusere på sygeplejerskernes kommunikation. Følgende felt-
beskrivelse er af et centralt situations-koordinerende punkt i en udskrivelses-
samtale: 
”Patienten siger, at hun har tænkt på et plejehjem i Ishøj, fordi det ligger tæt på familien. 
Sygeplejersken spørger, hvorfor hun tænker, hun skal på plejehjem. Jamen hjemmeplejen er 
jo ikke så god, siger patienten. ”Nej, men du er alt for god til at komme på plejehjem, vil 
de nok mene ude i kommunen, og der er jo en del muligheder her efter en operation, fx kan 
man overveje en midlertidig genoptræningsplads, hvad siger I til det?”, spørger sygeplejer-
sken. ”Jo, det ville nok være godt som det er nu”, siger patienten og kigger også på sine døt-
re, der begge nikker og siger: ”ja det ville det”. Sygeplejersken siger: ”Jeg har talt med dem 
om mulighederne her før vores samtale. Det er selvfølgelig os, der sammen skal blive enige 
om en løsning, men jeg har forhørt mig. Lige nu ser det ikke ud til, at de har plads til dig, 
men så bliver du her og venter, og så må vi løbende vurdere din situation og være i dialog 
med jer og med kommunen. Det er vigtigt, at alle er trygge her jo”, siger hun” (Feltnotat 
fra det fokuserede feltarbejde). 
Jeg oplevede denne udskrivelsessamtale som rar. Parterne var enige om pla-
nen, og sygeplejersken skabte med udtalelser som ”det er selvfølgelig os, der 
sammen skal blive enige om en løsning” og ”det er vigtigt, alle er trygge” en 
fornemmelse af ligeværdig dialog. Men som det også kan ses, er de mulige 
handlingsmuligheder snævre. Plejehjem er ikke en mulighed, og opskrivning 
til genoptræningsplads er foretaget før samtalen. Formålet med samtalen er 
forudbestemt af systemet. Således kan det siges, at kommunikationen her er 
strategisk handlen, som jo netop hører til systemet og betyder, at ”aktøren først 
og fremmest er orienteret mod opnåelsen af et mål, der er så tilstrækkeligt præciseret af hen-
sigten med handlingen, at han vælger midler, som synes egnede i den givne situation” (Ha-
bermas, 2011, s. 208). Og selvom sygeplejersken her er venlig og imødekom-
mende, efterlader systemet ikke mulighedsrum for kommunikativ handlen, 
hvis mål er gensidig forståelse med en åben tilgang til, hvordan parterne 
sammen definerer situationen, og hvilke handlinger der efterfølgende skal ko-
ordineres. Som en anden sygeplejerske udtaler til et dialogmøde: ”Den gode og 
vellykkede samtale er, når der er enighed om, hvad vi har lagt op til fra vores side, at alle 
deltagerne ser det på samme måde og er enige om, hvad der er sket og skal ske, og at alle 
parter deltager aktivt, både patient, pårørende, sygeplejersker, fysioterapeut og læge” (Dia-
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logmøde 3). Fortolket med Habermas’ begreb om strategisk handlen kan man 
sige, at sygeplejerskens forståelse af den gode samtale med vendinger som 
”enige om, hvad der er sket og skal ske” og ”når det er enighed om, hvad der 
er lagt op til fra vores side” bærer præg af, at deres kommunikation opfattes 
som en succes, når patienter og pårørende er enige i systemets prædefinerede 
situationsdefinition og forslag til efterfølgende koordinering af handlinger.  
Følgende eksempel er karakteriseret ved, at parterne er uenige, hvorved den 
strategiske handlen fremstår mere tydelig:  
”Udskrivelsessamtalen er med en ældre kvindelig patient med hoftebrud. Hendes pårørende 
er ægtefælle og datter. Ægtefællen er ”medindlagt”, da patienten er svagtseende og har brug 
for meget hjælp, som ægtefællen habituelt udfører. Datteren har taget tre timer fri fra arbejde 
for at deltage i samtalen. Den er planlagt til kl. 10. Kl. 12 er personalet - en sygeplejerske, 
en læge og en fysioterapeut - klar til at tage samtalen, og vi går alle derind. Patienten ligger 
i sengen, og datteren og ægtefællen sidder på nabosengen. Sygeplejersken, lægen og fysiotera-
peuten stiller sig rundt om patientsengen. De har to rulleborde med computere på. Skærme-
ne er vendt mod sygeplejerske og læge. De nævner ikke forsinkelsen. Fysioterapeuten starter 
med at sige: ”Vi tænker jo på, at du har behov for at komme på en genoptræningsplads. 
Patienten og pårørende svarer ikke umiddelbart. Ingen smil. Ingen nikken. Lidt tøven i 
rummet. Patienten siger ”joooe, altså hvor tænker I så, det skal foregå? ”Patienten ser væk 
fra sygeplejersken og lægen og har ansigtet drejet over mod den seng, hvor hendes datter og 
mand sidder. Sygeplejersken fortæller, hvor det drejer sig om, og ægtefællen siger ”er det ikke 
et helvede der… og der kan jeg vel heller ikke være indlagt?” (Feltnotat fra det fokuse-
rede feltarbejde). 
Denne samtale var præget af en konfliktfyldt stemning med stor distance og 
asymmetri mellem patient/pårørende og de sundhedsprofessionelle, som ikke 
blev bedre, som samtalen skred frem. Først og fremmest fordi parterne ikke 
var enige om planen. Men der er andre forhold, som bidrager til denne for-
nemmelse. Som beskrivelsen illustrerer, er der ud over den oplagte asymmetri 
i deltagernes positioner i rummet som hhv. liggende, siddende og stående og-
så tale om, at samtalen afholdes, når de sundhedsprofessionelle har tid. De 
andre må vente. I den forbindelse ses det, at pårørendes tid er særligt presset, 
fordi mange tager fri fra arbejde for at deltage. Desuden har de sundhedspro-
fessionelle en vis distance til de andre samt fuld kontrol over den skriftlige 
kommunikation, fordi computerne er deres og står mellem dem. Endelig er 
sundhedsprofessionelle bekendt med formålet med samtalen og har ganske 
ofte klare hensigter ift., hvad samtalen skal resultere i. Patient og pårørende 
kender derimod ikke til samtalens rammer, indhold eller formål på forhånd 
(om end observationerne viser, at de ofte også har tanker om hvilke resulta-
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ter, samtalen kan munde ud i). Dermed har de ikke samme betingelser for at 
deltage i samtalen, og den fremstår ikke ligeværdig. 
Analysen af de planlagte udskrivelsessamtaler viser, at den kommunikation, 
der foregår, primært er strategisk handlen, fordi det er en social handlen, hvis 
mål og indhold er forudbestemt af systemet. Dette er gældende, om parterne 
er enige eller ej. Alle kommunikationsdeltagerne er underlagt behandlingssy-
stemets logikker om eksempelvis accelererede og standardiserede patientfor-
løb, arbejdsdeling og sektordeling. Her er der ikke plads til ”alle mulige løs-
ninger” og en personlig forståelse for pårørendes forskellige forventninger og 
forhåbninger – også fordi patienten er til stede, hvilket kan begrænse pårø-
rendes mulighed for at udtrykke deres bekymringer. Om samtalerne fremstår 
ligeværdige eller tydeligt mere asymmetriske er forbundet med, hvorvidt der 
er enighed mellem parterne. Men det relaterer sig også til brugen af tid, rum 
og artefakter. Desuden skaber pårørendes manglende viden om patientforlø-
bet og formål med udskrivelsessamtalen en asymmetri. 

Pårørendepjecen 
For at imødegå tendensen til asymmetri parterne imellem samt afstemme på-
rørendes forventninger udviklede vi som led i aktionsforskningen en pårø-
rendepjece, som tager udgangspunkt i pårørendes bekymringer, som de kom 
frem ved interviewene, samt de temaer, der kom frem ved tredje dialogmøde. 
En sygeplejerske siger for eksempel: ”Jeg ønsker et skriftligt produkt til pårørende, 
[der har] fokus på ressourcer og forventninger […] for at kridte banen lidt op, og som sam-
tidig er en invitation til udskrivelsessamtalen […], hvor pårørende bliver hørt, og vi holder 
tiden, og hvor alle ved, hvad formålet med samtalen er” (Dialogmøde 3). Som jeg for-
tolker denne udtalelse og de snakke, deltagerne havde om pårørendepjece i 
det hele taget, bærer behovet for en pjece til pårørende præg af en dobbelt-
hed. På den ene side handler det om at sætte en grænse for pårørende ved at 
tydeliggøre systemets indretning og forventninger til dem som pårørende, 
hvilket udtryk som ”kridte banen lidt op” illustrerer. Og på den anden side 
handler det om at skabe en situation, hvor alle pårørende reelt bliver hørt. 
Denne dobbelthed kan siges at svare til projektets dobbelte agenda om pårø-
rendeinddragelse og godt arbejdsmiljø. 
Det var sygeplejerskernes ønske, at materialet til pårørende kunne være mere 
højteknologisk - fx informationsskærme - men dette har ikke kunnet imøde-
kommes. Pjecen til pårørende beskriver (1) hvilke udfordringer, man kan op-
leve som pårørende til en ældre patient med hoftebrud, (2) patientforløbet 
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generelt og på tværs af sektorer, herunder hvem der har ansvar for hvad, (3) 
pårørendesamarbejde i afdelingen, herunder (4) udskrivelsessamtalens ram-
mer og formål. Endelig lægges der op til, at pårørende løbende skriver 
spørgsmål ned til udskrivelsessamtalen.  
Således er hensigten med pjecen, at de pårørende oplever, at de har et mere 
direkte forhold til systemet, idet pjecen er til dem, og at deres situation bliver 
anerkendt. Og at de bliver forberedt på systemets rammer og udskrivelses-
samtalens indhold og mål og dermed bliver mere ligestillede i samtalen. Des-
uden er hensigten, at pårørendepjecen skal lette presset på sygeplejerskerne, 
ved at pårørendes forventninger i højere grad er i overensstemmelse med sy-
stemet, og at de opfordres til at samle deres spørgsmål til udskrivelsessamta-
len i stedet for at stille dem i aften- og nattetimerne, hvor der ikke er tid. 
Fra et teoretisk perspektiv kan man sige, at der fortsat er tale om strategisk 
handlen, da målet med både pårørendepjecen og selve udskrivelsessamtalen 
er forventningsafstemning i relation til de prædefinerede mål, som systemet 
rammesætter. Hensigten med pårørendepjecen er, at kommunikationen går 
fra at være lukket strategisk handlen til at være åben strategisk handlen (Ha-
bermas, 2011). Flere af udskrivelsessamtalerne bar præg af, at sygeplejersken 
agerede lukket strategisk, fordi de fastlagte rammer og forudbestemte mål ik-
ke altid blev gjort tydelige for pårørende, som kunne foranlediges til at tro, at 
samtalen var personlig i den forstand, at netop deres situation ville forme ud-
kommet af samtalen. I den sammenhæng anses pårørendepjecen som vejen til 
åben strategisk handlen, fordi den gør systemets rammebetingelser mere gen-
nemskuelige for pårørende.  
Ved sidste dialogmøde kom det imidlertid frem, at pjecen kun anvendes spo-
radisk. En sygeplejerske siger ”Vi er så elendige til at udlevere dem” (dialogmøde 
4). Ifølge sygeplejerskerne relaterer det sig til praktiske forhold som for ek-
sempel, hvor pjecerne skal ligge, hvordan de skal udleveres, samt hvor det 
skal dokumenteres. Alle forhold, som ikke er blevet løst.  

De gode intentioners dilemmaer – en diskussion 
I følgende diskussion vil jeg kritisk udforske nogle af de steder i forandrings-
processen, hvor der skete noget andet i praksis end forventet. Håbet er, at det 
åbner muligheden for at skabe viden, der rækker ud over den konkrete prak-
sis og giver et samfundsmæssigt perspektiv.  
Der er gennem forskningsprojektet forsøgt at skabe forandring for og med 
både pårørende og sygeplejersker med henblik på bedre samarbejde. På et 
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grundlæggende niveau har dette dobbelte ærinde vist sig at være dilemma-
fyldt, fordi pårørendeinddragelses-initiativerne således ikke kun har haft til 
hensigt at hjælpe de pårørende med at få mere kontrol over den nye situation, 
men i lige så høj grad har haft til hensigt at få dem til at indordne sig under 
systemet. Sidstnævnte med henblik på at gøre pårørendesamarbejde lettere 
for sygeplejerskerne. Som konsekvens heraf har forskningsprocessen rejst 
nogle dilemmaer og paradokser, der viser noget om betydningen af kontek-
sten – en hospitalsorganisation.  
Det første, jeg vil trække frem, drejer sig om de intenderede og ikke-
intenderede virkninger, som de pårørendeinddragende initiativer har haft. På 
baggrund af såvel pårørendes oplevelser af ikke at blive inddraget og sygeple-
jerskernes praksiserfaringer har et intenderet mål været at inddrage alle (pri-
mær)pårørende i samarbejdet via invitation til en planlagt og standardiseret 
udskrivelsessamtale. Hermed tager afdelingen ansvaret for etablering af sam-
arbejde og kommunikation med alle pårørende og lader det ikke være op til 
tilfældigheder som, hvorvidt pårørende selv opsøger det eller tilfældigvis er på 
afdelingen på det rigtige tidspunkt. Med udlevering af pårørendepjecen er in-
tentionen at ligestille pårørende i samtalen lidt mere, fordi den gør systemets 
rammer gennemskuelige for pårørende, herunder patientforløbet på tværs af 
sektordeling og udskrivelsessamtalens indhold og mål. Potentielt fører dette 
også til forventningsafstemning parterne imellem, der kan lette pårørende for 
uvishedens uro og sygeplejerskerne for et forventningspres, de ikke kan ind-
fri. Således kan man sige, at den planlagte udskrivelsessamtale sammen med 
pårørendepjecen sikrer, at alle pårørende får samme information om patient-
forløbet, hvorved den del af pårørendeinddragelse, der drejer sig om at tilby-
de information, er opnået (jf. s. 6). Desuden understøtter pårørendepjecen, at 
den pårørende får skrevet sine spørgsmål ned på forhånd, så de kan komme 
frem i samtalen. Hermed fremmes betingelserne for, at flere pårørende bliver 
inddraget med hensyn til deres syn på patientsituationen og udskrivelsen og 
inkluderer det andet element i pårørendeinddragelse, hvor den pårørende er 
aktivt med ift. at dele sine erfaringer med og bekymringer for patienten  
(Jf. s. 6). 
Analysen af forandringsprocessen viser imidlertid, at både udskrivelsessamta-
len og pårørendepjecen understøtter systemets forudbestemte målsætninger, 
hvorved pårørendesamarbejdet i udskrivelsessamtalen bliver til strategisk 
handlen. En undersøgelse af en standardiseret og planlagt samtale mellem læ-
rere og elev/forældre viser også, at lærerne hovedsageligt kommunikerer stra-
tegisk, trods oprigtigt ønske fra deres side om en forståelsesorienteret dialog 
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(kommunikativ handlen) (Tveit, 2014). Det kan tyde på, at der på tværs af vel-
færdsorganisationerne er samme tendens: standardiserede samtaler mellem 
professionelle og brugere i systemet er i udgangspunktet strategisk handlen.  
Når det gælder pårørendeinddragelse, er denne tendens yderligere sat på spid-
sen, fordi systemet ikke er deres. Patienten er som systemets hovedperson al-
tid med til samtalen, hvilket kan bevirke, at pårørende ikke udtrykker sig ær-
ligt om deres bekymringer. For at lette sygeplejerskerne henvises pårørende 
nu i stort omfang til udskrivelsessamtalen, hvis de opsøger sygeplejerskerne 
med bekymringer om hjemmesituationen i fx aftenvagter. Indførelsen af plan-
lagte udskrivelsessamtaler mindsker på denne måde mulighedsrummet for 
spontane samtaler mellem pårørende og sygeplejersker; for eksempel samta-
ler, hvor patienten ikke er til stede, og hvor den pårørende kan være ærlig om 
sine bekymringer, og sygeplejersken kan lytte forstående.  
Teoretisk kan denne udvikling begrebsliggøres med det, Habermas benævner 
”systemets kolonisering af livsverden” (Habermas, 2011, s. 382), hvor forstå-
elsesorienteret kommunikation bliver undertrykt og forvrænget, således at 
parterne handler over for hinanden med strategiske hensigter.  
I forhold til spørgsmålet om inddragelse kan man sige, at indførelsen af for-
maliseret pårørendeinddragelse paradoksalt nok medfører, at den del af ind-
dragelse, der drejer sig om at lytte til pårørendes egne bekymringer og livsitua-
tion og få belyst deres behov og ressourcer (jf. s. 6), er mere trængt, end den 
var før.  
 
Det andet, jeg vil trække frem, vedrører den manglende brug af pårørende-
pjecen trods det at det var sygeplejerskerne selv, der efterspurgte den og var 
med til udarbejdelsen. Det er således ikke umiddelbart manglende relevans 
eller ejerskab, der er skyld i den ringe forankring i systemets arbejdsgange, 
men noget andet. Sygeplejerskerne selv angiver forskellige praktiske proble-
mer som årsag, herunder spørgsmålet om, hvordan brugen af pjecen skal do-
kumenteres. Det er denne tråd, jeg her tager op i diskussionen af betydningen 
af pjecens og organisationens skriftlige kommunikation.  
For selvom Habermas ikke gør meget ud af at skelne mellem mundtlig og 
skriftlig kommunikation (Habermas, 2004), er forskellen afgørende, særligt i 
en organisation, hvor den skriftlige kommunikation spiller en afgørende rolle. 
Ifølge den hollandske ANT-forsker Marc Berg (1996) er den skriftlige doku-
mentation en helt central aktør for systemets arbejdsdeling og de kliniske be-
slutninger, der bliver truffet. Dokumentationen er medkonstituerende for, 
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hvad der fremstår som henholdsvis relevant og ikke relevant, og for, hvordan 
der handles (Berg, 1996, s. 512-522). 
Set med de briller er det et problem, at pårørendepjecen med sin skriftlighed 
forpligter personalet over for pårørende, samtidig med at dens eksistens ikke 
figurerer i organisationens egen skriftlige kommunikation: den sundhedsfagli-
ge dokumentation. Argumentet her er, at så længe pårørendeinddragende til-
tag ikke fremgår som kategori i organisationens egen skriftlige kommunikati-
on, forbliver de kun løst tilkoblet. Men hvis udlevering af pjece samt pårø-
rendes input i udskrivelsessamtalen blev dokumentationspligtige, var der 
potentiale for, at pårørendeinddragelse blev forankret i organisationens ar-
bejdsgange. Det synes dog paradoksalt, at et problem i systemet således løses 
med introduktionen af mere system, som igen giver merarbejde.  

Konklusion 
Dette aktionsforskningsprojekt bidrager til praksisforandringer, der på kon-
kret vis understøtter en hospitalsafdeling i ønsket om bedre samarbejde med 
pårørende, samtidig med at der skabes viden om mere generelle potentialer 
og begrænsninger i forbindelse med inddragende initiativer i hospitalsorgani-
sationer.  
I artiklen fremgår det dilemmatiske i at rationalisere og ordne flydende prak-
sisser – selvom det er med gode intentioner. Analysen af forandringsproces-
serne viser, at når man inden for en organisation indfører en systematisk ind-
dragende praksis, der inkluderer alle patienters primærpårørende, medfører 
det uundgåeligt optrapning af system og strategisk handlen, hvorved der er 
risiko for at udgrænse spontane kommunikative handlinger i ikke-
formaliserede krinkelkroge i organisationen – teoretisk set sker der en koloni-
sering af livaverdenen. I relation til pårørendeinddragelse betyder det, at 
kommunikationen på ét niveau bliver bedre, fordi alle pårørende får informa-
tion om patientforløbet og mulighed for at bidrage med viden om patienten, 
og på et andet niveau forringet, fordi pårørendes mulighed for at få talt om 
deres egne bekymringer, behov og ressourcer er mindsket.  
Analysen af udviklingen af pårørendepjecen viser, at sygeplejerskerne har en 
klar hensigt om at ville forventningsafstemme med og ligestille pårørende i 
deres samarbejde, og at der her er potentiale for pårørendeinddragelse i form 
af åben strategisk handlen. Men analysen viser også, at pjecen ikke bruges i 
særlig stort omfang, så længe den ikke er forankret i systemets egen skriftlige 
kommunikation og blot giver merarbejde.  
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Via aktionsforskningsforløbet vises således, at det kan være udfordrende at 
skabe forandring, der gennem ét initiativ tilsigter bedring i forholdene for bå-
de brugere af og medarbejdere i et system – måske særligt når brugeren er se-
kundærbruger, her pårørende. 

Perspektivering 
Pårørendes bekymringer om fremtiden vedrører ofte primærsektorens visita-
tion og hjemmepleje, men som analysen peger på, har sygeplejerskerne på af-
delingen meget begrænset indflydelse på, hvad der sker der. Således kan man 
sige, at reel inddragelse af pårørende, hvor de får indflydelse på tilrettelæggel-
sen af patientsituationen, måske nok hører mere til i primærsektoren eller 
fordrer mere sammenhæng mellem de to sektorer. Det ser ud til, at grundlæg-
gende forandringer i samarbejdet med pårørende ikke kun kan løses via initia-
tiver, der ændrer ”holdninger” og handlinger i konkrete problemsituationer, 
men også skal være af mere strukturel art. I Danmark ses aktuelt, at pårøren-
de italesætter og artikulerer problemet i offentligheden gennem pårørendefor-
eninger (Bernild, 2016) og ad, den vej får indflydelse på politiske tiltag, der 
gennem lov og tilskud giver bedre forhold for pårørende, hvilket således også 
potentielt vil lette sygeplejerskerne.  
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string af kronisk sygdom, samt hvorledes pårørende kan indgå som en res-
source.  
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Kapitel 8 Artikel 3 
I review-process hos: Journal of Action Research, SAGE. 

Like Don Quixote? A Story about Doing Action 
Research on a Hospital Ward and some Critical 
Reflections 

Introduction  
This article is about how I experienced doing action research (AR) on a hos-
pital ward. The aim is to convey my experiences in a way where the complexi-
ty of the interface between the field (a hospital ward), the empirical method 
(AR based on second generation of critical theory) and the researcher´s sub-
jectivity becomes a life. Researcher subjectivity is an expression often used in 
AR. Hilary Bradbury writes, “action researchers are, relative to conventional social sci-
entists, more autobiographical in their expression (we call it reflexive) […] what may seem 
like autobiographical self-indulgence is offered to help contextualize the claims [and] create 
transparency” (Bradbury, 2010, p. 97).  
The text combines the concept of narrative storytelling in academia (Gabriel, 
2013) with the concept of breakdown as a source to create interesting re-
search questions (Alvesson & Karremann, 2011). Thus, the article is “a story 
about the actual doing of the research” (Gabriel, 2013, p 110). The story focuses on 
my troublesome experiences of doing AR and on the fundamental questions 
thus raised about (1) how and (2) with whom the research could be done in 
the specific context, and (3) a reflection on the kind of knowledge this can 
produce. I am inspired by feminist-grounded AR, where “action research opens 
knowledge creation conditions to scrutiny” (Maguire, 2001, p. 65).  
 
An academic narrative differs greatly from an actual research process, which 
is often unpredictable, chaotic, and messy, with undigested data leading to 
unfinished and fragmented stories (Gabriel, 2013). A proper narrative needs 
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time to emerge, and in the process, smaller incidents “must be filtered out, im-
portant ones must be highlighted, connections must be drawn, motives must be suggested, 
successes and failures must be pronounced” (Gabriel, 2013, p 112). Often a narrative 
contains several small stories, collated with a beginning, middle and end, and 
clear turning points and plot. The plot in a narrative is a meaning given retro-
spectively to the interconnected stories. Thus, writing a narrative is a con-
scious interpretative activity in itself. In the present case, the narrative plot 
concerns the problems I encountered during the research, which obviously 
sidelines the successes and meaningful activities in this story.   
According to Gabriel, when using narratives and storytelling in connection 
with research, it is important to underline that one thinks of knowledge and 
truth in a specific way. Narrative knowledge stands in opposition to logico-
scientific thinking, which aims at law-like generalizations, as it “does not seek 
to establish fixed relations between causes and effects but contents itself with 
establishing the links between people’s actions and their outcomes by locating 
them in believable plots” (Gabriel, 2013, p.106). My story is based on this 
epistemological standpoint, and the plots spring out from what I experienced 
as “research breakdowns”. Alvesson and Karreman (2011) put forward “the 
idea of social science as involving two elements: the discovery or creation of a breakdown in 
understanding […] and the recovery of this understanding” (p. 14). A breakdown of-
ten arises in the interplay between theory and empirical material; it seems 
problematic at first but also enables new kinds of questions and reflections 
(Alvesson & Karreman, 2011).  
 
My story has similarities to the European classic 16th century novel Don 
Quixote by Cervantes (1547-1616). Based on his reading of heroic tales, Don 
Quixote has idealistic ideas about defeating all evil, but when confronted with 
the real world, he finds it difficult and rather silly to be “heroic” (Cervantes 
Saavedra, 1605-1615). The comparison is with the overall plot of my story: 
based on reading (about AR and actors in the field), I had idealistic hopes of 
being able to improve things and expectations of how this would happen. 
Confronted with the real world, I became somewhat disappointed and disori-
entated. In contrast to Don Quixote, I will use this disorientation to re-
orientate. Unlike Don Quixote, I do not have an obvious helper, as my story 
is more about “me alone in the battlefield”. It is not, however, a story where I 
am the hero treated unfairly by the world, but one that shows the implica-
tions of my somewhat naïve or maybe unprepared approach, and these impli-
cations provide insight into the field.  
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Thus, the story follows my fieldwork trajectory. In the first part, “The pro-
ject”, I describe the aim of the project and the main characteristics of AR, as 
my expectations stem from this (I). This is followed by “My preliminary con-
siderations”, which describes my anticipated complications due to the setup. I 
also explain my choice of direction within AR: the dialogue tradition and the 
concrete application of this methodological approach (II). In the third part, 
“Disappointed expectations”, I share one of my first experiences of break-
down in doing AR. The following critical reflections are about doing AR in a 
health organization and the consequences of a requested top-down project 
aimed at facilitating bottom-up processes with professionals without the re-
quired resources (III). The fourth part, “Caught up in a power struggle”, is 
about my second breakdown, linked to my encounters with different groups 
of professionals. The following critical reflections are about how the interface 
of profession, gender and my own subjectivity created some unfortunate ex-
cluding processes, despite my wish for the opposite (IV). Finally, the fifth 
part, “Beating a retreat”, concerns my retrospective reflections on the kind of 
knowledge the project produced (V).  

(I) The project  
The overall aim and main empirical method of the PhD project were estab-
lished before I became involved. The heads of research at a hospital and a 
university had collaborated on financing, describing and establishing a PhD 
project aiming to highlight and develop existing cooperation practices be-
tween relatives of elderly hip fracture patients and clinicians on an orthopedic 
ward. The goal was to involve the relatives in the patient trajectory, to help 
them deal with the greatly changed life situation after discharge. My interest 
in this stems from my background as a hospital nurse and my Master’s in 
health promotion and education, coupled with many years of experience of 
working with learning processes in health practices, patient involvement and 
managing development projects.   
The method was fixed as AR. I knew little about AR, but enthusiastically 
started to familiarize myself with it. According to Bradbury, the scientific re-
search approach of AR is broadly “a pragmatic co-creation of knowing with, not on, 
people” (Bradbury, 2015, p.1), and elaborated as “a participatory, democratic process 
concerned with developing practical knowing in the pursuit of worthwhile human purposes 
[…]. It seeks to bring together action and reflection, theory and practice, in participation 
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with others, in the pursuit of practical solutions to issues of pressing concern to people […] 
(Bradbury & Reason, 2001, p. 1). This requires the direct involvement of re-
searchers in the change processes, and is therefore in opposition to a positiv-
ist, objectivist, value-free and hands-off approach, while emphasizing the 
contextual, political, change-oriented and participatory. The latter implies an 
intersubjective relationship between the actors and the researcher, in contrast 
to a dichotomized subject-object relationship between researcher and re-
searched. It also involves a perception that the world and knowledge are al-
ways “unfinished” (Laursen, 2012), which means that AR sees itself as part of 
a temporal and unfinished social world. 
AR can be said to have two interconnected purposes: (1) to produce practical 
knowledge to improve people’s situation in democratic interaction between 
them and the researchers and (2) through these change processes, to produce 
more abstract (theoretical) and general knowledge and insight into social 
practices (Duus, et al. 2012). As Bradbury and Reason write in their introduc-
tion, “[…] action without reflection and understanding is blind, just as theory without ac-
tion is meaningless […]” (Bradbury & Reason, 2001).  
What I personally like is the idea that AR involves the researcher and the ac-
tors actually attempting to improve the conditions for the latter (as democra-
cy and emancipation), unlike a more descriptive and passive form of research 
into social relationships. Today AR is conducted in many different ways, 
drawing on various theoretical frameworks. My choice here concerned how  I 
anticipated “the problem and the field”.   

(II) My preliminary considerations 
My reflections on what AR approach to choose were linked to my prelimi-
nary concerns about how the project involved interaction between two 
groups of people, namely relatives and clinicians situated in a specific organi-
zation, a hospital ward. In the following, I describe my considerations on the 
impact of this and how it led to my decision.  
As the project involved two groups of people, I soon felt torn between them, 
and unsure whether I should choose more solidarity with one group or with 
both groups equally. This was somewhat important, as AR aims to improve 
things with and for somebody, but I did not know to whom this applied, or 
perhaps both parties. 
It seemed obvious that changes towards more involvement of relatives 
should be in cooperation with relatives, who could thus articulate how they 
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experienced their role in the patient trajectory and their needs regarding in-
volvement. This could ideally have fostered novel ideas about how to involve 
them, as the organizational framework would not suffocate new thinking. Af-
terwards, these ideas should be integrated in practice. However, hospital 
health practices are complex, necessitating my interaction with clinicians. The 
need for increased involvement of relatives is imbedded in the practice of cli-
nicians. Relatives are recipients of the practice, and come and go, while clini-
cians are the practice on a daily basis. Moreover, clinicians found cooperation 
with relatives to be quite stressful (Bernild, 2017), which I thought would be 
an inclination to change practice. I briefly considered bringing the two parties 
together to find good ways of cooperation, but decided against it for practical 
reasons.  
Against this background, it seemed best to collaborate with the clinicians, and 
AR became an opportunity to enhance their work organization and upgrade 
their knowledge base (Kildedal & Laursen, 2013). To integrate the relatives’ 
experiences and perspectives in the action, I conducted eighteen interviews 
with them on their experiences of being relatives to the patients, and shared 
these with the clinicians throughout the process.  
 
The influence of the organization was important in this project. It was a large 
and busy orthopedic ward, treating patients with acute hip and spinal frac-
tures, amputated patients and patients with wounds. The ward is part of the 
larger health system, which operates with multiple diagnosis categories, 
standardized treatment regimens and documentation systems, accelerated pa-
tient trajectories and complex coordination of workflows, all of which are 
highly changeable (Bernild, 2016). Due to these quite tight organizational 
conditions for clinicians’ possibilities to participate in the project and create 
novel ways to cooperate with relatives, I preferred an approach that focused 
on concrete and conditioned possibilities. I chose the “dialogue tradition” 
within AR as most likely to succeed due to its pragmatic approach.  
The dialogue tradition has roots in Lewin, Tavistock and the socio-technical. 
Stephen Toulmin and Björn Gustavsen’s book Beyond Theory - changing or-
ganizations through participation from 1996 is particularly representative of 
this approach. An important message in this book is that knowledge produc-
tion in AR is local while only the methods are universal, and that the purpose 
is practice-oriented applicability and not theoretical rigidity. Toulmin and 
Gustavsen argue that AR produces the form of knowledge that Aristotle 
called phronesis, which is practical wisdom, where practical refers to the dis-
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tinction between praxis and poesis, and describes the ability to detect the ac-
tions called for in a particular situation, as opposed to episteme, which is the-
oretical and abstract knowledge.  
As the phrase “dialogue tradition” indicates, language is central in this tradi-
tion. I thus regard the dialogue tradition as similar to what Kemmis, on the 
basis of Habermas’ distinction between technical, practical and emancipatory 
knowledge, describes as practical action research (Kemmis, 2001). Besides 
technical aspirations for change of practice, it also aims to enhance under-
standing of one’s own practice. Kemmis writes about the purpose of this kind 
of AR “[…] practical action researchers aim just as much at understanding and changing 
themselves as the subjects of a practice (as practitioners) as changing the outcomes of their 
practice” (Kemmis, 2001, p. 92). The dialogue tradition draws on critical theo-
ry, mainly second-generation critical theory (e.g. Habermas’ The Communica-
tive Action, 1981), and emphasizes dialogic communication, where partici-
pants’ articulated perspectives on their practice lead to new collective under-
standings, and “both practices and the understandings of practice that action research aim 
to develop are formed in the intersubjective space in which people encounter one another” 
(Kemmis, McTaggert, & Nixon, 2015, p. 455). These new understandings re-
sult in change of practice. It could thus be argued that the dialogue tradition 
is based on a wish for consensus (Husted & Tofteng, 2012). 
 
The concrete application of this approach is dialogue meetings, gathering par-
ticipants from various places in the organization with different perspectives 
(Husted & Tofteng, 2012). We conducted four dialogue meetings over the 
eighteen-month period needed to complete the changes in collaborative prac-
tice, starting with problem identification and ending with process evaluation. 
Between the meetings, I interviewed the relatives and made observations of 
developments in the communication between clinicians and relatives. At eve-
ry meeting, I shared my preliminary analysis of my observations and inter-
views. The participants responded to my analysis and described their own 
good and bad experiences from cooperation with relatives and wishes for fu-
ture collaborative practices. New understandings and ideas about their roles 
and practices in relation to relatives could thus emerge.  

(III) Disappointed expectations  
After two months of observations, I had my first dialogue meeting with the 
clinicians. I was rather nervous, as it was the first time I had to stand in front 
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of all of them, and somehow perform. The following field note describes my 
experience:   
Have prepared the dialogue meeting with 20 slides, questions printed in “packages” for 
group work and bought two cakes for 138 kroner.  
I take the commuter train. It’s the hottest day of the year. I prepare the room for the meet-
ing: make coffee, slice cakes, set up tables and the PowerPoint. However, NO ONE turns 
up. I had expected 15 to 20 people. My supervisor comes in and finds me alone. “That’s 
just not good enough,” she says. I think about how I should have written the invitation dif-
ferently. I agree with the head of the ward to try again in a week. This time she’ll remind 
her staff, she says. I smile and I mean it. But mostly I’m filled with a sense of shame, dis-
appointment, rejection and humiliation. I smoke a cigarette on the way back to the station 
and leave the cakes for the evening shift. 
As the note indicates, I felt somewhat victimized, and went from an initial 
self-understanding as a savior to seeing myself as a victim. Unfortunately, this 
was not a unique situation for the dialogue meetings; several were postponed 
and the four meetings, forced through by the head nurse, had 4-10 partici-
pants. I suspected the clinicians were uninterested or too busy; I had no cour-
age to ask them collectively, but carefully addressed the matter with a few 
whom I had expected to come. They politely explained that they were too 
busy on the ward due to constant pressure for change and limited resources, 
but hoped to come next time. I felt that they had no particular desire to 
change practice in communication with relatives, but might participate if they 
had the time and energy.   

The question of bottom-up and top-down 
I was not surprised that the desire for change did not come from the clini-
cians, because the project was initiated and partly paid for by the hospital 
management. I just had not considered that a major problem, because many 
AR projects in organizations are conducted in similar circumstances. AR pro-
jects requested by the management of organizations are quite common, and 
the potential dilemmas are described in the literature, but I feel that the situa-
tion is often portrayed as relatively unproblematic, as here: “In practice, it often 
means that the action researcher does not meet the professionals until after agreements have 
been made with the management. This requires the action researcher to work in a contradic-
tory field where cooperation with professionals is based on democratic principles, while pur-
suing the goals agreed with management. The researcher must try and build a trustworthy 
relationship with the participants, while being aware of possible tensions between manage-
ment demands for quick and efficient results and the requirement of action research to inte-
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grate the participants’ learning in the research process” (Laursen & Kildedal, 2012, p. 
85, translated from Danish).  
 
In this understanding, I was simply unable to establish a trustworthy relation-
ship with the clinicians or motivate them for the project. I find the described 
role of the researcher as intermediary somewhat troublesome, because “based 
on democratic principles, while pursuing the goals agreed with management” 
seems like a contradiction in terms. A post-structuralist approach criticizes 
the whole idea of participation as tyrannical, arguing that it manipulates and 
uses power over the participants (Cooke & Kothari, 2003), to make the sub-
jects want to do what they have to do. In this perspective, AR in this context 
was not about empowering the clinicians to develop their cooperation and 
communication practices with relatives, but about streamlining their work 
and making them want this.  
From a post-structuralist angle, I felt guilty for trying to make the clinicians 
interested, rather like “forced participation”. However, I also felt that the in-
terpretation of AR as a whole left me immobilized by the issue of power and 
kept me from actually trying to make things better for and with people. As 
Bradbury and Reason write, “While postmodern/poststructuralist perspectives help us 
immensely in seeing through the myth of the modernist world, they do not help us move be-
yond the problem it has produced […] (Bradbury & Reason, 2001, p.7). I interpret 
“the myths of the modernist world” to mean blind trust in rationalism, lead-
ing to blindness towards human constructed and negotiated realities and the 
associated role of power. I had blind trust in the clinicians’ willingness to par-
ticipate in a project that benefitted the organization and the relatives, and in 
the willingness of the organization to facilitate this.  
 
My point is that it is important to be very aware of the structural conditions 
for doing AR, and critical towards the contradictions that come from doing 
AR in an organization where the management has requested the project, but 
lacks the necessary resources, and the professionals have not formulated any 
wish for change or participation. Here, the post-structuralist critique of AR as 
a top-down use of power, manipulation and “forced participation” is passa-
ble. AR in itself is not problematic, but the preconditions for AR may be. 
Bradbury and Reason state, “Action research is only possible with, for and by persons 
and communities, ideally involving all stakeholders both in questioning and sensemaking 
that inform the research, and in the action which is its focus” (Bradbury & Reason, p. 
2).  
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To sum up, this breakdown was due to the AR ideal of changing something 
for and with someone who desires the change, in a democratic and emancipa-
tory perspective. Although the clinicians appeared welcoming, the desire did 
not come (bottom-up) from them. Moreover, their participation was limited 
due to lack of resources and constant change, which resulted in time con-
straints and change fatigue. AR with a critical theoretical approach should aim 
to reveal and relieve suppression (Alvesson & Ashcraft, 2008). In psychody-
namic terms, we might say that “the clients” must voluntarily put themselves 
“on the couch” and have the time to do so. This was clearly not the case. 

(IV) Caught up in a power struggle 
Another breakdown was linked to the one described above. The clinicians 
consisted of doctors, registered nurses (RNs), physiotherapists and licensed 
practical nurses (LPNs). I originally hoped that they would all participate in 
the project, because cooperation with relatives should be interdisciplinary. 
According to Lehn, interdisciplinary cooperation may solve many different 
health sector challenges, e.g. patient-centeredness, professionalization and 
system optimization (Lehn, 2016). Without really considering this at the time, 
I too had similar assumptions: (1) Interdisciplinary cooperation can involve 
relatives more, because relatives (and patients) often have questions for dif-
ferent groups of professionals. (2) Interdisciplinary cooperation strengthens 
the professionalism of individual professions, because it clarifies what each 
professional group adds to the common good. (3) Interdisciplinary coopera-
tion enhances workflows concerning cooperation with relatives. 
 
All this might be true, but unfortunately, the project did not let us know for 
sure. The doctors seemed quite uninterested in the project. In fact, I am still 
not sure whether they know of its existence. More than once, I had prepared 
to attend their meetings to present the project idea, but the meetings were 
cancelled. During my observations on the ward, they rarely spoke to me. The 
physiotherapists said that they wanted to participate, but not with the nurses; 
I therefore held separate sessions with them. The RNs wanted to participate 
(at least the head nurse, who put pressure on them), but did not want the 
LPNs to participate. The LPNs wanted to participate, but were not invited. 
Consequently, the dialogue meetings became monodisciplinary, with only 
RNs. 
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Although I had hoped for interest across the professions, I took the course of 
events for granted without much reflection. Retrospectively, however, it is 
clear that my research subjectivity and pre-understandings on how things un-
questionably work were linked to the outcome. My own background as a 
nurse made it easier to approach and connect with the group of RNs as “we”. 
Despite the positive effects of knowing the field from within, the obvious 
negative effect in this context was that “I went with the nurses” and did not 
succeed in establishing dialogue between the professional groups or in chal-
lenging the different positioning. I lacked the courage to challenge the doc-
tors’ passive rejections of the project, as I had worked as a nurse with a lower 
rank than doctors in the hospital hierarchy. Neither did I challenge the physi-
otherapists’ wish to remain as outsiders, due to my experience of cooperating 
with physiotherapists as a kind of consultants that come and go. However, I 
had really hoped to include the group of LPNs. They have considerable expe-
rience of working with relatives, spending more time with patients and their 
relatives than RNs, who are often occupied with documentation, coordina-
tion of examinations and administration of medicine. I therefore suspected 
that they had considerable knowledge about working with relatives that was 
not articulated in broader practice, but remained tacit in the patient rooms. 
Furthermore, LPNs have the lowest rank in the hospital hierarchy, and 
should thus be given voice in an AR perspective. Unfortunately, I did not 
discuss this with the RNs.  

The question of inclusion and exclusion 
After feeling numb for a period, I started to reflect on the role professional 
groups, gender and my own preunderstandings had played in the course of 
events. Here, I am especially interested in highlighting what happened in the 
two extremes: the doctors, who did not want to participate, and the NLPs, 
who were excluded, and how this can be understood in relation to the pro-
ject’s substantive goal: to include relatives in the patient trajectory.  
According to Lehn-Christiansen, cross-professional cooperation in health 
practice is not as straightforward as one might imagine or desire, being in-
fused with different kinds of power conflicts. Ironically, one of the impedi-
ments to interdisciplinary or cross-professional cooperation is professions in 
themselves (Lehn Christiansen, 2016). The concept of professions is complex 
and varies in terms of historical changes and theoretical standpoint. In the 
following critical investigation of what happened, I will take the theories of 



162 
 

professions and gender into account, as an intersectional phenomenon. I start 
with the concept of profession. 
The sociologist of professions, Elliot Freidson, defines professionalism as “a 
set of institutions which permit the members of an occupation to make a living while control-
ling their own work” (Freidson, 2001, p. 17). He presents a theory of profes-
sionalism that, instead of describing the essence of professions, outlines the 
ideal type of professionalism in contrast to the ideal types of market and bu-
reaucracy. Professionalism refers “to the institutional circumstances in which the 
members of occupations control their work. Market refers to those circumstances in which 
consumers control the work people do, and bureaucracy to those in which managers are in 
control” (p. 12). Profession as a process takes place in the dynamic interface 
between these three different spheres and varies according to the specific cir-
cumstances.   
In this context, one can say that the project stemmed from a need on the part 
of consumers, i.e. the relatives. Research shows that they are under pressure, 
particularly in transitions between different sectors, and want to be included 
more, but also that they have little opportunity to influence the work of clini-
cians in hospital wards (Bernild, 2015). This is because relatives of patients 
are not the prime consumers of health services and their relationship to the 
health system is peripheral and indirect (Bernild, 2015). However, in civil so-
ciety, they can and do form democratic interest groups, where they (bypassing 
the specific organizations) put pressure on the political bureaucracy to make 
relevant decisions (Bernild, 2015).  
Obviously, the bureaucracy has many levels. In this context, I distinguish be-
tween the political level (state and regional institutions) and the hospital man-
agement (Glouberman et al., 2001), and focus on the latter. As mentioned 
earlier, the management requested the project, and I therefore assumed that 
they, on one level, wished to involve relatives more. This also concurs with 
the hospital’s vision and mission. However, apart from commissioning the 
project, the management stayed in the background. This made me suspect 
that the project had low priority. Thinking about this, I am not particularly 
surprised. Since the hospital’s basic task is to diagnose and treat patients, the 
involvement of relatives is somewhat redundant, from a strictly systemic per-
spective. My point is that the structural conditions for the management to in-
fluence clinicians’ work in the direction of interdisciplinary cooperation with 
relatives led to a somewhat indifferent attitude. 
For this reason, the fate of the project ended up in the hands of the profes-
sionals and myself. The different attitudes towards the project among the 
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professional groups led me to focus on the relationship between them. The 
division of labor is stratified, where the professions’ authorization to act on 
specific problems represents different conditions of power (Lehn-
Christiansen, 2016).  
The doctors are highest in this hierarchy, authorized to control the core goal 
of the hospital: to make diagnoses and prescribe treatments. Doctors are a 
prime example of “classic” professions with a specialized and scientific 
knowledge base (Freidson, 2001), and view themselves as leaders of the med-
ical work (Lehn-Christiansen, 2016). It therefore seemed vital to have them 
participate in the project, but, as mentioned above, they passively refused to 
join. According to Lehn-Christiansen, doctors have a lack of commitment to 
inter-professional cooperation, which she interprets as implicit or explicit 
protection of their power base. She calls this the “medical challenge” for in-
terdisciplinary work. She writes, “My analysis points to the fact that biomedical 
knowledge determines interdisciplinary cooperation in the healthcare system, and that diag-
nosis and therapies that follow biomedical thinking play a very fundamental role. This 
means that social initiatives rarely have the same recognition as medical initiatives” (Lehn-
Christiansen, 2016, p. 99, translated from Danish). The fact that doctors’ bi-
omedical knowledge determines what is worth becoming involved in helped 
me to understand the doctors’ rejection of the project. Since the project 
aimed to involve relatives more, it fell into the category of “social initiatives”, 
which perhaps led the doctors to the conclusion that it was not important.  
  
To understand what happened to the LPNs, I have to consider their relation 
to RNs. RNs and physiotherapists are today referred to as professions, while 
LPNs, who also participate in the care of patients, are not (Dybbroe, 2010). 
They are thus at the bottom of the health professional hierarchy in a hospital 
setting. Although LPNs participate in some of the work of RNs, they do not 
(yet) have the same powers, e.g. to handle and administer medicine. Dybbroe 
argues “that the field of work is a battlefield for several groups and that no professional 
group has a monopoly on nursing and care” (Dybbroe, 2010, p. 207, translated from 
Danish). This fluid battlefield is interesting in light of the course of events, 
where the RNs did not want the LPNs to participate, the LPNs did not have 
a say and I, as an RN myself, did not challenge this. It might appear to be an 
example of RNs (including myself) holding on to their professional power in 
nursing and care, while excluding the LPNs in a rather explicit manner.  
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Lehn-Christiansen points to the fact that interdisciplinary cooperation also 
involves cooperation between different genders, where LPNs are associated 
with women and working class, RNs with women and middle class, and doc-
tors with men and middle class (Lehn-Christiansen, 2016). Thus, the margin-
alization of the LPNs as well as the refusal to participate by the doctors can 
be viewed as a matter of gender. As Dybbroe argues, “health professions are gen-
dered and professional development takes place on the basis of a gender power to define and 
position professions. All health care groups that care for patients are politically and econom-
ically viewed as non-productive and of lesser value than the socially male areas of work” 
(Dybbroe, 2010, p. 199). In this perspective of gender, it seems to be also 
gendered power that defines boundaries between professional groups; socially 
female areas of work, such as care and communication with relatives, are low-
ranked, and of little interest to the male-dominated medical profession. The 
professionalization of the field of care becomes a battlefield between RNs 
and LPNs, where the LPNs are squeezed out.  
 
The fact that I as a woman myself passively engage in this battlefield of nurs-
ing and care and accept the refusal by the doctors is rather problematic, since 
I am an action researcher and ideally wanted a feminist starting point. Con-
cerning the common ground of AR and feminism, Maguire writes: “Feminist 
and action researchers both seek to unsettle and change the power relations, structures and 
mechanisms of the social world and social science research [… and ] the metaphor of voice is 
common to feminist and action research [… as]participatory research fundamentally is 
about the right to speak”(Maguire, 2001, p. 65). I could not agree more, but as 
my analysis shows, I discovered the problems retrospectively and hereby 
missed important opportunities to give voice to the tacit knowledge of the 
marginalized and muted LPNs and to confront the silence of the powerful 
doctors as “their ‘chosen silence’ may be mechanism to maintain control” (Maguire, 
2001, p. 64). I thus neglected one of the core goals of AR: to give voice to the 
silenced and I went from feeling victimized to feeling like the one violating.  
 
This breakdown consisted of a discrepancy between the AR ideal of collec-
tively including, giving voice to and strengthening the marginalized, excluded, 
muted or oppressed in a specific context, and the actual separation of groups 
and silencing and exclusion of the LPNs caused by this AR project. Further, 
although “Lather [Patti Lather, Emeritus Professor] challenges us to develop a kind of 
self reflexivity that enables us to look closely at our own practices in terms of how we con-
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tribute to dominance in spite of our own liberatory intentions” (Maguire, 2001, p. 62), I 
found it exceedingly painful. 

(V) Beating a retreat  
In this article, I have presented my story of difficulties in doing AR. Accord-
ing to Gabriel, such stories are rare. He writes: “Unfortunately, this type of …story 
rarely emerges […] It may even be that researchers hold back from telling such stories fr om 
the field […]for fear of being seen as unscientific or sloppy” (Gabriel, 2013, p. 110). I 
must admit I have been tempted to suppress and conceal some of these not 
very flattering issues, and only focus on the positive dimensions, and I feel an 
urge to make clear that there were actually positive outcomes concerning the 
RNs’ influence on the inclusion of relatives in the patient trajectory. As a 
nurse said on the last dialogue meeting “It [the project] has helped us to put words 
on some of the things we do as nurses on this ward, like “what are we doing and why do we 
do it?”. It has been a generator to start asking about how we can do things better? (Trans-
lated from Danish).  
I put myself in this vulnerable position, because I hope to reveal interesting 
dilemmas in doing AR that aims for social change in a hospital.  
Looking back, I can sum up the following interconnected challenges: (1) The 
main objective of the hospital is diagnosing and treating patients’ diseases – 
not social initiatives. (2) There is a shortage of resources and time, making all 
staff busy. (3) Practices are highly subject to change, which potentially creates 
change-fatigued professionals. (4) The project was requested by management: 
top-down, not bottom-up. (5) Professional work is hierarchically divided and 
stratified into gendered professions, which can hinder cooperation across 
professions. (6) The medical profession’s biomedical knowledge base is dom-
inant, making social initiatives of little/no interest. (7) The battle of RNs and 
LPNs in the field of care led to exclusion of the LPNs, and finally (8) my 
gender, profession and lack of experience of being an action researcher meant 
that I did not challenge these issues.  
Although it might not be a narrative style, I would like to illustrate the dis-
crepancy between my expectations for, and my experiences with, AR in a fig-
ure: 
 

My expectations for the project 
The ideal of AR 

My experiences from the field 
The conditions of AR 
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Facilitate dialogical participation 
involving representatives from all 
groups of health professionals  
Gather and give voice to different 
kinds of practice-based experiences 
and knowledge about cooperation 
with relatives 
Work together on practical and 
concrete ways to include relatives 

The hospital as an organization 
squeezes the professionals: lack of 
time and energy 
The stratification of work of the 
gendered professions hinders 
cross-professional cooperation 
Social initiatives are of low priority 
My own gender, my background as 
a nurse and my lack of experience 
of doing AR meant that the exist-
ing hierarchies were not challenged.   
 

            
The obvious discrepancy between my expectations and hopes for changes in 
practice based on the ideals of AR, and my experience of the conditions to 
facilitate this, raise questions of what kind of knowledge the project can pro-
duce. The relatively modest and monodisciplinary participation in the project 
provided little basis for changes in practice and I did not achieve my ambition 
to gain new, consensus-based understandings and ideas for the development 
of practice (phronesis) through dialogue between different participants from 
various places in the organization. This is rather problematic, as AR ideally 
“always includes practitioners as partners in the work of knowledge creation” (Bradbury, 
2010, p. 95). Perhaps I suffered from the same naivety as Nielsen says Lewin 
did, namely believing that AR would end in consensus-based solutions (Niel-
sen, 2012). 
 
As the project did not create lasting knowledge for practical application, it is 
somewhat ironic that the dialogue tradition is criticized for creating too 
pragmatic and action-oriented knowledge to solve practical and local prob-
lems and not more far-reaching critical knowledge (Nielsen, 2013).  
 
In terms of my views on knowledge creation, I went through a transfor-
mation. I started off with a desire to primarily gain new understandings about 
the specific practice and solve concrete problems with the participants and 
the field, but ended up withdrawing myself from the field and primarily con-
ducting an analysis from a distance and retrospectively about the participants 
and the field, thus finally focusing on the creation of distant, general and the-
oretical knowledge. I began by hoping to create phronesis, but ended up with 
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more episteme. Unfortunately, this also meant that the potential for reaching 
intersubjective understandings and establishing a collective “we” was not 
achieved. My approach led to a dichotomization between me as a researcher 
and the clinicians as the object of my observations. Inspired by Bradbury’s 
distinction between epistemological voices (Bradbury, 2015), it could alterna-
tively be explained as follows: I wanted to have an epistemological second 
person voice (intersubjective), but my retreat from the participants caused a 
split in the epistemological voice into first person (subjective) and third per-
son (objective).   
 
My only defense is that it is extremely demanding to do AR. Unlike many 
other social research approaches, it has implications in the real world when 
the researcher is learning during the process. Doing AR is experimental, and 
requires the researcher to be very well prepared and mainly move forward, 
and less sideways and backwards, which is quite demanding for a beginner. In 
my case, I think a conscious and critical approach to the questions about the 
role of organization, professions and gender could have prevented some of 
the problems. As Bradbury and Reason write, “a feminist perspective would invite 
us to consider whether an emphasis on action without balancing consideration of ways of 
being is rather too heroic” (Bradbury & Reason, 2001, p. 2). I sincerely wish that I 
had done that, and not, like Don Quixote, rushed into the battlefield.  
Emotionally, I went through different stages. I began by hoping to be a kind 
and competent helper for both relatives and clinicians. Halfway through, I 
had shameful feelings of being rejected by the clinicians and victimized. I 
ended up feeling more like a violator of the LPNs, and I also felt shameful 
about that. Writing this story or autoethnography (Bradbury, 2010) has been 
therapeutic in the sense that I now have a better understanding of the course 
of events and feel ready to take on another AR project.  



168 
 

Literature 
Alvesson, M., & Kärreman, D. (2012). The Use of Empirical Material for 
Theory Development. In (eds) Alversson, M, Qualitative Research and Theory 
Development: Mystery as Method. London: SAGE Publications.  
 
Alvesson, M., & Sandberg, J. (2013). Constructing Research Questions. London: 
SAGE Publications.  
 
Bernild, C. (2017). Kommunikation mellem pårørende og sygeplejersker på en hospital-
safdeling [Communication between Relatives and Nurses on a Hospital Ward]. 
Tidsskrift for Forskning og Forandring. Cappelen Damms (in review).  
 
Bernild, C. (2016). Pårørende i klemme mellem system og livsverden [Relati-
ves Caught Between System and Lifeworld]. In S. Lehn Christiansen et al. 
(Eds.), Ulighed i sundhed – nye humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver 
[Inequality in Health – an Intersectional Perspective] (pp. 199-225) Location?: 
Frydenlund Academic. 
 
Bradbury, H. (2015). Introduction: How to Situate and Define Action Re-
search. In H. Bradbury (Ed.), The SAGE Handbook of Action Research (pp. 1-
13) (3rd ed.). London: SAGE Publications. 
 
Bradbury, H. (2015). The Integrating (Feminine) Reach of Action Research: 
A Nonet for Epistemological Voice. In H. Bradbury (Ed.), The SAGE Hand-
book of Action Research (pp. 573-583) (3rd ed.). London: SAGE Publications. 
 
Bradbury, H. (2010). What is Good Action Research? Journal of Action Research, 
8(1), 93-109. 
 
Bradbury, H., & Reason, P. (2001). Introduction: Inquiry and Participation in 
Search of a World Worthy of Human Aspiration. In H. Bradbury & P. Rea-
son (Eds.), The Sage Handbook of Action Research. London: SAGE Publications.   
 
Cooke, B., & Kothari, U. (2001). Participation: The New Tyranny? New York: St 
Martin’s Press.  



169 
 

Duus, G. et al. (2012). Aktionsforskning – en grundbog [An Introduction to Ac-
tion Research] (1st ed.). Samfundslitteratur.   
 
Dybbroe, B. (2010). Professionssociologi – sundhedsprofessioner under pres 
[The Sociology of Professions: Health Professions under Pressure]. In P. 
Tanggaard Andersen & H. Timm (Eds.) Sundhedssociologi. En grundbog [An In-
troduction to Health Sociology]. (pp. 191-211). Copenhagen: Hans Reitzels 
Forlag. 
 
Freidson, E. (2001). Professionalism: The Third Logic. Chicago: The University of 
Chicago Press.  
 
Gabriel, Y. (2013). Researchers as Storytellers: Storytelling in Organizational 
Research. In M. Gotti & C. Guinda (Eds.), Narratives in Academic and Profes-
sional Genres,: ResearchGate. 
 
Glouberman, S., & Mintzberg, H. (2001). Managing the Care of Health and the 
Cure of Disease - Part I: Differentiation. Health Care Management Review, 26(1), 56-
69.   
 
Kemmis, S. (2001). Exploring the Relevance of Critical Theory for Action 
Research: Emancipatory Action Research in the Footsteps of Jürgen Haber-
mas. In H. Bradbury & P. Reason (Eds.), Handbook of Action Research: Participa-
tory Inquiry and Practice. London: SAGE Publications. 
   
Kemmis, S., McTaggert, R, & Nixon, R. (2015). Critical Theory and Critical 
Participatory Action Research. In H. Bradbury (Ed.), The SAGE Handbook of 
Action Research (pp. 453-465) (3rd ed.). London: SAGE Publications. 
   
Kildedal, K, & Laursen, E. (2012). Professionsudvikling – udvikling af pro-
fessionel praksis gennem aktionsforskning [Professional Development: The 
Development of Professional Practice through Action Research]. In G. Duus 
et al. (Eds.), Aktionsforskning – en grundbog [An Introduction to Action Re-
search] (1st ed.). Samfundslitteratur. 
 
Lehn-Christiansen, S. (2016). Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis 
[Interprofessional Collaboration in Health Care Practice]. Copenhagen: 
Munksgaard. 



170 
 

Maguire, P., (2001). Uneven Ground: Feminism and Action Research. In H. 
Bradbury & P. Reason (Eds.), Handbook of Action Research: Participatory Inquiry 
and Practice. London: SAGE Publications.   
 
Nielsen Aagaard, K. (2013). Aktionsforskningens videnskabsteori [The Theo-
ry of Science in Action Research]. In L. Fuglsang, B. O. Olsen & K. Rasborg 
(Eds.), Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne – på tværs af fagkulturer og para-
digmer [The Theory of Science in the Social Sciences: Across Disciplinary Cul-
tures and Paradigms] (3rd ed.) Samfundslitteratur. 
  
Nielsen Aagaard, K. (2012). Aktionsforskningens historie – på vej til et re-
fleksivt akademisk selskab [The History of Action Research: On the Way to a 
Reflexive Academic Club]. In G. Duus et al. (Eds.), Aktionsforskning – en 
grundbog [An Introduction to Action Research] (1st ed.). Samfundslitteratur. 
 
Toulmin, S., & Gustavsen, B. (1996). Beyond Theory - Changing Organizations 
through Participation. Vol. 2. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publi-
shing Company. 



171 
 

Kapitel 9 Analyse 4 

Betydninger af den sundhedsfaglige dokumenta-
tionspraksis for pårørendeinddragelse 

Selvom Habermas ikke selv gør meget ud af forskellen mellem mundtlig og 
skriftlig kommunikation (Habermas, 2004), finder jeg det væsentligt at udfor-
ske betydningerne af en sådan skelnen. Det drejer sig om (1) betydningerne af 
forskelle og forholdet mellem at gøre og skrive aktionsforskning, (2) betyd-
ninger af forskelle og forholdet mellem mundtlig og skriftlig kommunikation 
med pårørende samt (3) betydninger af forskelle og forholdet mellem at gøre 
og dokumentere sundhedspraksis.  
Det første forhold har jeg taget op i artikel 3, hvor jeg diskuterer videnspro-
duktionen i aktionsforskning som et spørgsmål om at skabe phronetisk viden 
med og for deltagerne eller epistemisk viden om deltagerne. Hvor førstnævnte 
kan siges hovedsageligt at være en mundtlig og dialogisk proces med nærhed 
mellem deltagerne, kan det sidste siges hovedsageligt at være en skriftlig, mo-
nologisk og retrospektiv proces med distance mellem forskeren og de udfor-
skede. En udfoldelse af denne diskussion kunne dreje sig om forskellige pro-
blemstillinger, der knytter sig til spørgsmålet om repræsentation, hvilket dog 
ikke udfoldes yderligere her.  
De sidste to forhold vil jeg knytte sammen i den følgende diskussion af be-
tydningerne af mundtlig og skriftlig kommunikation i forbindelse med pårø-
rendeinddragelse. Således vil jeg i dette kapitel se nærmere på den sundheds-
faglige dokumentation i patientjournalen, fordi jeg mener, at det kan være 
med til at kaste lys over mulighedsbetingelserne for pårørendeinddragelse i 
hospitalsvæsnet.  
Kapitlet lægger ud med en beskrivelse af det empiriske afsæt for min interesse 
efterfulgt af en teoretisk analyse af betydninger af den skriftlige kommunika-
tion i den sundhedsfaglige praksis. På den baggrund fremstiller jeg resultater-
ne fra min journalgennemgang efterfulgt af et afsnit, hvor jeg diskuterer muli-
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ge betydninger af dokumentationspraksissen for pårørendeinddragelse. Af-
slutningsvist en opsamlende refleksion.  

Det empiriske afsæt 
Min interesse i den skriftlige dokumentations betydning for sundhedspraksis 
er ikke ny, da jeg længe har beskæftiget mig med sygeplejefaglig dokumentati-
on og dens betydning for praksis. Således har jeg fra starten af projektet haft 
en interesse i sammenhængen mellem dokumentationspraksis og pårørende-
samarbejde. På en af de første dages feltarbejde skrev jeg følgende feltnote: 
”Stuegangen foregår med to pc’er på rullende borde. Én til lægen og én til sygeplejersken. 
De læser på patienten på hver deres pc i hver deres dokumentationssystem og drøfter og 
samstemmer de læste dokumenter. Dette foregår både på gangen og på selve patientstuerne. 
De kigger mere ind i pc’erne i løbet af dagen end nogen andre steder. Jeg står og flagrer lidt . 
Og keder mig. På patientstuerne er de sundhedsprofessionelle stående og gående med pc-
skærmene vendt mod dem selv og væk fra patienterne og pårørende, som er hhv. siddende og 
liggende (feltnote, april 2014). Mine umiddelbare refleksioner over dette var: 
”De sundhedsprofessionelle er forpligtet på at have overblik over og ’holde styr på’ patient-
forløbet. Den patient, der er inde i dokumentationssystemet, er det mest centrale for dette. 
Den patient, der er beskrevet her, er den udgave af patienten, der skal sikre kontinuitet på 
tværs af professioner, afdelinger, specialer, hospitaler og sektorer. ”Patienten i dokumentati-
onssystemerne” er måske systemets stærkeste kommunikationsform. Og jeg spekulerer på, 
hvordan ”patienten som tekst” kan begribes, og hvilke implikationer det har for sundheds-
professionelles kommunikation med pårørende”. 
Det argument, som jeg vil fremføre her, er, at en inddragende praksis ikke 
blot vedrører mundtlig kommunikation, men er under afgørende indflydelse 
af systemets standardiserede, skriftlige IT-baserede kommunikation. Den 
skriftlige kommunikation om patienten er medkonstituerende for patientfor-
løbet på tværs af vagter, afdelinger, sundhedsprofessionelle og sektorer, hvor-
ved man kan sige, at systemet prioriterer patienten som tekst. En tekst, som 
pårørende principielt er ekskluderet fra relateret til de retlige aspekter af pati-
ent-sundhedsperson-relationen, som jeg har beskrevet i artikel 1.                 

Teoretisk analyse 
I Habermas’ teoriunivers er der som sagt givet svindende lidt opmærksomhed 
til forholdet mellem mundtlig og skriftlig kommunikation. Og der, hvor han 
gør det, drejer det sig om, at skriftlighed bryder den mundtlige-



173 
 

kommunikative handlens bundethed i tid og rum og opnår større rækkevidde 
– ud i den offentlige sfære (Habermas, 2011, s 366). Det er altså ikke betyd-
ninger af skriftlighed i systemer.  
 
En søgning på ”patienten som tekst” gav mig det indtryk, at den mest norma-
le tilgang til dette fænomen er en narrativ tilgang (fx Kamps ”Pasienten som 
tekst – metafor i medisinen”, 1999). Her forstås patienten som en tekst (i 
overført betydning), og den sundhedsprofessionelle som fortolkeren – altså 
hvor patientens krop ses som en fortælling, og patientens egne ord som livs-
verdensfortællinger, der bliver fortolket og oversat til medicinsk sprog af den 
sundhedsprofessionelle. Denne tilgang får sprogets betydning for konstrukti-
oner af den sundhedsfaglige patient frem og er bestemt frugtbar i mange 
sammenhænge. Selvom der er elementer af denne tænkning, der også er rele-
vante for det, som jeg gerne vil blive klogere på, betragtede jeg ikke denne 
vinkel af ”patienten som tekst” som den helt rigtige i nærværende sammen-
hæng. Det var mere betydninger af den tekstliggjorte patient – altså når patien-
ten er blevet til en tekst, og hvordan det virker tilbage på den mundtlige 
kommunikation og pårørendeinddragelse, der interesserede mig. 
 
I nærværende kapitel vil jeg forsøge at koble skriftlig kommunikation og 
standardisering sammen, idet jeg argumenterer for, at de fusioneres i anven-
delsen af dokumentationssystemerne. Med dette greb tilstræber jeg at me-
ningsudfylde Habermas’ abstrakte begreb om system og ser nærmere på be-
tydninger af dokumentationspraksisser som eksempel på, hvordan bureaukra-
tiets magt sætter sig igennem i praksis.  
 
Til dette ærinde har jeg fundet inspiration hos den britiske sociolog Lindsay 
Prior samt den hollandske sociolog Mark Berg, der begge beskæftiger sig med 
brugen af dokumentation i udforskningen af det sociale – herunder betydnin-
ger af dokumentation for den medicinske praksis. Prior skriver i artiklen “Re-
positioning Documents in Social Research” (2008): “[…] it becomes apparent 
that documents serve not merely as containers of content, but as active agents in episodes of 
interaction and schemes of social organization […] whichever way the data are approached 
it is clear that documents play an active (and a far from passive) role in the configuration of 
the clinical encounter” (s. 228). Priors tilgang er inspireret af aktør-netværks-
teorien (ANT), ligesom det er gældende for Berg. Sammen med Timmermans 
har Berg skrevet bogen ”The Gold Standard” (2013), hvor de beskæftiger sig 
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med betydninger af evidensbasering og standardiseringer indenfor ”health ca-
re”.  
 
ANT er (meget) kort fortalt en sociologisk analyse af videnskab og teknologi, 
hvis særlige bidrag er den konsekvente og radikale anvendelse af et netværks-
begreb. Udgangspunktet er, at intet objekt har en essens, som er givet i kraft 
af sig selv. Et objekt defineres af dets relationer til andre objekter i netværket. 
I ANT beskæftiger man sig derfor med de processer, hvormed en aktant op-
når styrke ved at associere sig med andre. Styrkelsen af en aktant opnås ved, 
at denne aktant indtager en position, hvor den kan tale eller virke på vegne af 
en anden (Fuglsang, 2013). 
 
Uden jeg har tænkt mig at foretage en empirisk ANT-analyse af de processer, 
der foregår i netværket af sundhedsprofessionelle, patienter, pårørende og 
dokumentionsteknologier, finder jeg det relevant at anskue patientjournalen 
som en sådan agent. Jeg har specifikt ladet mig inspirere af artiklen ”Practices 
of reading and writing: the constitutive role of the patient record on medical 
work” (1996), hvor Berg analyserer betydningen af produktionen og konsu-
meringen af patientjournaler for sundhedsprofessionel praksis. Bergs argu-
ment er, at dokumentation “is commonly perceived as merely representing “what has 
taken place” […] a copy of an event” (s. 500), men at det er mere frugtbart at an-
skue “the medical record as an artefact which mediates the social relations that act and 
work through it” (s. 499). Han argumenterer således for, at udarbejdelsen, læs-
ningen og brugen af patientjournalen og dokumentationssystemerne spiller en 
afgørende rolle for selve interaktionen mellem patient og sundhedsprofessio-
nel, for arbejdsfordelingen og for måden, patientforløbet skabes.  
Hermed fremhæver Berg, at forholdet mellem hændelsen og dens repræsenta-
tion hverken er realisme, hvor journalen er en kopi af hændelsen, eller radikal 
socialkonstruktivisme, hvor repræsentationen skaber hændelsen, men at 
”hændelsen” og ”repræsentationen” sameksisterer, og at journalen er en kraft 
i sig selv - en agent, der medierer de relationer, den er indblandet i. Han skri-
ver: “The medical record plays an active, constitutive role in current medical work […] it 
figures prominently, for instance, in the process of shaping and maintaining a patient trajec-
tory” (s. 501) og videre “The record is actively involved in shaping the very events it re-
presents” (s. 517) “[and] also contributes to the construction of narratives in which the 
ambiguities, the ad hoc and fluid character of medical work, are lost” (s. 519).   
Det er vigtigt at fremhæve, at jeg på linje med Berg ikke forstår patientjourna-
len som deterministisk for sundhedsprofessionelles handlinger. Selvfølgelig 
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foretager de sundhedsprofessionelle skøn og handlinger, som ligger uden for 
den prædefinerede kategorisering i dokumentationssystemerne, såvel som de 
selv påvirker arbejdsgange og dokumentationssystemer. Pointen her er, at do-
kumentationssystemerne sætter nogle særlige præmisser op for kommunikati-
onen, som har indflydelse på handlingerne og konsekvenser for samarbejdet 
med pårørende. Det er ikke for at gøre patientjournalen til syndebuk for 
umenneskelig kommunikation, for som Berg også fremhæver, kunne sund-
hedsprofessionelle i dag slet ikke fungere som sundhedsprofessionelle uden 
inter-relationen mennesker og dokumentation imellem (s. 501).  
 
Det interessante i denne sammenhæng bliver så at undersøge, hvordan pårø-
rende optræder i dokumentationen, da denne er medkonstituerende for ska-
belsen af patientforløb og sundhedspraksis.  

Journalgennemgang 
Som beskrevet i kapitel 3 gennemgik jeg 70 patientjournaler for at få indtryk 
af, hvordan pårørende optræder i patientjournalen. Jeg læste og registrerede 
alt, hvad der stod om pårørende i de 70 journaler - inklusive 6 journaler, sva-
rende til 2,6%, hvor der ikke stod noget om pårørende overhovedet. Ifølge 
Prior (2008) er denne tilgang til at undersøge dokumentation en såkaldt ind-
holdsanalyse, hvilket han mener er mangelfuldt, såfremt den står alene. I nær-
værende sammenhæng er journalgennemgangen ment som et led i udforsk-
ningen af pårørendes plads i den skriftlige kommunikation og kan selvfølgelig 
ikke stå alene.  
I den følgende fremstilling fremgår de 222 opgjorte dokumentationsudsagn 
(jf. kapitel 3), der omhandler pårørende. Det er vigtigt at fremhæve, at det ik-
ke har været min intention at foretage en gennemgang af patientjournalerne, 
der var fuldstændig systematisk (da eksempelvis indlæggelsestiden er temme-
lig varierende på dagen, hvor jeg gennemgik journalen, og at ”et dokumenta-
tionsudsagn” er en temmelig konstrueret enhed at opgøre). Men at jeg mener, 
at den giver et indtryk af nogle tendenser, i forhold til hvad der dokumenteres 
omkring pårørende i den sundhedsfaglige dokumentation på et hospital.  
 
Opgørelsen viser, at langt den mest almindelige dokumentationsform i for-
hold til pårørende er en konstatering af, at de eksisterer og har været på be-
søg. Således er der dokumentationsudsagn som fx ”datter på besøg i aftenvagt” 
101 gang svarende til 44,3 % af de samlede udsagn. Denne dokumentation 
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giver indirekte læseren et billede af patientens netværk, men intet andet. I min 
teoretiske optik kan man sige, at pårørende her er statister i systemet, og hvor 
min trekantsfigur visuelt illustrerer dette. 
Den næstmest almindelige dokumentation er den, der udsiger noget om, at 
pårørende er informeret, eller der er koordineret praktiske ting som afhent-
ning af tøj og medicin eller forestående udskrivelsessamtale. Således har jeg 
kategoriseret 75 dokumentationsudsagn, svarende til 32,9 %, som fx ”Pårøren-
de informeret om udskrivelsen” eller ”Søn ringet ind. Medbringer patientens medicin i af-
ten” som udsagn der bevidner, at der har været kommunikation om patient-
forløbet sundhedsprofessionelle og pårørende imellem.  
 
I 30 dokumentationsudsagn, svarende til 13 % af tilfældene, fremgår det di-
rekte, hvad pårørende mener om patientsituationen. Her er det særligt oplys-
ninger om pårørendes oplevelse af patientens mentale funktion eller fysiske 
formåen, særligt hvordan pårørende oplever patientens tilstand aktuelt i for-
hold til habituelt. Her kan man sige, at pårørendes perspektiv på patienten ta-
ges med i udarbejdelsen af ”patienten som tekst”, hvorved deres synspunkter 
bliver integreret i konstruktionen af patientforløbet. 
 
Den mindst almindelige dokumentationsform i forhold til pårørende er do-
kumentation, der fortæller noget om pårørendes egen situation, og hvordan 
pårørende selv oplever situationen. Således beskrives forhold, som eksempel-
vis at de ikke kan overskue at skulle passe patienten hjemme eller er stressede, 
16 gange svarende til 7 % af de samlede dokumentationsudsagn.  
  
Dette samlede indtryk af ”pårørende i dokumentationen” afspejler selvfølge-
lig ikke, hvad der foregår i praksis i et en-til-en-forhold, men man kan sige, at 
hvis teksten er en afgørende agent for koordinering af patientforløbet på 
tværs af fx sektorer, så er pårørendes optræden i journalen et centralt punkt i 
relation til inddragelse. 

Pårørendeinddragelse   
Som beskrevet i indledningen forstås pårørendeinddragelse i denne afhand-
ling som niveauinddelt. Første niveau drejer sig om at give information om 
patientforløbet til pårørende samt sikre sig, at den er forstået. Andet niveau 
drejer sig om at lytte til pårørendes synspunkter på patientsituationen samt 
inddrage disse i beslutninger om forløbet. Tredje niveau drejer sig om at lytte 
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til pårørendes egne bekymringer i relation til patientsituationen samt inddrage 
disse i beslutninger vedrørende patientforløbet. 
I det perspektiv er den mest iøjnefaldende tendens, at jo tættere det kommer 
på den pårørende som subjekt, jo mere fraværende er dokumentationen. Så-
ledes beskrives pårørende hovedsageligt som helt neutrale statister, hvorved 
man kan sige, at de i dokumentationen ikke er blevet inddraget på noget ni-
veau. Subsidiært beskrives de som nogle, der er givet information til, eller ko-
ordineret praktiske foranstaltninger med, svarende til første niveau. I de til-
fælde, hvor pårørendes mundtlige overleveringer indgår direkte i dokumenta-
tionen, er det overvejende om patientens tilstand, svarende til andet niveau. 
Der stod meget sjældent noget om pårørendes egne bekymringer, hvorved 
man kan sige, at dokumentation, der afspejler pårørendeinddragelse på tredje 
niveau, næsten er ikkeeksisterende.  
Dette ”fund” er på ingen måde mærkeligt. Som beskrevet i artikel 1 er der 
nemlig en lang række sundhedslove, der har til formål at beskytte patienten, 
herunder loven om aktindsigt, tavshedspligt og informeret samtykke. Love, 
der alle understøtter patientens selvbestemmelsesret. Fx betyder loven om 
aktindsigt, at journalen ikke kan indeholde oplysninger, som patienten ikke 
må vide noget om, fx pårørendes egne bekymringer. Teksten skal selvsagt 
handle om patienten, og alle oplysninger herom skal primært komme fra ob-
jektive undersøgelser af patientens krop eller stamme fra patienten selv. Op-
lysninger fra pårørende er mest legitimt, såfremt patientens tilstand gør, at det 
ikke er muligt at få oplysninger fra personen. På den måde er pårørendes per-
spektiv på situationen principielt ekskluderet fra teksten, hvorved de sjældent 
er en ”contributer” til konstruktionen af patienten som tekst. Og principielt 
er de heller ikke modtagere af teksten, da aktindsigt er for patienten. For de 
pårørende til ældre patienter kan dette være en udfordring. Det skal dog siges, 
at patienten nemt kan give pårørende ret til indsigt.  

Afsluttende refleksioner 
Mine refleksioner går på, at det er problematisk, at pårørende optræder så pe-
rifært i dokumentationen, fordi der er en stærk gensidig påvirkning mellem 
praksis og dokumentation. Som Berg pointerer, sameksisterer ”hændelsen” 
og ”repræsentationen” af den. Pointen er således, at hændelsen (her kommu-
nikation med pårørende) påvirker, hvad der dokumenteres, samtidig med at 
dokumentationen om pårørende er med til at skabe, hvordan der handles i 
praksis. Lidt pårørendefokus skaber endnu mindre pårørendefokus. Således er 
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dokumentationsteknologierne en kraft i sig selv - en agent, der medierer de 
relationer, som den er indblandet i. Og da dokumentationsteknologierne er 
standardiseret i prædefinerede kategorier, som ikke lægger op til dokumenta-
tion om pårørende, kan man sige, at de udgør en vis barriere for en pårøren-
deinddragende praksis.  
Nu er dokumentationssystemet ikke faldet ned fra himlen. Det er klart, at der 
bag dokumentationssystemerne ligger sundhedsfaglige, organisatoriske og 
samfundsmæssige rationaler, der er bestemmende for dets konstruktion. Et 
markant aspekt af udmøntningen af disse rationaler er, at der er fokuseret på 
behandling af den enkelte patients sygdom og beskyttelse af patientens ret, og 
ikke patientens netværk. Man kan sige, at pårørende bliver ekskluderet fra 
fuld deltagelse i kommunikationen om patientforløbet, da de hverken er give-
re til eller modtagere af den sundhedsfaglige dokumentation og hermed ude-
lukket for systemets mest magtfulde - i betydningen situationsdefinerende og 
handlingskoordinerende - kommunikationsform - nemlig patienten som tekst. 
Processen kan anskues som tegn på kolonisering, hvor systemets styringsmid-
ler definerer standardsituationer og udgrænser kommunikativ handlen. 
 
Som beskrevet i artikel 2 forsøgte vi os med en pårørendepjece, som også er 
karakteriseret ved at være skriftlig. Brugen af den blev ikke forankret i praksis, 
fordi den ikke var systematisk integreret i den sundhedsfaglige dokumentation 
i øvrigt. Således peger mine analyser i retning af, at mulighedsbetingelserne 
for pårørendeinddragelse i hospitalssektoren er under stærk indflydelse af, 
hvordan pårørendes synspunkter bliver integreret i dokumentationssystemer-
ne. Som beskrevet ovenfor, er dokumentationsteknologier udarbejdet på bag-
grund af en række forskellige rationaler. Således er de ikke statiske og har et 
iboende potentiale til at udvikle sig, og inkluderer standarder omkring pårø-
rende, fx om pårørendes behov og ressourcer. En sådan type af udvidelse af 
eksisterende dokumentationsstandard leder dog til samme type dilemma, som 
jeg har peget på tidligere; nemlig at systematisk inddragelse fodrer optrapning 
af system. 
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Kapitel 10 Diskussion 
De tre artikler samt analyseafsnittet kaster fra forskellige ståsteder lys over 
mulighedsbetingelserne for udvikling af en pårørendeinddragende praksis i en 
hospitalsorganisation, der tager udgangspunkt i både pårørende og sundheds-
praktikeres kontekstuelle betingelser herfor. De forskellige vinkler er skrevet 
frem på baggrund af en teoretisk ramme, som bringer nogle bestemte forhold 
i forgrunden og fortrænger andre til baggrunden. I det følgende vil jeg d isku-
tere de analytiske betydninger af det teoretiske valg. 

Teorien om det hele 

Som også berørt i kapitel 4 er TKH kritiseret for at ville for meget og blive 
for abstrakt, fordi sammenkoblingen af filosofi og sociologi, system- og hand-
lingsteori og dermed også mikro- og makroniveauer er for ambitiøst. Det, jeg 
vil trække frem her, er, hvordan dette påvirker analyserne.  
Læser man på tværs af analyserne, står det klart, at det teoretiske begrebsap-
parat har påvirket det analytiske arbejde på flere måder. Analyserne bevæger 
sig på forskelige niveauer over et bredt spænd. Første artikel giver perspekti-
ver på pårørendes aktuelle situation og deres betingelser for at få indflydelse 
på deres samarbejde på et samfundsmæssigt niveau. Artiklen viser dette ved 
at foretage analyser, der sætter ”pårørendesituationen” ind i en historisk vel-
færdsstatslig ramme. Anden artikels analyser viser noget om de deltagende 
sygeplejerskers synspunkter på det vellykkede, det vanskelige og det ønskvær-
dige pårørende-samarbejde på afdelingen, samt hvordan de igangsatte foran-
dringer fremmer parternes indflydelse i samarbejdet. I tredje artikel analyserer 
jeg de problemer, som jeg oplevede i forbindelse med at gennemføre aktions-
forskning på afdelingen, og udpeger nogle udfordringer for udvikling af en 
social indsats i en hospitalsorganisation. I analyseafsnit 4 peger jeg på doku-
mentationsredskaber som en afgørende aktant i kommunikationen mellem 
pårørende og sundhedspraktikere på en hospitalsafdeling.   
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Således bevæger analyserne sig på forskellige analytiske niveauer, hvor artikel 
1 primært er på makroniveau, artikel 2 og analyseafsnit 4 primært på mesoni-
veau og artikel 3 på hhv. individ- og mesoniveau. Desuden er det ud fra for-
skellige ståsteder, nemlig hhv. pårørende, sygeplejersker, teknologier og stan-
darder samt mig selv. Således kan man argumentere for, at projektet vil for 
meget og maler med for store penselstrøg. Og at svagheden bliver, at jeg ana-
lyserer lidt på det hele, men ikke dybt på noget, hvorved der er nuancer – sær-
ligt på individniveau i relation til både pårørende og sygeplejersker – der ikke 
kommer frem.  
Men der er også en styrke i bredden og i de ’modanalyser’, der ligger analy-
serne imellem. I artikel 1 tager jeg de pårørendes parti og peger på, hvor 
klemte de pårørendes situation er på et strukturelt niveau, hvor jeg i artikel 2 
sætter mig mere i sygeplejerskernes sted og viser, hvor klemte de også er, og 
hvor udfordrende det kan være at inddrage pårørende i patientforløbene. I 
artikel 3 problematiserer jeg nogle af de ting, jeg selv oplevede foregik bag 
den scene, jeg har beskrevet i artikel 2, og i analyse 4, hvordan teknologier 
kan påvirke aktørernes interaktioner. Således tegner analyserne et komplekst 
og til tider modsætningsfyldt billede af mulighedsbetingelserne for pårørende-
inddragelse, der tager bestik af de situationer, som pårørende og sygeplejer-
sker står i på forskellig vis.  
 
Ud over en kritik af TKH, der går på, at den vil for meget, er der rejst en del 
kritik af Habermas’ forsøg på at forene system- og handlingsteori. Man kan 
sige, at han kommer i klemme, fordi han hverken er ”ren” systemteoretiker 
eller ”ren” handlingsteoretiker. Han er derfor skældt ud fra begge sider. Fra 
systemsiden for at være naiv, fordi han tror menneskers kommunikative 
handlen i livsverden kan påvirke systemer i et bottom-up-perspektiv, som fx i 
debatten med Luhmann (Müller-Doohm 2016, Kjær 2006), og fra handlings-
teoretikerne for at give systemet for stor magt over menneskelig handling og 
være for top-down-tænkende (fx Honneth, 1997). Jeg vil tage fat i den sidste 
af de to kritikvinkler, da det også er fra det ståsted, jeg har slået mig mest på 
TKH.  
Axel Honneth er en hovedfigur i kritisk teoris tredje generation (Elling, 
2013). I bogen ”Critigue of Power – Reflective Stages in a Critical Social 
Theory” (1997) fremfører Honneth sin kritik af Habermas. Her kan man læ-
se, at han mener, at Habermas’ ærinde om at sætte fokus på sociale konse-
kvenser af magtkomplekser gennem fremskrivningen af dualismen mellem 
system og livsverden har nogle iboende problemer. Kritikken går på, at Ha-
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bermas ender op med et begreb om kommunikativ handlen, der er magtfri, 
hvorfor han alene kan tale om magt i et system-teoretisk perspektiv og para-
doksalt nok et system, der er normfrit. Begge dele bliver i det følgende for-
fulgt.  

Livsverdens magtfri kommunikative handlen  

Ifølge Honneth forlader Habermas den filosofisk-hermeneutiske idé om 
(for)forståelse til fordel for en universelt gældende kommunikationsetik. Det-
te gør han ved at overføre tænkningen fra psykoanalysen om at befri individet 
fra en ikke-erkendt patologi til sociale forhold, hvor en oplyst fortolkning af 
civilisationens historie vil befri ”os” fra forstyrrende patologier. Honneth 
skriver: “In his debate with Gadamer he develops for the first time the idea of a theory of 
linguistic communication that is situation-independent and contextually neutral” (Hon-
neth, 1991, s 280). Habermas fremhæver altså, at selvrefleksion vil lede til ra-
tionel rekonstruktion og ender hermed med en rationalitet, der er supra-
subjektiv (Ibid.). Selvom kommunikativ handlen er tænkt som et modstykke 
til formålsrationel handlen, sker der ifølge Honneth det, at kommunikativ 
handlen faktisk bliver vældigt rationelt. Samtidig gør han den kommunikative 
handlen til en magtfri størrelse, og livsverdens subjekter til en uddifferentieret 
masse og et koncept om ”unified species-subject”. Trods et lille forsøg på at 
skelne mellem ”agreement” og ”influence” (fra Parsons) mener Honneth, at 
Habermas giver det for lidt opmærksomhed (Honneth, 1991, s. 300). Ifølge 
Loick (2014) har Honneths kritik af Habermas dog nogle iboende begræns-
ninger. Han skriver: “Honneth side steps several problematic implications of the Habe-
rasian thesis of colonization, but still tends to un-der estimate the dominant patriarchal 
power relations in the spheres of the family […]” (s. 757). I relation til spørgsmålet 
om den magtfri livsverden og kommunikativ handlen har jeg i artikel 1 for-
søgt at rette en feministisk kritik, der får belyst livsverdens magt i et kønsper-
spektiv. Hermed imødegår analyserne delvist denne kritik.  
 
I relation til tendensen til at fremskrive en slags ”unified species-subject” har 
den teoretiske optik klare spor i mine analyser af pårørende og sygeplejersker, 
fordi jeg, som nævnt tidligere, foretager analyser, der frembringer ”den pårø-
rende” eller ”sygeplejersken” som en slags ”enhedssubjekt”, hvor modsæt-
ninger mellem dem på individniveau udebliver. Med udgangspunkt i min for-
ståelse af TKH kan man i hvert fald sige, at jeg analyserer en slags kollektivt 
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subjekt frem, som kan siges at være temmelig ufølsomt over for de forskellige 
levede liv, og hvor de enkelte stemmer (pårørende og sygeplejerskerne) bru-
ges som eksempler på det kollektive subjekts problemer i deres fælles situati-
on. Dermed er der et hav af nuancer på subjekt-niveau, der ikke kommer 
frem.  
Tendensen til at forbigå det individuelle analyseniveau skyldes dog ikke alene 
teoretiseringen med TKH, men også aktionsforskning som metode. Her er 
optikken ligeledes ”gruppen” (Lewins feltteori) og ikke så meget individet. Ja, 
og så drejer det sig også om projektets bredde, hvor både pårørende, sund-
hedspraktikere og udviklingen af deres samarbejde skal begribes. 

Treverdensteorien, der blev væk 

Som beskrevet går Habermas fra den kollektivt nedsunkne traditionsrepro-
duktion (filosofisk hermeneutik) til individualiserede ”speech acts” i en diffe-
rentieret treverden. Jeg har valgt ikke at analysere direkte med de begreber, 
der hører hertil, fordi jeg finder dem svært operationaliserbare. Til gengæld 
kan man sige, at projektet som helhed implicit udtrykker og vægter forskellige 
aspekter af de tre verdener og deres tilhørende speech acts: den objektive 
verden med dens sande kommunikative handlen, den sociale verden med 
dens normativt rigtige kommunikative handlen og den personlige verden med 
dens subjektivt ærlige kommunikative handlen (Habermas, 2011).  
I mit forsøg på at tegne et billede af de pårørende i dagens velfærdsstat samt 
de sundhedsprofessionelle arbejdsbetingelser lægger jeg vægten på at udsige 
noget sandt om en objektiv verden – en verden derude, hvor der er nogle 
sundhedsprofessionelle, der løber stærkt, og nogle pårørende, der kan komme 
i klemme mellem mange behov, og som overvejende er kvinder. 
I forandringsbestræbelserne ligger der en klar normativitet, der hører den so-
ciale verden til, om at pårørendeinddragelse bør være noget bestemt og godt. 
 
Og endelig, at jeg med min ambition om at diskutere mine personlige erfarin-
ger med at drive aktionsforskningen lægger vægt på mine subjektive og per-
sonlige erfaringer, hvor jeg forsøger at være ærlig omkring mine nederlag og 
skrive om mine følelser i den forbindelse. At jeg så i sidste ende står med et 
projekt, hvor det eneste individuelle subjekt, der står frem, er mig selv, er jo 
egentlig lidt tankevækkende.    
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Helhedssystemets normfri organisationer  

Som beskrevet i afsnittet om videnskabsteori er TKH kritiseret for at frem-
stille et begreb om system som en helhed (Kemmis, 2001). Teoriens abstrakte 
form bevirker, at system bliver en slags helhed, hvor det kan være svært at få 
greb om alle de forskellige niveauer og rationaler (normer), modsætninger og 
indre kampe, der er mellem forskellige instanser. I dag analyserer man derfor 
ofte med (ny)institutionel teori, hvor perspektivet netop er det mange-
facetterede, det bevægelige og det modsætningsfyldte (Nielsen, 2005). Analy-
ser med denne form for begrebsapparat havde selvsagt givet nogle helt andre 
typer af blikke. I relation til nærværende problemstilling om pårørendeinddra-
gelse i udskrivelsen er det i hvert fald snublende nærliggende at pege på, at 
der ikke blot er tale om ét system, men to, nemlig henholdsvis primær- og se-
kundærsektor. Og at en vigtig og problematisk dimension af deres samarbejde 
er, at såvel pårørende som sygeplejersker støder på grænserne mellem de to 
systemer, som også nævnt indledningsvist..  
En anden kritik af Habermas’ systemteori er, at den har et iboende problem 
relateret til tanken om dens opkomst. For at retfærdiggøre sin system-teori 
som en proces, der følger rationaliseringen af livsverden, gør han, ifølge 
Honneth, system og de tilhørende styringsmedier normfri. Altså at Habermas 
ender i en blindgyde, hvor den kommunikative sfære er magtfri, og organisa-
tioner og systemer normfri. Honneth skriver om dette: “We then suppose (1) the 
existence of norm-free organizations of action and (2) the existence of power-free spheres of 
communication. In both of these fictions produced by the concept of system the theoretical 
errors we have already recognized as reifications in Habermas’ critique of the technocracy 
thesis reappear” (Honneth, 1997, s 298). 
Kritikken er blandt andet, at Habermas gør organisationer normfri og kun 
tillader lidt kommunikativ handlen i dem, men at han dermed misser, at selve 
administrationen og ledelsen også er mennesker, der normativt bliver enige 
om, hvordan tingene skal køre (Honneth, 1997, s. 298). I linje med denne 
kritik skriver McCarthy: ”Social order is not simply normatively specified and auto-
matically maintained, but is something that must be ”worked” at, continually reconstructed. 
[…]This is indicative of a general line of attack on mainstream organization research tak-
en by action-theorists in the phenomenological, ethnomethological and symbolic interactionist 
tradition, among others. Their studies shown formally organized of action to be 
´transactional milieu where numerous agreements are constantly being established, renewed, 
revoked and revised´” (Mccarthny, 1991, s. 125). 
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Jeg kan nu se, at også mit eget projekt på et niveau spænder ben for sig selv 
og ender i form for blindgyde, der kan siges at bekræfte mine teoretiske (og 
empiriske) fordomme. Såfremt jeg havde undersøgt og prøvet at forstå orga-
nisationen/institutionen som en social og skrøbelig konstruktion, der er af-
hængig af den moralske opbakning fra medarbejderne – såvel som brugerne 
og det bredere samfund – havde jeg nok fået øje på nogle andre fænomener, 
end jeg gjorde. Hvis jeg fx havde kigget mere efter, hvordan sygeplejerskerne 
bøjede, ignorerede og forhandlede reglerne for at tale med pårørende, havde 
jeg måske kunnet finde interessante perspektiver, der pegede på pårørende-
inddragelses uformelle karakter – og den vej rundt fået øje på andre typer af 
potentialer for pårørendeinddragelse, end jeg gjorde.  
Således ville jeg også kunne have set nærmere på betydningen af forhandling 
af de såkaldte ”bløde rettigheder” som formuleret af Magnussen og Nilssen 
(2013), hvor udfaldet af kommunikationen mellem pårørende og sundheds-
praktikere havde været et spørgsmål om sundhedspraktikernes forskellige 
måder at forvalte reglerne på, samt de pårørendes forskellige evner til at op-
søge og forhandle hjælp, kunne havde været interessant. På denne måde ville 
det også have været muligt mere direkte at analysere på ulighed blandt pårø-
rende, fx i et klasseperspektiv. 
 
Set med kritikernes øjne kan man desuden sige, at der er noget selvmodsigen-
de i at foretage aktionsforskning i en organisation med TKH i hånden. For 
hvis man forstår systemets styringsmidler som konstituerende for handlinger-
ne i en organisation, er det jo paradoksalt at tro på, at dialogisk aktionsforsk-
ning med medarbejdere kan gøre en forskel. Jeg har måttet spørge mig selv, 
om det er system eller livsverden, der er på spil ved eksempelvis dialogmø-
derne. I dialog med sygeplejerskerne talte vi jo netop om deres hverdagserfa-
ringer med at samarbejde med pårørende med det sigte, at sygeplejerskerne 
kunne få indflydelse på deres arbejde bottom-up.  
Selvom jeg ikke kan løse alle disse iboende problemer, vil jeg i det følgende 
vise, hvad mine analyser med begreber fra TKH har fået frem. 

Hvorfor så TKH? 

Kritikken af Habermas’ teori om system og livsverden som en dualistisk teori, 
der spænder ben for sig selv og udelukker, at der er normativ kommunikation 
i system og organisation, og at der er magt i livsverden, skal selvfølgelig tages 
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alvorligt. Faktisk kan man mistænke, at den er taget overordentlig alvorligt af 
Habermas selv, da han efter TKH har forladt ideen om system, kolonisering 
og retliggørelse (Strecker, 2017), og hvor TKH nærmest er blevet en teoridi-
nosaur (Celikates og Pollmann, 2006). Jeg vil her argumentere for mit valg 
om at grave den frem. 
Jeg har to overordnede og sammenhængende argumenter for at gå med TKH 
i mit projekt. Det første bunder i en teoretisk diskussion af, hvordan system-
livsverdenskonceptet kan forstås og den betydning, det får for mine analyser. 
Det andet bunder i det empiriske problem; samarbejde mellem pårørende og 
sundhedsprofessionelle i en hospitalsorganisation.  
 
For mig at se er kritikken af system og livsverden som to totaladskilte størrel-
ser, en sort/hvid-tolkning af teorien, hvor kritikerne forstår systemteorien 
som et antihumanitært perspektiv, der lukker ned for ideen om, at mennesker 
har noget at skulle have sagt i systemer, og at der er magt i livsverden.  
Jeg er enig med Habermas i, at det er en teori, der viser, at system og livsver-
den er komplementære, hvor der selvfølgelig er normativ kommunikation i 
systemer og organisationer og også magt i livsverden. Teorien rummer et 
BÅDE-OG, ikke blot dualistisk forstået, men som et spørgsmål om balance, 
og den udpeger nogle TENDENSER og PRÆMISSER for kommunikation. 
Desuden peger den på, hvad der vægter ift. kommunikationens konsekvenser 
i form af koordinering af efterfølgende handlinger. I en organisation er der 
selvfølgelig konstant samtaler,  hvor der er forståelse mellem mennesker. Po-
inten er, at virkningen på hvad der kommer til at ske efterfølgende (hand-
lings-koordinerende) er forholdsvis lille, da systemet med dens standardsitua-
tioner og styringsmidler sætter rammerne snævert. Løsningerne bliver altså 
overvejende systemiske, som mine analyser af praksisudviklingen også viser. 
Habermas skriver i et svar på kritikken rejst af Honneth og McCarthy: “How-
ever, I believe for empirical reasons, that there is no longer much prospect of the democratic 
reshaping from within of a differentiated economic system, solely by means of worker self-
management, in other words by switching its steering form money and organizational power 
completely over to participation […og fotsætter ]. Yet, this defensive resteering will not be 
able to succeed without a radical and broadly effective democratization” (Habermas, 
1991, s. 261). 
Der interessante ved denne diskussion i nærværende sammenhæng er, at jeg 
oplevede, at aktionsforskningens mulighedsbetingelser på afdelingen var be-
grænset af systemets styringsmidler, og at mit arbejde med at give pårørende 
en stemme er blevet mere udfoldet i mit aktive engagement i ”Fagligt forum 
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for pårørende” som beskrevet i indledningen. Selvom jeg er enig i, at syste-
mer er menneskeskabte og under konstant forandring, også indefra, har jeg 
altså erfaret, at der var bedre mulighedsbetingelser for at tilvejebringe reel 
hjælp til pårørende gennem mit engagement i civilsamfundets græsrodsbevæ-
gelser, hvor kommunikativ magt udøves i demokratiske bottom-up-processer 
i det offentlige rum - uden om den enkelte organisation. Så ja, på et niveau er 
det rigtigt, at der er en vis modsætningsfuldhed i at lave aktionsforskning i en 
organisation med TKH i hånden.  
 
Når det er sagt, mener jeg faktisk, at det har banet vejen for at få nogle særlige 
pointer frem. Eksempelvis hvorvidt et bottom-up-perspektiv med fokus på, 
hvad der kan lade sig gøre nedefra i en organisation, er et humanistisk forsvar, 
eller tværtimod et angreb, hvor medarbejderne får ansvaret for at kompensere 
for systemets begrænsninger. Dialogmøderne kunne have faciliteret refleksio-
ner hos sygeplejerskerne, der gik på, hvordan de i organisationens kringelkro-
ge forhandler små åndehuller for at gøre pårørendesamarbejdet mere menne-
skeligt og meningsfuldt, og på baggrund heraf tilstræbt praksisændringer. 
Selvom det kan anskues som en måde at få empowered den enkelte medar-
bejder, mener jeg (lidt dramatisk sagt), at det i lige så høj grad kan anskues 
som udbytning af medarbejdernes professionsetik, hvor den enkelte medar-
bejders moral og etik om omsorg skal løfte pårørendesamarbejdet ud af sy-
stemets snævre rammer. Det er ikke kun en teoretisk diskussion, men en pre-
sent diskussion i praksis. Gennem mit tidligere virke som sygeplejerske og 
min tid ude på afdelingen har jeg erfaret, at systeminducerede barrierer for at 
drage omsorg og praktisere forståelsesorienteret kommunikation med patien-
ter og pårørende er en enorm frustration. Analyserne med Habermas’ system-
teori peger på nogle af disse barrierer og rejser en kritik af menneskers mulig-
hedsbetingelser for at agere menneskeligt i stramt organiserede systemer. 
Hermed tilbyder teorien, også med sin koloniseringstese som dilemmatisk, et 
særligt kritisk perspektiv på inddragelsesbestræbelserne.  
 
Det dilemmatiske (eller det ambivalente) ved inddragende initiativer, der går 
igen i alle fire analyser, er fremkommet på baggrund af den teoretiske optik. I 
første artikel drejer det sig om det ambivalente ved at indføre systematisk på-
rørendeinddragelse på velfærdsstatsniveau, da det kan anskues som et sy-
stemovergreb på livsverden (kolonialisering), men også som tiltrængt hjælp 
(kolonisering). Gennem analyser af forandringer på afdelingen viser jeg i an-
den artikel det ambivalente ved, at systematisk pårørendeinddragelse på en 
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hospitalsafdeling på ét niveau giver mere ensartet informationen til alle pårø-
rende, men på et andet niveau optrapper strategisk handlen og udgrænser 
kommunikativ handlen. Desuden viser analyserne, at det kan være ambivalent 
at stræbe efter at frisætte og afhjælpe situationen for både pårørende og syge-
plejersker med én og samme indsats. Pårørende kommer i klemme mellem 
system og livsverden, og de sundhedsprofessionelle ligeså, bare fra forskellige 
vinkler. I tredje artikel analyseres det dilemmatiske ved at foretage aktions-
forskning i en organisation. Bestræbelser på at skabe bottom-up-processer 
stødte ind i en top-down-virkelighed, og ambitionen om at inddrage og in-
kludere viste sig også at skabe nogle ekskluderende effekter. I fjerde analyse-
afsnit kommer det frem, at dokumentationssystemer ikke er et onde, man 
hverken kan eller skal fjerne, men at det skaber nogle særlige betingelser for 
kommunikation. Således har de teoretiske analyser fået nogle særlige tenden-
ser og præmisser frem i forhold til inddragende initiativer i et system. 
 
Brugen af TKH har vist sig relevant i forhold til det empiriske problem om 
kommunikationen mellem sygeplejersker og pårørende i en hospitalsorganisa-
tion. Analyserne viser, at netop denne relation er temmelig påvirket af syste-
mets styringsmidler penge, magt og ret. I forhold til penge kan man provoke-
rende sige, at pårørendesamarbejde ikke udløser en takst, ligesom det er gæl-
dende for diagnoser med tilhørende behandlings- og plejeopgaver (Dybbroe 
& Kamp, 2016). På den måde er det ikke prioriteret rent tids- og norme-
ringsmæssigt, da tid er penge. I forhold til bureaukratisk magt kan det siges, at 
der ikke er integrerede og standardiserede arbejdsgange for samarbejdet med 
pårørende i behandlingssystemet, hvorfor der er risiko for, at det falder ned 
mellem alle de standardiserede opgaver. Dette viser eksempelvis analyserne af 
den manglende anvendelse af pårørendepjecen samt betydninger af den stan-
dardiserede sundhedsfaglige dokumentation for pårørendeinddragelse. I for-
hold til ret kan man sige, at der er en lang række lovmæssigheder, der faktisk 
hindrer direkte kommunikation mellem pårørende og sundhedsprofessionelle 
(fx tavshedspligt). Det er selvfølgelig ikke sådan, at den enkelte sygeplejersker 
kun handler strategisk og ikke gider pårørende, fordi det ikke udløser takster, 
eller det ikke er en formaliseret opgave, eller at der er patientbeskyttende jura, 
der vanskeliggør kommunikation. Som mine analyser viser, forsøger de hele 
tiden og på forskellig vis at kommunikere med pårørende alligevel. Pointen 
er, at det ER svært, og at det presser begge parter. Af den grund har jeg i min 
trekantsmodel placeret sygeplejersken i system, hvor den stiplede linje mellem 
pårørende og sundhedsprofessionel illustrerer, at deres samarbejde bliver 
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vanskeliggjort af systemet - en pointe, som Habermas’ øje for systemets ten-
dens til at overtage områder i livsverdens kommunikative handlen skærper. 
Habermas skriver som svar på McCarthnys kritik: ”My thesis amounts merely to 
the assertion, that the integration of these action systems is in the final instance not based on 
the potential for social integration of communicative actions and the lifeworldly background 
thereof – and these systems make use of both. It is not binding (bonding) forces, but rather 
steering media that holds the economic and the administrative action system together” (Ha-
bermas, 1991, s. 257).  
 
Som jeg skriver i artikel 2 og i analyse 4, er min empiriske løsning på dette 
problem at integrere pårørendearbejdet i systemernes standarder, herunder 
den sundhedsfaglige dokumentation – hvorved systemet vokser. Og så kom-
mer vi tilbage til hele konceptet om det dilemmatiske ved rationalisering og 
eller kolonisering af livsverden. 
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Kapitel 11 Konklusion 
Denne ph.d.-afhandling forpligter sig på at favne bredt, idet problemformule-
ringen lyder: Hvordan er mulighedsbetingelserne for udvikling af en pårøren-
deinddragende udskrivelsespraksis på en hospitalsafdeling, der tager udgangs-
punkt i både pårørendes og sundhedspraktikeres kontekstuelle betingelser 
herfor? 
I de fire analyser adresseres forskellige dimensioner af udforskningen af dette, 
hvorved den samlede afhandling peger på nogle tendenser i og præmisser for 
udviklingen af parternes samarbejde i den særlige kontekst, som de befinder 
sig i. I første artikel har der været fokus på den situation, som pårørende til 
ældre patienter indlagt med hoftebrud står i – både konkret i forhold til netop 
de involverede pårørende, men også på et mere samfundsmæssigt og struktu-
relt niveau. I anden artikel har det drejet sig om muligheder og begrænsninger 
i selve udviklingen af samarbejdet mellem pårørende og sygeplejerskerne på 
den ortopædkirurgiske afdeling samt sygeplejerskernes synspunkter på deres 
samarbejde og ønsker for udvikling. I tredje artikel har jeg analyseret de mere 
problematiske dimensioner af aktionsforskningens udviklingsbestræbelser, 
som på et metodisk plan bidrager til at kaste lys over mulighedsbetingelserne 
for udvikling af sociale indsatser på et hospital. Og i analyse 4 beskæftiger jeg 
mig med, hvordan den sundhedsfaglige dokumentation som agent har indfly-
delse på mulighedsbetingelserne for en pårørendeinddragende praksis. 
 
Konklusionen er struktureret således, at jeg besvarer forskningsspørgsmålene 
for til sidst at vende tilbage til problemformuleringen med et opsummerende 
svar herpå. Således svarer jeg først på, hvad pårørende til ældre patienter med 
hoftebrud fremhæver som centralt for deres situation, samt hvilke betydnin-
ger forholdet mellem sundhedssystemets organisering og relationerne mellem 
patient og pårørende har for pårørende i dag (I) Pårørende. Dernæst svarer jeg 
på, hvordan pårørendes og sygeplejerskers samarbejde så ud før praksisæn-
dringerne, og hvad sygeplejerskerne fremhævede som vigtigt i forhold til det. 
I dette afsnit drejer det sig også om, hvordan dokumentationssystemerne er 
medkonstituerende for samarbejdet med pårørende i den givne praksis (II) 
Praksis. Efterfølgende svarer jeg på, hvordan aktionsforskningsprocessen for-
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andrede deres konkrete samarbejdsform på afdelingen, således det skaber me-
re pårørendeinddragelse i udskrivelsen (III) Pårørendeinddragelse i udskrivelsen. 
Dette er fulgt op af mine analyser af mulighedsbetingelserne for aktions-
forskning på en hospitalsafdeling (IV) Aktionsforskning på en hospitalsafdeling. 
Endelig hvordan det kan sige noget mere generelt om potentialer og be-
grænsninger i forbindelse med pårørendeinddragelse i hospitalssystemer, der 
også tager udgangspunkt i sygeplejerskernes faglige perspektiver og arbejds-
forhold (V) Det dilemmatiske ved inddragende initiativer. 

(I) Pårørende   

Pårørende fremhæver en række forskellige forhold som centrale for deres 
samlede situation som pårørende til en ældre med hoftebrud. I forhold til 
kommunikation med de sundhedsprofessionelle fremhæver de pårørende, at 
deres bekymringer vedrører fremtiden, hvorimod de sundhedsprofessionelle 
er mere optaget af ”her og nu’. I relation til hverdagslivet fremhæver de, at 
patientsituationen fordrer deres involvering, og at de bruger tid på at støtte, 
hjælpe og koordinere hverdagen for den ældre borger, særligt i efterforløbet. 
De fremhæver en række faktorer, der har betydning for deres overskud til 
dette: deres egen relativt høje alder, krydspresset mellem arbejde og omsorgen 
for den ældre, presset mellem den ældres og de yngre generationers behov for 
hjælp i familien og betydningen af geografisk afstand mellem dem. Men de 
fremhæver også, at de gerne vil hjælpe den ældre og selv forpligter sig på det. 
Mine analyser af deres situation i et livsverdensperspektiv peger på, at livsver-
dens ”naturlige og selvfølgelige indretning” betyder, at det overvejende er 
kvinder, der træder til som pårørende, som en normativitet, fordi livsverden 
med dens kommunikative handlen; fælles historiske og sprogligt forankrede 
(for)forståelser om nærhed, tillid og omsorg skaber grobund for den symbol-
ske reproduktion af kvinder som omsorgsydere.  
Analyserne af, hvilke betydninger den velfærdsstatslige ramme og sundheds-
systemets organisering har for pårørendes situation i dag, viser, at de er træng-
te. Velfærdsstatens udbygning betyder, at begge køn er længst muligt på ar-
bejdsmarkedet, betaler skat og dermed forventer, at velfærdsstaten på profes-
sionel vis vil varetage plejen og omsorgen for syge og gamle. Pårørende til 
ældre med hoftebrud udtrykker også et håb om, at hoftebruddet kan afhjælpe 
den hjemlige situation, som den var, ved at patienten eksempelvis får tilbudt 
permanent plejehjem eller mere hjemmehjælp. Nedskæringer i velfærdsstaten 
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betyder imidlertid, at pårørende får flere omsorgsopgaver, men der findes ik-
ke i Danmark nogen særskilte støtteforanstaltninger for pårørende. Man kan 
sige, at pårørendes omsorgsarbejde foregår i periferien, men i tilknytning til et 
sundhedssystem, der strukturelt set ekskluderer dem, fordi det med styrings-
midlerne penge, magt og ret fokuserer på patientens sygdom og behandling 
heraf samt dennes selvbestemmelsesret. Dette er særligt problematisk for på-
rørende til ældre med hoftebrud, fordi patienterne er sårbare, og de pårørende 
derfor har en fremskudt rolle i patientforløbet. 

(II) Praksis 

Pårørendes og sygeplejerskers aktuelle samarbejde på en hospitalsafdeling har 
mange former og nuancer. Mine analyser peger på nogle generelle tendenser 
og har fokuseret på nogle yderpunkter. Først og fremmest er der ikke en sy-
stematiseret tilgang til udskrivelse på afdelingen, som derfor er tilfældig. Des-
uden er parternes kommunikation vældig forskelligartet, svingende og situati-
onelt betinget, men fylder en del i den sygeplejefaglige praksis - uden dog ek-
splicit at fremgå som en opgave. Analyserne udpeger to former for 
kommunikation; den forståelses-orienterede og den problematiske kommuni-
kation, fordi de er hinandens modsætninger og dermed illustrerer det spæn-
dingsfelt, deres kommunikation befinder sig indenfor.  
Sygeplejerskerne ser pårørende som en ressource, særligt fordi patienterne 
selv er sårbare og kan have svært ved at overskue situationen. Sygeplejersker-
ne fremhæver, at de har forståelse for, at pårørendes situation kan være svær. 
Analysen af deres kommunikation, der ligger i tråd hermed, benævnes den 
forståelsesorienterede kommunikation. Her er samtalen personlig, hvor den 
pårørende har mulighed for at udtrykke sig ærligt om sin situation, og hvor 
sygeplejersken lytter forstående. Desuden er den kendetegnet ved, at samta-
lens virkning/mål ikke er prædefineret, men er et resultat af samtalen. Således 
er det kommunikativ handlen. Mine analyser viser også, at den pårørendes 
tilskyndelse til at dele sine bekymringer er essentiel for etableringen af en per-
sonlig og ærlig samtale, ligesom det er vigtigt, at sygeplejersken har tid og ta-
ger sig tid til samtalen, skaber et rum for den og er anerkendende over for 
den pårørendes bekymringer. Analysen peger på, at begge dele muligvis er 
mere sandsynlig, såfremt deres fællessag - patienten - ikke er til stede.  
Den problematiske kommunikation er kendetegnet ved, at parterne er uenige 
i situationsdefinitionen og den efterfølgende koordinering af handlinger – 
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hvad der er sket, sker og skal ske. Eller også er helt fraværende. Sygeplejer-
skerne fremhæver en række udfordringer i forhold til deres aktuelle samar-
bejdspraksis, som primært relaterer sig til sundhedssektorens strukturelle for-
hold. 
Manglende tid og ”skæv tid” er en af dem. ”Skæv tid” betyder her, at der, 
hvor pårørende har tid til at besøge (i aftenvagter og weekend), er normerin-
gen lavere, hvorfor sygeplejerskernes tid er ringere. De fremhæver også di-
skrepans mellem mange pårørendes forventninger til systemet og det, der re-
elt er muligt at imødekomme, som udfordrende. Ifølge sygeplejerskerne ser 
nogle pårørende hospitalsafdelingen som en potentiel ”redningsplanke” for 
hele livssituationen, men hvor indlæggelsen på en højt specialiseret ortopæd-
kirurgisk afdeling kun har fokus på det, patienten er indlagt for – her en 
brækket hofte.  
Dertil kommer skellet mellem sektorerne, hvor sygeplejerskerne fortæller, at 
de kommer i klemme, fordi mange pårørende har en forventning om, at hos-
pitalet definerer efterforløbet, men hvor det alene er visitationen i kommu-
nen, der bestemmer det. Sygeplejerskerne fremhæver også, at patientforløbe-
ne er struktureret uden pårørendeinddragelse som integreret del, hvilket bety-
der, at de grundlæggende skal tænke sygepleje i patientforløbene uden 
pårørende, samtidig med at de skal inddrages, såfremt de er der. Udfordrin-
gen ligger i, at nogle patienter slet ikke har nogle pårørende – og at de patien-
ter ikke skal underprioriteres rent tidsmæssigt, og at pårørendesamarbejde kan 
være en kompleks social sag, hvor familiers forskelligartede og følelsesmæssi-
ge mønstre i deres livsverden er svære at håndtere, og hvor måden, de er på-
rørende på, er væsensforskellig.  
Mine analyser peger endvidere på, at den sundhedsfaglige dokumentation er 
en integreret del af praksis, og at den er medkonstituerende for, hvad der 
fremstår som hhv. relevant og ikke-relevant for de sundhedsprofessionelle. 
Dermed er den af betydning i forhold til pårørende. Journalgennemgangen 
viste, at pårørende optræder ganske perifært i den sundhedsfaglige dokumen-
tation, hvilket dog ikke er overraskende, da den standardiserede og prædefi-
nerede kategorisering i dokumentationsredskabet ikke lægger op til selvstæn-
dig dokumentation om pårørende Således kan man sige, at de pårørende kun 
sporadisk er medskabere af ”patienten som tekst” og dermed patientforløbet 
på tværs af vagter, afdelinger, professioner og sektorer.  
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(III) Pårørendeinddragelse i udskrivelsen 

Aktionsforskningsprocessen bidrog til forandringer af pårørende og sygeple-
jerskers samarbejde omkring udskrivelsen, der havde til hensigt at inddrage 
pårørende mere, samtidig med at det tog direkte afsæt i sygeplejerskernes fag-
lige perspektiver og arbejdsforhold. Forandringerne indebar indførelse af en 
udskrivelsessamtale og udvikling af en pårørendepjece.  
Analysen af de planlagte udskrivelsessamtaler viser, at alle pårørende bliver 
inddraget i forstanden; får ensartet information om patientforløbet. Men den 
viser også, at kommunikationen bliver overvejende strategisk handlen, fordi 
det er en social handlen, hvis mål og indhold er forudbestemt af systemet i en 
standardsituation. Desuden peger analyserne på, at samtalerne er asymmetri-
ske relateret til brugen af tid, rum og artefakter samt pårørendes manglende 
viden om patientforløbet og formål med udskrivelsessamtalen. Og endelig at 
indførelsen af udskrivelsessamtalen formindsker rummet for de spontane for-
ståelsesorienterede samtaler pårørende og sygeplejersker imellem – hvorved 
pårørendeinddragelse, hvor det drejer sig om den pårørendes egen situation, 
potentielt udgrænses. 
Analysen af udviklingen af pårørendepjecen peger på, at sygeplejerskerne ger-
ne vil en pårørendeinddragende praksis, som indbefatter, at pårørende har et 
mere direkte og ligestillet samarbejde med de sundhedsprofessionelle gennem 
et bedre kendskab til patientforløbet og udskrivelsessamtalens form, mål og 
indhold. Og at en pårørendepjece samtidig kan lette presset på sygeplejer-
skerne, ved at pårørendes forventninger bliver mere i overensstemmelse med 
systemet, og at de opfordres til at samle deres spørgsmål til udskrivelsessam-
talen i stedet for at stille dem i aften- og nattetimerne, hvor der ikke er tid. 
Den teoretiske analyse af betydningen af deres samarbejde med pårørende-
pjecen viser, at der fortsat er tale om strategisk handlen, men i stedet for at 
være lukket og ikke tydelig for pårørende og nogle gange heller ikke sygeple-
jerskerne vil den blive til åben strategisk handlen.  
Teoretisk kan udviklingen af deres samarbejde begrebsliggøres således: De 
går fra en samarbejdspraksis, hvor kommunikationen er tilfældig og svingen-
de mellem to poler: et problematisk samarbejde med konflikt eller intet sam-
arbejde og et spontant opstået forståelsesorienteret samarbejde med kommu-
nikativ handlen. Praksisændringen i form af udskrivelsessamtaler systematise-
rer deres samarbejde i standardsituationer, hvorved alle pårørende får 
information, men sygeplejerskernes kommunikation bliver (lukket) strategisk. 
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Udviklingen af pårørendepjecen lægger op til, at deres kommunikation bliver 
åben strategisk handlen og dermed inddragende. 

(IV) Aktionsforskning på en hospitalsafdeling 

Analyserne af aktionsforskningsprocessen viser, at der har været en del ud-
fordringer i forbindelse med at skabe de ønskede praksisændringer gennem 
aktionsforskning i en hospitalsorganisation. Af flere grunde. Det har været 
svært at mobilisere gode vilkår for engagement hos sundhedspraktikerne, for-
di det ikke er dem, der har formuleret et ønske om forandring af praksis, 
hvorimod projektet er initieret af en ledelse, der i øvrigt ikke har tilstrækkeligt 
med ressourcer til at bakke det op i processen. I forlængelse heraf har sund-
hedspraktikerne haft mangel på tid og overskud til at deltage aktivt, også rela-
teret til ’metaltræthed’ overfor praksisændringer.  
Det har også været udfordrende at skabe samarbejde på tværs af de professi-
onelle grupper relateret til den hierarkiske stratificering af arbejdet, hvor den 
medicinske professions biomedicinske vidensbase er den dominerende, hvor-
for sociale initiativer (som pårørendesamarbejde) for praksisændring har haft 
lille interesse – hvilket hospitalets hovedformål om diagnosticering og be-
handling med tilhørende takster og standarder (penge og magt) også under-
støtter. Og blandt de professioner, der har pleje og omsorg som kerneområde 
og derfor også havde en vis interesse i at deltage, var det alligevel udfordren-
de at skabe et fælles ståsted, da professionskamp mellem sygeplejersker og 
social- og sundhedsassistenter om feltet for omsorg udelukkede sidstnævnte.  
Taget alle disse udfordringer i betragtning kan man sige, at mulighedsbetin-
gelserne for at ændre praksis med henblik på mere pårørendeinddragelse på 
en hospitalsafdeling, der samtidig tager udgangspunkt i de sundhedsprofessi-
onelles faglige perspektiver og arbejdsvilkår, er fyldt med barrierer, og at det 
stiller meget høje krav til aktionsforskeren. I hvert fald erfarede jeg, at såvel 
min baggrund som sygeplejerske, køn og manglende erfaring med at bedrive 
aktionsforskning betød, at jeg ikke så og håndterede udfordringerne forlæns, 
men nærmere bagud kunne se, hvad der var gået galt. 
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(V) Det dilemmatiske ved pårørendeinddragen-
de initiativer  

Afhandlingen peger på, at praksisændringerne med henblik på pårørendeind-
dragelse i en hospitalsorganisation – her eksemplificeret med systematisk ind-
førelse af udskrivelsessamtaler og udvikling af pårørendepjece - der samtidig 
tager udgangspunkt i sundhedspraktikernes fagligheder og arbejdsforhold, 
kan være dilemmafyldt af flere grunde. 
Allerede inden aktionsforskningen havde igangsat de konkrete praksisændrin-
ger med henblik på pårørendeinddragelse, havde jeg foretaget analyser af på-
rørendes samfundsmæssige situation. I artikel 1 har jeg således belyst nogle 
dilemmaer, der kan være i forbindelse med at indføre pårørenderettigheder på 
et strukturelt niveau. På den ene side kan retliggørelse og dertilhørende stan-
dardiserede indsatser ses som en tiltrængt støtte og hjælp til pårørende i deres 
livsverden, og på den anden side som et systemovergreb på livsverdens ufor-
melle relationer. Og dilemmaet bliver ikke mindre af, at pårørendeinddragelse 
i sig selv har en form for dobbeltbetydning: at støtte og hjælpe dem, og at 
bruge dem.  
I forbindelse med den konkrete forandringsproces viser mine analyser, at når 
man inden for en organisation indfører en systematisk inddragende praksis, 
der inkluderer alle patienters primærpårørende, medfører det optrapning af 
system og strategisk handlen, hvorved der er risiko for at udgrænse spontane 
kommunikative handlinger i ikke-formaliserede ”rum” i organisationen – teo-
retisk set en kolonisering af livsverden. I relation til pårørendeinddragelse be-
tyder det, at kommunikationen på ét niveau bliver bedre, fordi alle pårørende 
får information om patientforløbet og mulighed for at bidrage med viden om 
patienten og dermed er bedre stillet i forhold til at kunne håndtere overgan-
gen mellem sektorerne. På et andet niveau bliver kommunikationen forringet, 
fordi pårørendes mulighed for at få talt om deres egne bekymringer, behov og 
ressourcer er mindsket. 
For det andet har aktionsforskningen vist, at det kan være dilemmafyldt at 
skabe forandring, der gennem ét initiativ tilsigter bedring i forholdene for bå-
de brugere af og medarbejdere i et system, fordi pårørendeinddragelses-
initiativerne således ikke kun har haft til hensigt at hjælpe dem med at få mere 
kontrol over den ny situation, men i lige så høj grad har haft til hensigt at få 
dem til at indordne sig systemet. Sidstnævnte med henblik på at gøre pårø-
rendesamarbejde lettere for sygeplejerskerne. I nærværende projekt har det fra 
starten været en klar hensigt, at begge parters situation skulle medtages, men 
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da inddragende initiativer implicerer professionelle, er det potentielt altid et 
dilemma. Når det er sagt, er det til en vis grad lykkedes. Sygeplejerskerne har 
faktisk fået mere indflydelse på, hvordan pårørendeinddragelsen skulle tage 
sig ud, og pårørende er blevet inddraget mere i form af invitation til en ud-
skrivelsessamtale, hvor alle pårørende får information om patientforløbet. I 
forbindelse hermed viser analysen af udviklingen af pårørendepjecen, at den 
har et potentiale for, gennem åben strategisk handlen, at inddrage og ligestille 
pårørende, samtidig med at det letter sygeplejerskernes arbejde. Forsknings-
processen viser desuden, at det forbliver et uudnyttet potentiale, da brugen af 
pjecen er udeblivende, så længe den ikke er forankret i systemets egen skriftli-
ge kommunikation og dermed blot giver merarbejde. Det peger i retning af, at 
aktionsforskningen i en organisation er betinget af, at de praksisforandringer, 
der udspringer af aktionen, skal integreres i organisationens øvrige systemer 
for at blive permanente. Dette er ikke altid muligt eller ligetil og er i øvrigt pa-
radoksalt, fordi det fører til endnu mere system. Således ses det, at systemets 
svar på et problem er mere system.  

(VI) Svar på problemformulering 

Efter således at have besvaret mine forskningsspørgsmål vil jeg nu på tværs 
heraf besvare problemformuleringen. Mine analyser peger på, at mulighedsbe-
tingelserne for udvikling af en pårørendeinddragende udskrivelsespraksis på 
en hospitalsafdeling, der tager udgangspunkt i både pårørendes og sundheds-
praktikeres kontekstuelle betingelser herfor, er begrænset, men at der er po-
tentialer, der dog i vid udstrækning er dilemmafyldte. 
 
Potentialet består først og fremmest i parternes villighed til at udvikle samar-
bejdet. Man kan sige, at det er et potentiale, at nærværende projekt blev finan-
sieret af en ledelse, der således har en interesse i at sætte fokus på pårørende. 
De fleste sundhedspraktikere ville gerne deltage i at forbedre pårørendesam-
arbejdet på afdelingen, og de pårørende vil gerne inddrages, da de er i klemme 
mellem livsverden og system, hvor en åbning i systemet ville kunne afhjælpe 
dette. I en bredere kontekst skaber den ny opmærksomhed på pårørende i det 
offentlige rum også et potentiale for at iværksætte indsatser, der retter sig 
mod pårørende.  
Aktionsforskningsprocessen har også vist, at det er muligt at iværksætte dia-
logmøder, hvor sundhedspraktikere får udtrykt deres faglige synspunkter og 
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delt deres erfaringer, og at det med baggrund heri har været muligt at lave 
praksisændringer. Det er også muligt systematisk at indføre udskrivelsessam-
taler, hvor alle pårørende inviteres med og dermed får mulighed for at få ens-
artet information. Desuden er der potentiale for, at et materiale til pårørende 
kan ligestille pårørende mere, samtidig med at det forventningsafstemmer og 
dermed letter sygeplejerskerne. Dette er åben strategisk handlen.  
 
Begrænsningerne hidrører sundhedssystemet som ramme om udviklingen af 
pårørendeinddragelse – særligt det, at det er i en hospitalsafdeling. På et prak-
tisk plan var der ikke meget rum/tid/plads, hverken i forhold til afholdelse af 
dialogmøder eller hvordan pårørendesamarbejde kunne tage sig ud.  
Mine teoretiske analyser viser, at behandlingssystemet med dets standardsi-
tuationer og styringsmidlerne penge, magt og ret sætter rammerne for pårø-
rendeinddragelse snævert. Således peger jeg på, at pårørendesamarbejde ikke 
udløser en takst og på den måde ikke er prioriteret rent tids- og normerings-
mæssigt. Pårørendeinddragelse er ikke integreret i de patientrettede og stan-
dardiserede arbejdsgange og dermed ikke en del af den bureaukratiske magt –  
herunder dokumentationsstandarder, hvorfor pårørende tendentielt bliver 
udgrænset. Og endelig at der er en lang række lovmæssigheder, der hindrer 
direkte kommunikation mellem pårørende og sundhedsprofessionelle (fx 
tavshedspligt). Så selvom sygeplejerskernes villighed til at deltage i udviklin-
gen af pårørendesamarbejde udgør et potentiale, viser mine teoretiske analy-
ser, at der ligger et faremoment i, at deres professionsetik om omsorg for det 
hele mennesker bliver udnyttet og udbyttet af systemet. 
 
Mulighedsbetingelserne for udvikling af en pårørendeinddragende udskrivel-
sespraksis, der også tager udgangspunkt i sundhedspraktikernes betingelser, 
var desuden begrænset af, at de forskellige professionelle grupper ikke umid-
delbart var indstillet på at gå ind i projektet som et tværprofessionelt projekt. 
Set fra pårørendes synspunkt kan man sige, at professionskampene hermed 
udgør en potentiel begrænsning for deres mulighed for at blive inddraget på 
hospitalet, da fx udskrivelsessamtalen foregår med flere professioner. Set fra 
sygeplejerskens synspunkt kan man omvendt sige, at aktionsforskningen mu-
liggjorde, at de i relation til pårørendesamarbejde har fået indflydelse på dets 
form, hvorimod social- og sundhedsassistenterne ikke gjorde.  
 
Mine analyser af betydningen af dokumentationssystemerne peger både på 
begrænsninger og muligheder. Lige umiddelbart mødte projektet modgang i 



198 
 

relation hertil, fx i forhold til pårørendepjecen, der ikke blev brugt, fordi den 
ikke var integreret i det øvrige dokumentationssystem, og journalgennem-
gang, der viste, at de pårørende optrådte sparsomt i den sundhedsfaglige do-
kumentation. Men som analyserne også peger på, er dokumentationspraksis-
sen medkonstituerende for den øvrige praksis, hvorfor man kan sige, at der er 
potentiale for at udvikle dokumentationssystemet, således det på et standardi-
seret grundlag inddrager pårørende mere: fx med kategorierne pårørendes 
behov og ressourcer. Dilemmaet er, at systemet hermed vokser.   
 
Projektets praktiske forandringsbestræbelser er kun delvist blevet indfriet. Så-
ledes kom der på ét niveau mere inddragelse, og på et andet mindre. Projektet 
bidrager til en mere pårørendeinddragende praksis, hvor alle pårørende inklu-
deres og inviteres til udskrivelsessamtale, hvor de får information og mulig-
hed for at bidrage med deres viden om og bekymring for patientsituationen 
(pårørendeinddragelse på niveau 1 og 2), og hvor indsatsen også tager ud-
gangspunkt i sygeplejerskernes erfaringer, faglige perspektiver og arbejdsbe-
tingelser. Men indførelsen af udskrivelsessamtalen førte til optrapning af sy-
stem og strategisk handlen og lukkede mere ned for spontane, uformelle og 
forståelsesorienterede samtaler mellem pårørende og sygeplejersker (pårøren-
deinddragelse på niveau 3), som i forvejen ofte var udeblivende. Selve sektor-
delingen er af afgørende betydning herfor. Idet hospitalsorganisationen først 
og fremmest har til formål at behandle patienter, vil pårørendeinddragelse på 
niveau 3, hvor det er den pårørendes egen situation, der er i fokus, grundlæg-
gende være perifer. Som sygeplejerskerne også peger på, udgør sektordelingen 
en betragtelig udfordring for pårørendeinddragelse.  
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Resume 
Denne ph.d.-afhandling er et aktionsforskningsprojekt, der udforsker mulig-
hedsbetingelserne for at udvikle en pårørendeinddragende udskrivelsespraksis 
på en ortopædkirurgisk afdeling. Afhandlingen omhandler således kommuni-
kation og samarbejde mellem pårørende til ældre borgere indlagt med hofte-
brud og sundhedsprofessionelle (særligt sygeplejersker) på afdelingen, hvor 
hensigten er at ændre eksisterende udskrivelsespraksis med udgangspunkt i 
begge parters kontekstuelle betingelser herfor. 
 
Baggrunden er, at pårørende i dag får mere ansvar for omsorgen for ældre og 
syge relateret til en voksende ældre befolkning, flere og accelererede patient-
forløb med hurtig udskrivelse og nedskæringer i primærsektorens plejefunkti-
on. De pårørende i dette projekt er særligt sårbare, fordi den patient, som de 
er pårørende til, er et ældre menneske med hoftebrud, der kan have svært ved 
at overskue situationen med akut indlæggelse og accelereret behandlingsfor-
løb. Af den grund får de pårørende en særlig fremskudt rolle i et patientfor-
løb, der er sammensat henover forskellige sektorer og har akutte og kroniske 
elementer. Det mest sårbare tidspunkt og sted i forløbet er overgange mellem 
sektorerne, hvorfor jeg har valgt at have fokus på udskrivelsen som proces.  
 
Samtidig arbejder sygeplejerskerne i et hospitalsvæsen, der har fokus på be-
handling, hvorfor de er underlagt en lang række præmisser, som behandlings-
fokusset sætter, og som kan vanskeliggøre pårørendeinddragelse. De kan være 
klemt mellem krav om standardisering, effektivisering og dokumentation i et 
patientrettet system på den ene side og egne professionsetiske idealer om om-
sorg og pleje for det hele menneske – inklusive patientens relationer – på den 
anden.  
 
På den baggrund lyder problemformulering som følger: Hvordan er mul ig -
hedsbetingelserne for udvikling af en pårørendeinddragende udskrivel -
sespraksis på en hospitalsafdeling, der tager udgangspunkt i både på-
rørendes og sundhedspraktikeres kontekstuelle betingelser herfor? 
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Da ærindet er praksisudvikling, er det et aktionsforskningsprojekt, her med 
inspiration fra dialogtraditionen. Der er afholdt fire dialogmøder med syge-
plejersker. Desuden er der foretaget etnografisk feltarbejde med observatio-
ner af praksis før og efter de ændringer, som aktionen afstedkom, samt inter-
views med pårørende. 
 
Teoretisk begrebsliggøres feltet med Habermas’ ”Teorien om den kommuni-
kative handlen” (TKH). Konceptet om system og livsverden begrebsliggør 
betydningen af hospitalsafdelingen som kontekst for parternes kommunikati-
on, hvor betydninger af systemets styringsmidler og standardsituationer for 
pårørendeinddragelse analyseres, og hvor begrebet om livsverden begrebslig-
gør de pårørendes relation med patienten. Begreberne om kommunikativ og 
strategisk handlen giver et særligt perspektiv på parternes kommunikation 
gennem forløbet. For at anskueliggøre kvinders særlige rolle som pårørende 
rettes der en feministisk kritik af TKH’s udlægning af magt som et rent sy-
stemfænomen. Med henblik på at nuancere den teoretiske optik på betydnin-
gen af organisation og profession suppleres der med professions- og standar-
diseringssociologi.  
 
Afhandlingens analyser falder ud i fire dele: i tre artikler og et selvstændigt 
analyseafsnit. I første artikel ”Pårørende i klemme mellem system og livsver-
den” analyserer jeg pårørendes situation i en samfundsmæssig kontekst og vi-
ser, at pårørende er ekskluderet fra sundhedssystemet. I artiklen fokuseres der 
på betydningen af pårørendes køn – at pårørendeopgaven primært løftes af 
kvinder, og de dilemmaer, der kan være i forbindelse med at indføre pårøren-
derettigheder på et strukturelt niveau, belyses. På den ene side kan retliggørel-
se og dertilhørende standardiserede indsatser ses som en tiltrængt støtte og 
hjælp til pårørende i deres kønnede livsverden, og på den anden side som et 
systemovergreb på livsverdens uformelle relationer. Og dilemmaet bliver ikke 
mindre af, at pårørendeinddragelse i sig selv har en form for dobbeltbetyd-
ning: at støtte/hjælpe dem, og at bruge dem.  
  
I anden artikel ”Kommunikation mellem pårørende og sygeplejersker på en 
hospitalsafdeling” analyserer jeg den konkrete forandringsproces. Her vises, 
at når man inden for en organisation indfører en systematisk pårørendeind-
dragende praksis, der inkluderer alle patienters primærpårørende, medfører 
det optrapning af system og strategisk handlen, hvorved der er risiko for at 
udgrænse spontane kommunikative handlinger i ikke-formaliserede ’rum’ i 
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organisationen – teoretisk set sker der en kolonisering af livsverden. I relation 
til pårørendeinddragelse betyder det, at kommunikationen på ét niveau bliver 
bedre, fordi alle pårørende får information om patientforløbet og mulighed 
for at bidrage med viden om patienten og dermed er bedre stillet i forhold til 
at kunne håndtere overgangen mellem sektorerne. På et andet niveau bliver 
kommunikationen forringet, fordi pårørendes mulighed for at få talt om deres 
egne bekymringer, behov og ressourcer er mindsket. For det andet belyser ana-
lyserne, at det kan være dilemmafyldt at skabe forandring, der gennem ét ini-
tiativ tilsigter bedring i forholdene for både brugere af og medarbejdere i et 
system, fordi pårørendeinddragelsesinitiativerne således ikke kun har haft til 
hensigt at hjælpe dem med at få mere kontrol over den ny situation, men i li-
ge så høj grad har haft til hensigt at få dem til at indordne sig systemet. 
 
I tredje artikel ” Like Don Quixote? A Story about Doing Action Research on 
a Hospital Ward and some Critical Reflections” analyserer jeg mine vanske-
ligheder i forbindelse med at foretage aktionsforskning i en hospitalsafdeling. 
Intentionen var at facilitere dialog og give stemme til de forskellige grupper af 
professionelle i arbejdet med udvikling af udskrivelsespraksissen og kommu-
nikationen med pårørende. Analyserne peger imidlertid på, at der var en del 
udfordringer relateret til (1) at medarbejderne har manglende tid og overskud, 
(2) at der er svære vilkår for tværfagligt samarbejde, (3) at sociale indsatser er 
lavt prioriteret i forhold til medicinske indsatser og (4) at min egen baggrund 
som sygeplejerske, manglende erfaring med at bedrive aktionsforskning samt 
mit køn gjorde, at jeg ikke udfordrede eksisterende hierarkier. 
  
I fjerde analyseafsnit ”Betydninger af dokumentationspraksis for pårørende-
inddragelse” viser jeg, at pårørende kun perifært optræder i den sundhedsfag-
lige dokumentation. Jeg analyserer betydningen af dette med ANT-inspireret 
teori og standardiseringssociologi, som påpeger, at dokumentationsteknologi-
erne er medkonstituerende for, hvad der foregår i praksis. Hermed peges der 
på, at dokumentationssystemernes nuværende standard udgrænser pårørende, 
men at der ligger et potentiale for at integrere pårørende i standarderne og 
hermed på strukturel vis bane vejen for mere pårørendeinddragelse – hvilket 
dog fører til mere system.   
 
Afhandlingens konklusioner peger således på, at mulighedsbetingelserne for 
at skabe praksisændringer med henblik på pårørendeinddragelse i en hospi-
talsorganisation er begrænset af systemet, men at der også er potentialer. Be-
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grænsningerne drejer sig om, at behandlingssystemets styringsmidler penge, 
magt og ret sætter rammerne for sociale indsatser for en ’bruger’, der ikke er 
primærbruger, snævert. Potentialet består i, at der er fremkommet en interes-
se i pårørendes situation i det offentlige rum, og at flere af deltagerne gerne 
vil inddrage pårørende. Desuden viser afhandlingen, at det er muligt at orga-
nisere inddragende initiativer på en hospitalsafdeling, men at de bliver strate-
giske i forstanden forudbestemte af systemet selv – hvorved man kan sige, 
det er en dilemmatisk affære. 
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Abstract 
This PhD dissertation is an action research project that explores the possibili-
ties for developing a discharge practice with relative-involvement at a hospital 
ward. The dissertation deals with communication and cooperation between 
relatives of elderly inpatient and health professionals – in particular registered 
nurses (RN) - at the ward, where the intention is to change existing practice 
of discharge, based on the contextual conditions for doing so of both parties.  
 
The relevance of this is the fact that relatives today are more responsible for 
the care of the elderly and sick, related to the growing elderly population, an 
increasing number of and accelerated treatments, and cuts in the primary care 
function. The relatives in this project are particularly vulnerable, because the 
patients, to which they relate, are an elderly person with hip fractures, who 
may find it difficult to overcome the situation with acute hospitalization and 
accelerated treatment. For this reason, relatives have a particularly prominent 
role in the patient trajectory that crosses different sectors and has acute and 
chronic elements. The most vulnerable time and place in this trajectory are 
the transitions between the sectors. This is the reason for choosing to focus 
on the discharge process.  
 
At the same time, nurses work in a hospital that focuses on treatment, why 
they are subject to a wide range of conditions set by the focus on treatment. 
This can make it difficult for a relatives-involving practice. They may be 
squeezed between requirements for standardization, efficiency and documen-
tation in a patient-oriented system, on the one hand, and own professional 
ethical ideals of a holistic approach to care – including the patient´s relations, 
on the other.  
 
Against this background, the dissertation asks What are the barriers and 
potentials for developing a discharge practice that involves relatives  on 
a hospital ward that is based on both the relatives and the health pro-
fessionals'  contextual conditions? 
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As the purpose is practice development, this is an action research project - 
inspired by the dialogue tradition. I have conducted four dialogue meetings 
with the nurses. In addition, I have also conducted ethnographic fieldwork 
with observations of practice (before and after the changes), as well as inter-
views with relatives. 
 
The field is conceptualized using Jürgen Habermas´s “The Theory of Com-
municative Action” (TKH). The concept of system and lifeworld constitutes 
the meaning of the hospital ward as a context for the parties' communication, 
where I analyze the effect of the system's steering media and standard situa-
tions for relative-involvement, and where the concept of lifeworld conceptu-
alizes the relatives´ relation with the patients. The concepts of communicative 
and strategic action provide a particular perspective on the parties' communi-
cation throughout the process. To grasp women's role as relatives, I introduce 
a feminist criticism of TKH's concept of power, as a purely systemic phe-
nomenon, and in order to nuance the theoretical optics on the importance of 
organization and profession, I have used theory of professions and theory 
within the standardization sociology. 
 
The dissertation's analysis is divided into four parts: three articles and an 
analysis chapter. In the first article "Relatives – caught up between system 
and lifeworld," I analyze the situation of the relatives, showing that relatives 
are excluded from the health system. The article focuses on the importance 
of relatives' gender, as the relatives´ care is done primarily by women. The d i-
lemmas that may be associated with introducing formal rights for relatives 
(juridification) at a structural level, are highlighted. On the one hand, legaliza-
tion can be seen as a needed support and help for relatives in their gendered 
lifeworld, and on the other hand, as a systemic violation of the informal rela-
tionships of the lifeworld (colonization). The fact that relative- involvement 
in itself has some sort of double meaning: to support/ help them, and to use 
them., does not make the dilemma less problematic.  
  
In the second article "Communication between relatives and nurses on a 
hospital ward", I analyze the actual change process. It is shown that when an 
organization introduces a systematic relative-involving practice that includes 
all patients' primary relatives, it induce the escalation of system and strategic 
action, and thereby marginalizes spontaneous communicative action in the 
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non-formalized gaps in the organization – theoretically it is a colonization of 
the lifeworld. 
In relation to relative-involvement, it means that the communication at one 
level has gotten better because all relatives receive information about the pa-
tient's situation and that the relatives are given the opportunity to contribute 
with their knowledge about the patient. Thus they are more capable of han-
dling the transition between the sectors. On another level though, the com-
munication is impaired because relatives' possibility to talk about their own 
concerns, needs and resources is diminished. 
Secondly, the analysis highlight that it may be dilemmatic to make changes 
that, through one initiative, aims at improving the conditions for both users 
and employees of a system. In this way, the relative-involvement initiatives 
have not only been intended to help them, but to make them subjugate the 
system 
 
 
In the third article "Like Don Quixote? A Story about Doing Action Re-
search on a Hospital Ward and Some Critical Reflections "I analyze my diffi-
culties doing action research on a hospital ward. The intention was to facili-
tate dialogue and give voice to the different groups of professionals in the 
developing of the relative-involving discharge practice. 
However, the analysis indicate that there were a number of challenges related 
to this: (1) Employee´s lack of time and energy. (2) Difficult conditions for 
interdisciplinary cooperation. (3) Initiatives that aims for improvement of so-
cial relations are low priority in comparison to medicine-based initiatives for 
improvement, and (4) that my own background as a nurse, my lack of experi-
ence in conducting action research, as well as my gender, meant that I did not 
challenge the existing hierarchies. 
 
In the fourth analysis, "The constitutive role of practices of documentation 
for relative-involvement", I show that relatives only appear peripherally in the 
health-related documentation. I analyze the importance of this with ANT-
inspired theory and standardization sociology. Thus, I point out that docu-
mentation technologies are highly influential on what is going on in practice. 
This indicates that the current standard of documentation systems marginal-
izes relatives, but that there is a potential for integrating relatives into the 
standards, thus paving the way for more relative-involvement - which, how-
ever, leads to more systems.  
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The conclusions of the dissertation thus point out that the possibilities for 
making changes in the discharge practice, that aims at more relative-
involvement in a hospital organization are limited by the system, but there are 
also potentials. The limitations are due to the fact, that the system´s steering 
media, money, power and (right) set the conditions for social initiatives and 
communicative action with a non-primary user, narrowly. The potential is 
that there is an increasing interest in the situation of the relatives in the public 
sphere, and that several of the participants would like to involve relatives 
more. In addition, the dissertation shows that it is possible to organize involv-
ing initiatives on a hospital ward, but as my analysis shows, they become stra-
tegic, in the sense predetermined by the system itself - and thus a dilemmatic 
affair. 
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11.01.2018 
Hvordan oplever sygeplejersken at bruge det nye håndholdte redskab roveren,  
og hvordan påvirkes relationen og det kliniske blik af at arbejde med roveren? 

11.01.2018 Kommunikation og familiecentreret sygepleje på et barselsafsnit. 

11.01.2018 Kommunikation og familiecentreret sygepleje på et barselsafsnit. 

11.01.2018 Kommunikation og familiecentreret sygepleje på et barselsafsnit. 

11.01.2018 Lad os tale om seksualitet - sygeplejerskens perspektiv. 

11.01.2018 Lad os tale om seksualitet - sygeplejerskens perspektiv. 

11.01.2018 
Mestring af kronisk obstruktiv lungesygdom –  
kommunikation/relation mellem sygeplejerske og patient. 

11.01.2018 
Mestring af kronisk obstruktiv lungesygdom –  
kommunikation/relation mellem sygeplejerske og patient. 

11.01.2018 Mødet med den nydiagnosticerede patient med mammacancer i et pakkeforløb. 

11.01.2018 Mødet med den nydiagnosticerede patient med mammacancer i et pakkeforløb. 

11.01.2018 
Når dødens sprog udfordrer danske urologiske sygeplejersker under  
samtaler med patienter. 

11.01.2018 
Når dødens sprog udfordrer danske urologiske sygeplejersker under  
samtaler med patienter. 

11.01.2018 
Når dødens sprog udfordrer danske urologiske sygeplejersker  
under samtaler med patienter. 

11.01.2018 
OVERGANGEN FRA BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN 
 TIL VOKSENSENPSYKIATRIEN. 

11.01.2018 
OVERGANGEN FRA BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN 
 TIL VOKSENSENPSYKIATRIEN. 

11.01.2018 
OVERGANGEN FRA BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN 
 TIL VOKSENSENPSYKIATRIEN. 

11.01.2018 Patientsikkerhedskultur blandt ambulatorie sygeplejersker. 

11.01.2018 Patientsikkerhedskultur blandt ambulatorie sygeplejersker. 

11.01.2018 Patientsikkerhedskultur blandt ambulatorie sygeplejersker. 

11.01.2018 Samarbejdet i familiecentreret sygepleje. 

11.01.2018 Samarbejdet i familiecentreret sygepleje. 

11.01.2018 Sammenhængende patientforløb for type-2 diabetespatienter på tværs af sektorerne. 

11.01.2018 Sammenhængende patientforløb for type-2 diabetespatienter på tværs af sektorerne. 



231 
 

11.01.2018 Sammenhængende patientforløb for type-2 diabetespatienter på tværs af sektorerne. 

11.01.2018 
Social- og Sundhedsassistenters rolle ift. at forebygge forebyggelige genindlæggelser 
 i rehabiliteringsregi. 

11.01.2018 
Social- og Sundhedsassistenters rolle ift. at forebygge forebyggelige genindlæggelser 
 i rehabiliteringsregi. 

11.01.2018 Stomi og seksualitet. 

11.01.2018 Stomi og seksualitet. 

11.01.2018 Stomi og seksualitet. 

11.01.2018 
Sygepleje til voldtægtsramte kvinder.  
Sygeplejerskens overvejelser om forebyggelse af re-traumatisering. 

11.01.2018 
Sygepleje til voldtægtsramte kvinder. 
 Sygeplejerskens overvejelser om forebyggelse af re-traumatisering. 

11.01.2018 Sygeplejedokumentation i et sygeplejeperspektiv - et kvantitativt studie. 

11.01.2018 Sygeplejedokumentation i et sygeplejeperspektiv - et kvantitativt studie. 

11.01.2018 Sygeplejerskens faglige skøn i triage. 

11.01.2018 Sygeplejerskens faglige skøn i triage. 

11.01.2018 Sygeplejerskens faglige skøn i triage. 

11.01.2018 

Sygeplejerskens fagprofessionelle rolle ved stuegang.  
En kvalitativ interviewundersøgelse af sygeplejerskens betydning for patientinddragel-
se ved stuegang. 

11.01.2018 

Sygeplejerskens fagprofessionelle rolle ved stuegang.  
En kvalitativ interviewundersøgelse af sygeplejerskens betydning for patientinddragel-
se ved stuegang. 

11.01.2018 

Sygeplejerskens fagprofessionelle rolle ved stuegang.  
En kvalitativ interviewundersøgelse af sygeplejerskens betydning for patientinddragel-
se ved stuegang. 

11.01.2018 
Sygeplejerskens møde med det smertepåvirkede barn 
 samt startegier i smertebehandlingen. 

11.01.2018 
Sygeplejerskens møde med det smertepåvirkede barn  
samt strategier i smertebehandlingen. 

11.01.2018 
SYGEPLEJERSKENS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER 
VED TRYKSÅRSFOREBYGGELSE HOS INDLAGTE PATIENTER. 

11.01.2018 
SYGEPLEJERSKENS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER  
VED TRYKSÅRSFOREBYGGELSE HOS INDLAGTE PATIENTER. 
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11.01.2018 Sygeplejerskers erfaringer med eksistentiel lindring til palliative patienter med KOL. 

11.01.2018 Sygeplejerskers erfaringer med teenagere, der er pårørende til en kræftsyg forælder. 

11.01.2018 Sygeplejerskers erfaringer med teenagere, der er pårørende til en kræftsyg forælder. 

11.01.2018 Sykepleie, stomi og seksualitet. 

11.01.2018 Sykepleie, stomi og seksualitet. 

12.01.2018 AKUT HJERTEOPERATION - HVAD NU? 

12.01.2018 AKUT HJERTEOPERATION - HVAD NU? 

12.01.2018 At tale seksualitet - Sygeplejeperspektiv. 

12.01.2018 At tale seksualitet - Sygeplejeperspektiv. 

12.01.2018 At tale seksualitet - Sygeplejeperspektiv. 

12.01.2018 
Børn som pårørende til en alvorligt syg forælder.  
Bachelorprojekt om sygeplejerskers oplevelse og håndtering af børn som pårørende. 

12.01.2018 
Børn som pårørende til en alvorligt syg forælder.  
Bachelorprojekt om sygeplejerskers oplevelse og håndtering af børn som pårørende. 

12.01.2018 Delirium kompliceret af demens. 

12.01.2018 Den mandlige patient. 

12.01.2018 Den mandlige patient. 

12.01.2018 Det er hele indstillingen, fordommen til os, der skal ændres. Vi er jo også mennesker. 

12.01.2018 Det er hele indstillingen, fordommen til os, der skal ændres. Vi er jo også mennesker. 

12.01.2018 
En kvalitativ undersøgelse af betydningsfulde forhold 
 i overleveringen af patienter fra Intensiv Terapiklinik til Sengeafsnit. 

12.01.2018 
En kvalitativ undersøgelse af betydningsfulde forhold 
 i overleveringen af patienter fra Intensiv Terapiklinik til Sengeafsnit. 

12.01.2018 
En smerte overskygget af fordomme - patienten med vulvodynis oplevelse 
 i mødet med sygeplejersken. 

12.01.2018 
En smerte overskygget af fordomme - patienten med vulvodynis oplevelse 
 i mødet med sygeplejersken. 

12.01.2018 Far til et præmaturt barn - Oplevelser fra neonatal afdelingen. 

12.01.2018 Far til et præmaturt barn - Oplevelser fra neonatal afdelingen. 

12.01.2018 
Forældres oplevelse af det tværprofessionelle samarbejde mellem lægen  
og sygeplejersken sammenholdt med måden hvorpå det fremtræder. 
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12.01.2018 
Forældres oplevelse af det tværprofessionelle samarbejde mellem lægen 
 og sygeplejersken sammenholdt med måden hvorpå det fremtræder. 

12.01.2018 Hjemmesygeplejerskens møde med borgeren med anden etnisk baggrund end dansk. 

12.01.2018 Hjemmesygeplejerskens møde med borgeren med anden etnisk baggrund end dansk. 

12.01.2018 Hjemmesygeplejerskens møde med borgeren med anden etnisk baggrund end dansk. 

12.01.2018 
Hvilken indflydelse har sygeplejerskens anciennitet på smertebehandlingen 
 af Institio Cordis patienter? 

12.01.2018 INDBERETNINGSKULTUREN PÅ EN MEDICINSK AFDELING. 

12.01.2018 INDBERETNINGSKULTUREN PÅ EN MEDICINSK AFDELING. 

12.01.2018 
Inddragelse af de pårørende til patienten med traumatisk hjerneskade 
 - et kvalitativt studie. 

12.01.2018 
Inddragelse af de pårørende til patienten med traumatisk hjerneskade 
 - et kvalitativt studie. 

12.01.2018 Intradialytisk Hypotension. 

12.01.2018 Intradialytisk Hypotension. 

12.01.2018 
KRONISK SYGE UNGES OPLEVELSER AF OVERGANGEN 
 FRA PÆDISTRISK REGI TIL VOKSENTORIENTERET REGI. 

12.01.2018 
KRONISK SYGE UNGES OPLEVELSER AF OVERGANGEN 
 FRA PÆDISTRISK REGI TIL VOKSENTORIENTERET REGI. 

12.01.2018 

Kønsperspektiv i sygeplejen ved livsstilssygdomme med fokus på den mandlige 
 diabetes type-2 patient.  
Et litteraturstudie om den sygeplejefaglige støtte til 
 mestringsprocessen af den mandlige diabetespatient. 

12.01.2018 MRSA- smittede patienters oplevelser af isolation og sygepleje. 

12.01.2018 MRSA- smittede patienters oplevelser af isolation og sygepleje. 

12.01.2018 MUNDHYGIEJNE - LUKSUS ELLER BASAL PLEJE. 

12.01.2018 MUNDHYGIEJNE - LUKSUS ELLER BASAL PLEJE. 

12.01.2018 MUNDHYGIEJNE - LUKSUS ELLER BASAL PLEJE. 

12.01.2018 Patientinvolvering i den præoperative fase. 

12.01.2018 Patientinvolvering i den præoperative fase. 

12.01.2018 Patientinvolvering i den præoperative fase. 
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12.01.2018 
Reumatologisk rygsygdom: Sygeplejerskens kompetencer 
 og arbejdsmetoder i planlægningen og udførelsen af udskrivelsessamtalen. 

12.01.2018 
Reumatologisk rygsygdom: Sygeplejerskens kompetencer 
 og arbejdsmetoder i planlægningen og udførelsen af udskrivelsessamtalen. 

12.01.2018 SEKSUALITET -EN DEL AF PSYKIATRIEN? 

12.01.2018 SEKSUALITET -EN DEL AF PSYKIATRIEN? 

12.01.2018 SEKSUALITET -EN DEL AF PSYKIATRIEN? 

12.01.2018 Seksualitet og sygepleje. 

12.01.2018 Seksualitet og sygepleje. 

12.01.2018 Seksualitet og sygepleje. 

12.01.2018 
SYGEPLEJE TIL UNGE KVINDELIGE STOMIPATIENTERS  
ÆNDREDE KROPSOPFATTELSE. 

12.01.2018 
SYGEPLEJE TIL UNGE KVINDELIGE STOMIPATIENTERS 
 ÆNDREDE KROPSOPFATTELSE. 

12.01.2018 
Sygeplejersken og den unge cancerpatient .Psykosociale behov og sygeplejerskens 
rolle. 

12.01.2018 
Sygeplejersken og den unge cancerpatient. Psykosociale behov og sygeplejerskens 
rolle. 

12.01.2018 Sygeplejerskens overvejelser i substitutionsbehandling til opoidafhængige borgere. 

12.01.2018 Sygeplejerskens overvejelser i substitutionsbehandling til opoidafhængige borgere. 

12.01.2018 Sygeplejerskens overvejelser i substitutionsbehandling til opoidafhængige borgere. 

12.01.2018 
SYGEPLEJERSKENS UDFORDRINGER I FORBINDELSE 
 MED BRYSTKRÆFT OG SEKSUALITET. 

12.01.2018 
SYGEPLEJERSKENS UDFORDRINGER I FORBINDELSE 
 MED BRYSTKRÆFT OG SEKSUALITET. 

12.01.2018 

SYGEPLEJERSKERS OPFATTELSE OG BRUG AF  
CONFUSION ASSESSMENT METHOD PÅ EN KARDIOLOGISK AFDE-
LING. 

12.01.2018 

SYGEPLEJERSKERS OPFATTELSE OG BRUG AF  
CONFUSION ASSESSMENT METHOD PÅ EN KARDIOLOGISK AFDE-
LING. 

12.01.2018 

SYGEPLEJERSKERS OPFATTELSE OG BRUG AF  
CONFUSION ASSESSMENT METHOD PÅ EN KARDIOLOGISK AFDE-
LING. 

12.01.2018 Søvnfremme - Barrierer og Muligheder. 

12.01.2018 Søvnfremme - Barrierer og Muligheder. 

12.01.2018 Telemedicinsk diabetesomsorg. Et casestudie om teknologisk medieret sygepleje. 

12.01.2018 Tværsektoriel kommunikation. 

12.01.2018 Tværsektoriel kommunikation. 



235 
 

12.01.2018 Udfordringer i plejen til den socialt udsatte patient med et alkoholmisbrug. 

12.01.2018 Udfordringer i plejen til den socialt udsatte patient med et alkoholmisbrug. 

12.01.2018 Unge med stomi: En kvalitativ undersøgelse. 

12.01.2018 Unge med stomi: En kvalitativ undersøgelse. 

12.01.2018 

UTILSIGTEDE HÆNDELSER 
 - Bearbejdning og barrierer. Et kvalitativt studie af arbejdet med utilsigtede hændelser 
fra et sygeplejeperspektiv. 

12.01.2018 

UTILSIGTEDE HÆNDELSER 
 - Bearbejdning og barrierer. Et kvalitativt studie af arbejdet med utilsigtede hændelser 
fra et sygeplejeperspektiv. 

12.01.2018 Ældre kræftpatienters behov for støtte under kræftforløb. 

12.01.2018 Ældre kræftpatienters behov for støtte under kræftforløb. 

15.01.2018 
APOPLEKSIPATIENTENS PERSPEKTIV PÅ SAMTALEN OM SEKSUALI-
TET. 

15.01.2018 
APOPLEKSIPATIENTENS PERSPEKTIV PÅ SAMTALEN OM SEKSUALI-
TET. 

15.01.2018 BARRIERER I MØTE MED PASIENTEN MED DELIRUM. 

15.01.2018 BARRIERER I MØTE MED PASIENTEN MED DELIRUM. 

15.01.2018 De sykepleiefaglige oppgaver til unge jenter med diabulimi. 

15.01.2018 De sykepleiefaglige oppgaver til unge jenter med diabulimi. 

15.01.2018 
En kvalitativ undersøgelse af samtalen om seksualitet 
 mellem sygeplejersken og den mandlige borger med type 2-diabetes. 

15.01.2018 
En kvalitativ undersøgelse af samtalen om seksualitet 
 mellem sygeplejersken og den mandlige borger med type 2-diabetes. 

15.01.2018 
En kvalitativ undersøgelse af sundhedsplejerskens opsporing af 
 samt støtte til fædre med fødselsdepression. 

15.01.2018 
En kvalitativ undersøgelse af sundhedsplejerskens opsporing af 
 samt støtte til fædre med fødselsdepression. 

15.01.2018 
En kvalitativ undersøgelse af sundhedsplejerskens opsporing af 
 samt støtte til fædre med fødselsdepression. 

15.01.2018 Erfaringens betydning for sygeplejerskens smertevurdering. 

15.01.2018 Erfaringens betydning for sygeplejerskens smertevurdering. 

15.01.2018 Familiecentreret sygepleje og inddragelse af pårørende søskende. 

15.01.2018 Familiecentreret sygepleje og inddragelse af pårørende søskende. 

15.01.2018 Forebyggelse af obstipation. 

15.01.2018 Forebyggelse af obstipation. 
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15.01.2018 
Hvad med far? - Et bachelorprojekt om mulige barrierer i sygeplejen til førstegangs-
faderen. 

15.01.2018 
Hvad med far? - Et bachelorprojekt om mulige barrierer i sygeplejen til førstegangs-
faderen. 

15.01.2018 
Inddragelse af den ældre medicinske patient 
 i udskrivningsforløbet fra et sygeplejerskeperspektiv. 

15.01.2018 
Inddragelse af den ældre medicinske patient 
 i udskrivningsforløbet fra et sygeplejerskeperspektiv. 

15.01.2018 Integritetsbevarende sygepleje til mennesker med demens. 

15.01.2018 Integritetsbevarende sygepleje til mennesker med demens. 

15.01.2018 
KRAM i det accelererede patientforløb.  
En kvalitativ undersøgelse fra et sygeplejeperspektiv. 

15.01.2018 
KRAM i det accelererede patientforløb.  
En kvalitativ undersøgelse fra et sygeplejeperspektiv. 

15.01.2018 
Københavns Kommunes forebyggelsesindsats i ensomhedsarbejdet 
 - et sygeplejefagligt perspektiv. 

15.01.2018 
Københavns Kommunes forebyggelsesindsats i ensomhedsarbejdet 
 - et sygeplejefagligt perspektiv. 

15.01.2018 Langtidsindlagte unge - deres hverdagsliv og mentale sundhed. 

15.01.2018 Langtidsindlagte unge - deres hverdagsliv og mentale sundhed. 

15.01.2018 Mundhygiejne - en udfordring i sygeplejen. 

15.01.2018 Mundhygiejne - en udfordring i sygeplejen. 

15.01.2018 Mundhygiejne - en udfordring i sygeplejen. 

15.01.2018 Mundpleje i klinisk praksis. 

15.01.2018 Mundpleje i klinisk praksis. 

15.01.2018 Mundpleje til den ældre indlagte patient. 

15.01.2018 Mundpleje til den ældre indlagte patient. 

15.01.2018 
Patienterne i det patientnære tiltag 
 - Et kvalitativt studie, om patienters oplevelser med patientnær arbejdsgang. 

15.01.2018 
Patienterne i det patientnære tiltag 
 - Et kvalitativt studie, om patienters oplevelser med patientnær arbejdsgang. 

15.01.2018 Patienters oplevelse af den præoperative samtale med sygeplejersken. 

15.01.2018 Patienters oplevelse af den præoperative samtale med sygeplejersken. 
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15.01.2018 

Psykosociale konsekvenser af infertilitet hos kvinden.  
Bachelorprojektet omhandler de psykosociale behov kvinder i fertilitetsbehandling 
har,  
og hvordan sygeplejersken kan støtte op om disse. 

15.01.2018 

Psykosociale konsekvenser af infertilitet hos kvinden.  
Bachelorprojektet omhandler de psykosociale behov kvinder i fertilitetsbehandling 
har,  
og hvordan sygeplejersken kan støtte op om disse. 

15.01.2018 Samtalen om seksualitet. Et sygeplejeperspektiv. 

15.01.2018 Samtalen om seksualitet. Et sygeplejeperspektiv. 

15.01.2018 Samtalen om seksualitet. Et sygeplejeperspektiv. 

15.01.2018 
Stigmatisering av den alkoholberoende patienten 
 - betydelsen vid omvårdnad - egna upplevelser. 

15.01.2018 
Stigmatisering av den alkoholberoende patienten  
- betydelsen vid omvårdnad - egna upplevelser. 

15.01.2018 Støtte og medinddragelse af børn og unge som pårørende til palliative kræftpatienter. 

15.01.2018 Støtte og medinddragelse af børn og unge som pårørende til palliative kræftpatienter. 

15.01.2018 Sygepleje til patienter med seksuelle problemstillinger efter prostatektomi. 

15.01.2018 Sygepleje til patienter med seksuelle problemstillinger efter prostatektomi. 

15.01.2018 SYGEPLEJERSKER I ET TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE. 

15.01.2018 SYGEPLEJERSKER I ET TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE. 

15.01.2018 Sygeplejerskers erfaringer med at yde pleje til patienter, der er isoleret for MRSA. 

15.01.2018 Sygeplejerskers erfaringer med at yde pleje til patienter, der er isoleret for MRSA. 

15.01.2018 Sygeplejerskers håndhygiejne - Hvordan kultur påvirker vores handlinger. 

15.01.2018 Sygeplejerskers håndhygiejne - Hvordan kultur påvirker vores handlinger. 

15.01.2018 
Udfordringer hos sygeplejersker i samtalen om seksualitet med par i fertilitetsbehand-
ling. 

15.01.2018 
Udfordringer hos sygeplejersker i samtalen om seksualitet med par i fertilitetsbehand-
ling. 

16.01.2018 Akutsygeplejerskers møde med psykiatriske patienter. Et kvalitativt studie. 

16.01.2018 Akutsygeplejerskers møde med psykiatriske patienter. Et kvalitativt studie. 

16.01.2018 AMPUTATION, KROPSBILLEDE & SEKSUALITET. 

16.01.2018 AMPUTATION, KROPSBILLEDE & SEKSUALITET. 

16.01.2018 Den palliative indsats til patienter med KOL. 
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16.01.2018 Den palliative indsats til patienter med KOL. 

16.01.2018 Den palliative indsats til patienter med KOL. 

16.01.2018 Det accelererede patientforløbs indflydelse på magten og omsorgen i plejen. 

16.01.2018 HÅNDHYGIEJNE HOS PATIENTER. 

16.01.2018 HÅNDHYGIEJNE HOS PATIENTER. 

16.01.2018 HÅNDHYGIEJNE HOS PATIENTER. 

16.01.2018 KOL PATIENTEN I DET PALLIATIVE TILBUD. 

16.01.2018 KOL PATIENTEN I DET PALLIATIVE TILBUD. 

16.01.2018 Medinddragelse af pårørende til patienten med cancer. 

16.01.2018 Medinddragelse af pårørende til patienten med cancer. 

16.01.2018 Modul 14 - Bachelorprojekt. 

16.01.2018 Modul 14 - Bachelorprojekt. 

16.01.2018 MRSA-smittede patienters oplevelse af at være indlagt i isolation. 

16.01.2018 MRSA-smittede patienters oplevelse af at være indlagt i isolation. 

16.01.2018 Mødet mellem den reumatologiske konsultationssygeplejerske og den unge patient. 

16.01.2018 Mødet mellem den reumatologiske konsultationssygeplejerske og den unge patient. 

16.01.2018 Nutidens sygepleje. 

16.01.2018 Nutidens sygepleje. 

16.01.2018 Nutidens sygepleje. 

16.01.2018 Ortopædkirurgiske patienters vurdering af det accelererede patientforløb. 

16.01.2018 Ortopædkirurgiske patienters vurdering af det accelererede patientforløb. 

16.01.2018 Palliativ Indsats til Kroniske Hjertesvigtspatienter og deres Pårørende. 

16.01.2018 Palliativ Indsats til Kroniske Hjertesvigtspatienter og deres Pårørende. 

16.01.2018 
Pårørendeinddragelse - Nuancer og dimensioner som det beskrives 
 af sygeplejersker med forskellige funktioner. 

16.01.2018 
Pårørendeinddragelse - Nuancer og dimensioner som det beskrives 
 af sygeplejersker med forskellige funktioner. 

16.01.2018 Smertetilsynsfunktionen og patientens oplevelse af postoperativ smertebehandling. 

16.01.2018 Smertetilsynsfunktionen og patientens oplevelse af postoperativ smertebehandling. 

16.01.2018 Støtte og behandling til børn med smerter. 

16.01.2018 Støtte og behandling til børn med smerter. 
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16.01.2018 
Sundhedskompetence som determinant for barnets udbytte af Astma-
Egenbehandlingen. 

16.01.2018 
Sundhedskompetence som determinant for barnets udbytte af Astma-
Egenbehandlingen. 

16.01.2018 SUNDHEDSKOMPETENCER BLANDT ETNISKE MINORITETER. 

16.01.2018 SUNDHEDSKOMPETENCER BLANDT ETNISKE MINORITETER. 

16.01.2018 SUNDHEDSKOMPETENCER BLANDT ETNISKE MINORITETER. 

16.01.2018 Sygepleje til kvinder efter mastektomi. 

16.01.2018 Sygepleje til kvinder efter mastektomi. 

16.01.2018 Sygepleje til kvinder efter mastektomi. 

16.01.2018 Sygepleje, Psykiatri og Seksualitet 

16.01.2018 Sygepleje, Psykiatri og Seksualitet 

16.01.2018 
SYGEPLEJERSKERS ERFARINGER MED UTILSIGTEDE HÆNDELSER  
OG ORGANISATIONSKULTUR. 

16.01.2018 
SYGEPLEJERSKERS ERFARINGER MED UTILSIGTEDE HÆNDELSER 
 OG ORGANISATIONSKULTUR. 

16.01.2018 
SYGEPLEJERSKERS ERFARINGER MED UTILSIGTEDE HÆNDELSER 
 OG ORGANISATIONSKULTUR. 

16.01.2018 Sygeplejerskers udfordringer med vejledning om medicinsk cannabis. 

16.01.2018 Sygeplejerskers udfordringer med vejledning om medicinsk cannabis. 

16.01.2018 Søskende til børn med anoreksi nedprioriteres i sundhedsvæsenet. 

16.01.2018 Søskende til børn med anoreksi nedprioriteres i sundhedsvæsenet. 

16.01.2018 TVÆRPROFESSIONELT SAMARBEJDE PÅ BØRNEMODTAGELSEN. 

16.01.2018 TVÆRPROFESSIONELT SAMARBEJDE PÅ BØRNEMODTAGELSEN. 

16.01.2018 Udfordringer i samtalen om seksualitet - et sygeplejeperspektiv. 

16.01.2018 Udfordringer i samtalen om seksualitet - et sygeplejeperspektiv. 

16.01.2018 Udfordringer i samtalen om seksualitet - et sygeålejeperspektiv. 

16.01.2018 Unge hjerneskadede på genoptræningssteder. 

16.01.2018 Unge hjerneskadede på genoptræningssteder. 

17.01.2018 Børn som pårørende til patienter med psykikisk sygdom. 

17.01.2018 Børn som pårørende til patienter med psykikisk sygdom. 
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17.01.2018 
Den transkønnedes oplevelse af mødet med sygeplejersken og det danske sundheds-
væsen. 

17.01.2018 
Den transkønnedes oplevelse af mødet med sygeplejersken og det danske sundheds-
væsen. 

17.01.2018 Forældres oplevelse af at deltage i plejen af deres kræftramte barn. 

17.01.2018 Forældres oplevelse af at deltage i plejen af deres kræftramte barn. 

17.01.2018 LUKASHUSET. Vi vil skabe liv i livet. 

17.01.2018 LUKASHUSET. Vi vil skabe liv i livet. 

17.01.2018 
MÅ MIN FAR GODT VÆRE MED? 
 - ET HERMENEUTSIK STUDIE OM FADERINDDRAGELSE. 

17.01.2018 
MÅ MIN FAR GODT VÆRE MED? 
 - ET HERMENEUTSIK STUDIE OM FADERINDDRAGELSE. 

17.01.2018 
MÅ MIN FAR GODT VÆRE MED?  
- ET HERMENEUTSIK STUDIE OM FADERINDDRAGELSE. 

17.01.2018 
Nedsat seksuel sundhed ved ændret body image.  
Et litteraturstudie om mestring hos kvinder efter mastektomi. 

17.01.2018 
Nedsat seksuel sundhed ved ændret body image.  
Et litteraturstudie om mestring hos kvinder efter mastektomi. 

17.01.2018 

NYDIAGNOSTICEREDE PATIENTER MED AKUT LEUKÆMI 
 OG DERES OPLEVELSER OG ADFÆRD UNDER MESTRING AF SYG-
DOM. 

17.01.2018 

NYDIAGNOSTICEREDE PATIENTER MED AKUT LEUKÆMI 
 OG DERES OPLEVELSER OG ADFÆRD UNDER MESTRING AF SYG-
DOM. 

17.01.2018 Opsporing af delirium. 

17.01.2018 Opsporing af delirium. 

17.01.2018 

Overgangen fra Børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.  
Et kvalitativt studie om, hvilke udfordringer sygeplejersker har 
 i forbindelse med den unge patients overgang til voksenpsykiatrien. 

17.01.2018 

Overgangen fra Børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.  
Et kvalitativt studie om, hvilke udfordringer sygeplejersker har 
 i forbindelse med den unge patients overgang til voksenpsykiatrien. 

17.01.2018 

Overgangen fra Børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.  
Et kvalitativt studie om, hvilke udfordringer sygeplejersker har 
 i forbindelse med den unge patients overgang til voksenpsykiatrien. 

17.01.2018 

Patienter med handicaps oplevelse af at være indlagt  i længerevarende indlæggelses-
forløb 
, samt hvordan de mener, deres individuelle behov kan imødekommes. 
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17.01.2018 

Patienter med synshandicaps oplevelse af at være indlagt i længerevarende  
indlæggelsesforløb, samt hvordan de mener deres individuelle behov kan imøde-
kommes. 

17.01.2018 Relation og tillid i forbindelse med tvang til unge i alderen 15-17 år. 

17.01.2018 Relation og tillid i forbindelse med tvang til unge i alderes 15-17 år. 

17.01.2018 Smerte er uundgåelig - lidelse er et valg. 

17.01.2018 Smerte er uundgåelig - lidelse er et valg. 

17.01.2018 Smertevurdering af patienter med demens i et postoperativt ortopædkirurgisk forløb. 

17.01.2018 Smertevurdering af patienter med demens i et postoperativt ortopædkirurgisk forløb. 

17.01.2018 Stigmatisering af den alkoholafhængige patient i akutmodtagelsen. 

17.01.2018 Stigmatisering af den alkoholafhængige patient i akutmodtagelsen. 

17.01.2018 Stigmatisering af den alkoholafhængige patient i akutmodtagelsen. 

17.01.2018 Stigmatisering af patienter med alkoholafhængighed. 

17.01.2018 Stigmatisering af patienter med alkoholafhængighed. 

17.01.2018 Sygepleje gennem skærm fra borgerens perspektiv. 

17.01.2018 Sygepleje gennem skærm fra borgerens perspektiv. 

17.01.2018 Sygepleje gennem skærm fra borgerens perspektiv. 

17.01.2018 Sygeplejerskedokumentation. 

17.01.2018 Sygeplejerskedokumentation. 

17.01.2018 Sygeplejerskedokumentation. 

17.01.2018 SYGEPLEJERSKENS ITALESÆTTELSE AF PRÆOPERATIV ANGST. 

17.01.2018 SYGEPLEJERSKENS ITALESÆTTELSE AF PRÆOPERATIV ANGST. 

17.01.2018 Sygeplejerskens oplevelse med bæltefiksering. 

17.01.2018 Sygeplejerskens oplevelse med bæltefiksering. 

17.01.2018 Sygeplejerskens oplevelse med bæltefiksering. 

17.01.2018 Sygeplejerskens rolle i forebyggelse af tilknytningsforstyrrelser hos spædbørn. 

17.01.2018 Sygeplejerskens rolle i forebyggelse af tilknytningsforstyrrelser hos spædbørn. 

17.01.2018 Sygeplejerskens roller i forebyggelsen og behandling af obstipation. 

17.01.2018 Sygeplejerskens roller i forebyggelsen og behandling af obstipation. 

17.01.2018 Sygeplejerskens vurdering og håndtering af patientens smerter i den akutte fase. 
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17.01.2018 Sygeplejerskens vurdering og håndtering af patientens smerter i den akutte fase. 

17.01.2018 
SYGEPLEJERSKERS SAMARBEJDE MED DET SYGE BARN 
 I FAMILIECENTRERET PLEJE. 

17.01.2018 
SYGEPLEJERSKERS SAMARBEJDE MED DET SYGE BARN 
 I FAMILIECENTRERET PLEJE. 

17.01.2018 Sykepleierens håndtering av seksualrelaterte problematikker hos den bipolare pasient. 
 



243 
 

Bilag 2:  
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Bilag 3: 
 
Nye samarbejdsformer mellem patient, pårørende og sundhedsprofessionel i udskrivelsesfasen 
af ældre patienter med hoftenær fraktur – et forsknings og udviklingsprojekt. 
 
Kære Patient (navn) 
Her på Nordsjællandshospitals ortopædkirurgiske afdeling er vi i gang med et 
større forsknings- og udviklings projekt, der sigter på at forbedre dit patient-
forløb. En vigtig del af dette er øget inddragelse af den pårørende i samarbej-
det omkring dit indlæggelsesforløb.  
I den forbindelse vil undertegnede gerne foretage en undersøgelse med inter-
views af pårørende til patienter med hoftenær fraktur. Dette for at vi i afde-
lingen kan tilrettelægge en udskrivelsesproces, der tager udgangspunkt i pårø-
rendes oplevelser og behov for inddragelse.   
Jeg vil derfor bede dig om tilladelse til at interviewe din nærmeste pårørende. 
Der er tale om to interviews. Det første mens du er indlagt her på afdelingen 
og det andet to til tre uger efter din udskrivelse.  
Din pårørendes deltagelse er frivillig og det er muligt at trække sig ud af un-
dersøgelsen til en hver tid, uden dette får nogen betydning for dit patientfor-
løb. Interviewsene vil blive optaget på lydfil, hvorefter det anonymiseres og 
behandles fortroligt. Undertegnede har desuden tavshedspligt i forholdt til 
oplysninger vedrørende dit patientforløb. Hospitals- og afdelingsledelsen har 
givet tilladelse til projektet og opbevaring af følsomme data er godkendt af 
Datatilsynet og meldt til Den regionale Videnskabsetiske Komite.  
 
Der er vedlagt en samtykkeerklæring, som du bedes underskrive, såfremt du 
giver tilladelse til din pårørendes deltagelse i projektet. 
 
Du/I er meget velkomne til at kontakte mig med spørgsmål om projektet. 
Med venlig hilsen  
Camilla Bernild 
Mail: bernild@ruc.dk, telefon: 31624930 
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Bilag 4: 
 
Nye samarbejdsformer mellem patient, pårørende og sundhedsprofessionel i udskrivelsesfasen 
af ældre patienter med hoftenær fraktur – et forsknings og udviklingsprojekt. 
 
Kære Pårørende til patient (navn) 
Her på Nordsjællandshospitals ortopædkirurgiske afdeling er vi i gang med et 
større forsknings- og udviklings projekt, der sigter på at forbedre patientfor-
løbet for patienter med hoftenær fraktur. En vigtig del af dette er øget ind-
dragelse af den pårørende i samarbejdet omkring indlæggelsesforløbet.  
I den forbindelse vil undertegnede gerne foretage en undersøgelse med inter-
views af pårørende til patienter med hoftenær fraktur. Dette for at vi i afde-
lingen kan tilrettelægge en udskrivelsesproces, der tager udgangspunkt i pårø-
rendes oplevelser og behov for inddragelse.   
Jeg vil derfor bede dig om tilladelse til at interviewe dig. Der er tale om to in-
terviews. Det første mens patienten (navn) er indlagt her på afdelingen og det 
andet to til tre uger efter udskrivelsen. Sidstnævnte kan foretages det sted og 
ved den tid, der bedst passer dig. 
Din deltagelse er frivillig og det er muligt at trække sig ud af undersøgelsen til 
en hver tid, uden dette får nogen betydning for patientforløbet. Interviewsene 
vil blive optaget på lydfil, hvorefter det anonymiseres og behandles fortroligt. 
Undertegnede har desuden tavshedspligt i forholdt til oplysninger vedrørende 
selve patientforløbet. Hospitals- og afdelingsledelsen har givet tilladelse til 
projektet og opbevaring af følsomme data er godkendt af Datatilsynet og 
meldt til Den regionale Videnskabsetiske Komite.  
 
Der er vedlagt en samtykkeerklæring, som du bedes underskrive, såfremt du 
ønsker deltagelse i projektet. 
 
Du/I er meget velkomne til at kontakte mig med spørgsmål om projektet. 
Med venlig hilsen  
Camilla Bernild 
Mail: bernild@ruc.dk, telefon: 31624930 
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Bilag 5: 
 
 
Pårørende - Interviewguide 1 
Første interview foretages med den pårørende imens patienten er indlagt på 
hospitalet, og hvor den pårørende har haft lift erfaring med at besøge patien-
ten. Det vil sige mellem tredje og sjette dagen postoperativt.  
 
Mødet med sundhedsvæsenet i forbindelse med patientens indlæggelse 
 
Kan du fortælle mig lidt om din oplevelse af dit møde med hospitalet i for-
bindelse med patientens (navn) indlæggelse? 
 
Opfølgende spørgsmål: hvornår kom du? Var det her i afdelingen? Hvem tal-
te du med? Hvad talte i om? 
  
Kan du fortælle mig om hvordan du oplever at besøge patienten (navn) her i 
afdelingen? 
 
Opfølgende spørgsmål: hvornår og hvor ofte kommer du? Oplever du at pa-
tienten (navn) er glad for at du kommer? Oplever du at der er plads til d ig på 
afdelingen?  
 
Hvordan oplever du kommunikation eller samarbejdet med de sundhedspro-
fessionelle? 
 
Opfølgende spørgsmål: Føler du dig informeret? Er det dig der henvender dig 
eller bliver du også opsøgt af personalet ift. information? Har du tillid til de 
sundhedsprofessionelle?  
 
Kan du fortælle hvilken form for information du har haft brug for indtil nu? 
 
Kan du fortælle hvad du tænker om det at brække hoften? (sygdomsopfattel-
se) 
 
Er der nogen der har spurgt dig om hvordan du har det og hvad du har brug 
for? 
 
Tiden før indlæggelsen – fokus på patienten 
 
Kan du fortælle mig om hvordan du har oplevet patienten (navns) tilstand op 
til indlæggelsen her? 
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Opfølgende: Har du været bekymret for hans/hendes tilstand? Hvordan er 
patientens (navn) fysiske funktionsniveau, mental funktion og psykiske til-
stand? Har hun/han været indlagt før? 
 
Selve traumet 
 
Kan du fortælle mig om situationen omkring selve faldet og indlæggelsen? 
 
Opfølgende: blev du nervøs/bange/bekymret? 
 
Om patienten 
 
Kan du fortælle mig lidt om patientens (navn) måde at håndtere det her på?  
 
Opfølgende spørgsmål: Vil hun/han selv klare skærene eller vil hun/han ger-
ne hjælpes/vil hun7han helst hjælpes af dig eller de sundhedsprofessionel-
le/fortæller patienten (navn) dig hvad der foregår/har han/hun selv styr på 
situationen? 
 
Spørgsmål: Hvad er din relation til patienten (navn)? 
 
Opfølgende spørgsmål: Hvor ofte ser i hinanden? Og i hvilken forbindelse? 
 
Den pårørende livsverden    
 
Kan du fortælle mig lidt om hvad du går og tænker mest på lige nu? 
 
Opfølgende spørgsmål: er der noget særligt der bekymrer dig lige nu? Tænker 
du på fremtiden? Føler du stort ansvar ift patienten (navn)?  
 
Kan du fortælle mig om hvordan din hverdag ser ud (så jeg kan få et billede 
af hvordan det at være pårørende fylder i dit liv)? 
 
Opfølgende spørgsmål: bruger du meget tid på at koordinerer tingene om-
kring indlæggelsen? Hvordan passer det ind i dit livs aktiviteter i øvrigt/fortæl 
om din dage, de begynder med…? Oplever du at få støtte andetsteds fra i dis-
se dage? 
 
Afrunding    
 
Er der andet du har lyst til at fortælle mig? Noget du gerne vil uddybe? 
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Bilag 6 
 
Pårørende interviewguide 2 
Dette interview vil tage udgangspunkt i det første interview og vil derfor have 
et individuelt snit i startspørgsmålene, hvor trådende fra første interview vil 
blive trukket frem. Nedenstående områder vil dog blive dækket. 
Interviewet bliver foretaget 2-3 uger efter patientens udskrivelse. Og vil blive 
foretaget i den pårørendes hjem, med mindre den pårørende ønsker noget 
andet. 
 
Selve udskrivelsen 
Kan du fortælle mig om selve udskrivelsen af patienten (navn) på afdelingen? 
 
Opfølgende spørgsmål: blev du informeret om udskrivelsen/var du 
med/hvad fik du at vide og hvordan? 
 
Hvis du vidste hvad du ved nu hvad ville du så have ønsket ift udskrivelsen? 
 
Overgange 
 
Kan du fortælle mig om dine oplevelse af selve overgangen fra hospital til 
hjem? 
 
Opfølgende spørgsmål: hvordan gik selve kørslen – var der den rette medicin 
og hjælpemidler etc/ følte du dig tryg ved udskrivelsen? Følte patienten 
(navn) sig tryg ved udskrivelsen? Oplevede du at de i hjemme plejen vidste 
hvad de skulle gøre? Har du tillid til selve systemet? 
(patientens boligforhold er afgørende her – er det hjem til plejehjem, eller 
hjem til egen bolig (med eller uden hjemmepleje) eller videre til midlertidig 
aflastning etc) 
 
Aktuel situation for patienten 
 
Kan du fortælle mig hvordan det går nu? 
 
Opfølgende spørgsmål: hvordan har patienten (navn) det nu? Hvordan har 
processen været? Er det at brække hoften det du havde regnet med?  



249 
 

 
Pårørendes livsverden 
 
Kan du fortælle mig om hvordan din hverdag ser ud nu? (du fortalte sidst…)? 
 
Opfølgende spørgsmål: Hvor meget har patientens (navn) situation fyldt? Er 
du glad for at kunne hjælpe/ er det en frustrerende situation/hvordan med de 
andre i familien/oplever du at du har fået mere ansvar for patientens situation 
efter udskrivelsen? 
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Bilag 7 
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Bilag 8 
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Bilag 9: 
 
Pårørende til den ældre patient med hoftebrud 
Denne pjece er til dig som er pårørende til en ældre patient indlagt til behand-
ling efter hoftebrud. Pjecen skal hjælpe med at skabe overblik over patientfor-
løbet og hvordan du som pårørende kan indgå heri. 
 
Det kan være en stor omvæltning, når ens pårørende brækker hoften og for 
en periode kan mindre end han/hun plejer og ofte er mere generelt uoplagt. 
Bruddet kan forårsage praktiske udfordringer i hverdagen, og der kan opstå 
bekymringer for fremtiden. Det kan være svært at vide, hvordan man skal, 
bør og kan hjælpe som pårørende. Dette gælder både under og efter indlæg-
gelse. 
  
Med pjecen her ønsker vi at lægge op til et godt samarbejde mellem pårøren-
de og afdelingen, der kan imødekomme nogle af disse bekymringer. Centralt 
for dette er statussamtalen, som du inviteres til at deltage i. 
Pårørendesamarbejde på 1551 
 
Vi har i afdelingen organiseret os således, at patienter med hoftebrud samles i 
én ende af afdelingen i vores hofteunit. De sygeplejersker, fysioterapeuter og 
kirurger, der arbejder her har særligt kendskab til dette område og har fokus 
på kvaliteten af behandling og pleje. 
Som pårørende er du meget velkommen til at besøge patienten i afdelingen 
hele dagen og også stille personalet spørgsmål.  For et godt samarbejdet ville 
det være en fordel hvis I: 

• udvælger én pårørende til at være primær modtager, giver og videre-
formidler af information. Dette er for at forebygge misforståelser.  

• henter de personlige ejendele i hjemmet, som I mener, er relevant at 
have under indlæggelse. For eksempel toiletsager, medicin, hjælpe-
midler, hjemmesko eller andet.  

• hjælper patienten til at informere os om relevante forhold, eksempel-
vis om hvordan hjemmesituationen var før indlæggelsen. Flere ældre 
patienter med hoftebrud kan nemlig for en tid blive lidt mere glem-
somme end normalt og have svært ved at overskue tingene. 

• skriver dine spørgsmål og bekymringer ned, således de er samlet til 
statussamtalen (se nedenfor), hvor vi har bedre mulighed for at be-
svare vigtige spørgsmål end vi har i aften- og nattetimerne. 
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Patientforløbet generelt: 
 
Hospital: 

o Operation, behandling og pleje. 
o Status/udskrivelsessamtale med kirurg, fysioterapeut og sygeplejer-

sker 
o Udskrivelse 

 
Kommunal visitation til enten: 

o Plejehjem 
o Midlertidig genoptræningsplads 
o Eget hjem med hjemmepleje 

 
 
Som det ses består patientforløbet af 2 dele: 

• En behandlingsdel, som foregår her på hospitalet. Længden af ind-
læggelse kan variere og er afhængig af patientens tilstand. Men vi sig-
ter på en indlæggelsestid på fem til ti dage.  

• En rehabiliteringsdel, som foregår i kommunen. Det er ikke hospita-
let, der bestemmer, hvordan efterforløbet organiseres. Vi beskriver 
patientens nuværende fysiske formåen og lægger op til et muligt for-
løb, men det er kommunens visitation der ud fra andre hensyn afgør, 
hvordan det kommer til at forløbe efter udskrivelse. Typisk er der ta-
le om varianter over følgende forløb: 

o Fra eget hjem og direkte tilbage til eget hjem med opstart eller 
øget hjemmehjælp 

o Fra eget hjem til midlertidig genoptræning og derefter tilbage 
til eget hjem med passende hjemmehjælp 

o Fra plejehjem og tilbage til plejehjem 
 
Statussamtalen 
Hvis patienten ønsker det, inviteres du til at deltage i en statussamtale. Hen-
sigten er, at du sammen med patienten, en kirurg, en fysioterapeut og en sy-
geplejerske gensidigt får afklaret og afstemt mål og forventninger til udskri-
velsen. 

o Kirurgen informerer om selve operationen og drøfter medicinstatus 
og andet relevant med jer. 
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o Fysioterapeuten vurderer sammen med jer patientens fysiske for-
måen og hvilke hjælpemidler, der er relevante at bestille til efter ud-
skrivelsen. Det er fysioterapeuten der bestiller hjælpemidlerne, som 
er midlertidige og skal afhentes og afleveres af patient og eller pårø-
rende. 

o Sygeplejersken aftaler sammen med jer de nærmere praktiske foran-
staltninger i forbindelse med udskrivelsen. 

o Du kan her komme med dine spørgsmål. 
 

Samtalen planlægges til fjerde-femte dagen efter operationen, men er noget vi 
aftaler sammen. Du er meget velkommen til at efterspørge fastsættelse af dato 
og klokkeslet. I udgangspunktet sigter vi på tidlig eftermiddag. Grundet afde-
lingens akutfunktioner kan der desværre forekomme forsinkelser. Samtalen er 
rammesat til 15 minutter, hvorfor det er vigtigt at du får stillet spørgsmål tid-
ligt i samtalen. 
Som regel vil samtalen afholdes på patientstuen, men hvis det er muligt kan 
opholdstuen anvendes. Da dokumentation af patientforløbet er afgørende for 
den videre koordinering, læser og dokumenterer sundhedspersonerne under 
selve samtalen. 
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Bilag 10 
 
Retningslinje for status(udskrivelses)samtale med patient og pårørende 
i hofteunit  
 
Formål 
• Systematisk og ensartet inddragelse af pårørende med henblik på at styrke 
deres mulighed for at håndtere den ny situation 
• Gensidigt at få afdækket og afstemt mål og forventninger til patientforløbet, 
særligt udskrivelsen 
 
Dette gøres ved: 
• Udlevering af informationsmateriale til primær-pårørende, inklusiv en be-
skrivelse af statussamtalen. Materialet lægger op til, at pårørende forbereder 
deres spørgsmål eller input før samtalen (jf. pjece) 
• Afholdelse af statussamtale, hvor patient, pårørende, sygeplejerske, læge og 
fysioterapeut deltager 
 
Tid og sted 
• Statussamtalen planlægges i udgangspunktet til 5. postoperative dag og af-
vikles tidlig eftermiddag i forbindelse med afslutning på stuegang 
• Den præcise dato og klokkeslet aftales mellem sygeplejerske, patient og på-
rørende. Det er vigtigt at den aftalte tid forsøges overholdt. Patient og pårø-
rende skal informeres om eventuelle forsinkelser 
• Der afsættes 15 minutter til samtalen, dette er alle parter informeret om 
• Samtalen finder i udgangspunktet sted på patientstuen, men kan hvis rele-
vant og muligt finde sted i opholdsstuen 
 
Indhold 
• Lægefagligt: infomerer om selve operationen, herunder evt. vise røntgenbil-
lede og informerer om forholdsregler samt i dialog med patient og pårørende 
vurderer aktuel almen tilstand og medicinstatus 
• Fysioterapeutfagligt: i dialog med patient og pårørende vurderer patientens 
funktionsniveau og hvilke hjælpemidler, der er relevante at bestille til efter 
udskrivelsen. Efterspørger hvem der har mulighed for at hente og aflevere 
hjælpemidlerne. 
• Sygeplejefagligt: i dialog med patient og pårørende afklarer hjemmeforhold 
og hvad parterne har af bekymringer og eller ønsker for/forventninger til 
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fremtiden, træffe aftaler ift. praktiske foranstaltninger i forbindelse med ud-
skrivelsen, samt komme rundt om emner som ernæring, smerter, håndtering 
af medicin og mobilisering. 
 
Struktur 
• Indledning: sygeplejersken sætter rammen og efterspørger, hvad patienten 
og pårørende har gjort sig af tanker (åben tilgang, der indbyder til at patien-
tens og pårørendes perspektiv kommer frem) 
• Midte: det faglige indhold formidles i dialog med parterne – se ovenstående 
(efterspørg de evt. forberedte spørgsmål) 
• Afslutning: sygeplejersken sikrer sig at alle spørgsmål er besvaret (henvis-
ning til pjece) og opsummerer de fælles konklusioner og de fremadrettede af-
taler 
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Bilag 12 
 
Samtykkeerklæring til pårørende 
 
På baggrund af skriftlig og mundtlig information deltager jeg i projektet ”Nye 
samarbejdsformer mellem patient, pårørende og sundhedsprofessionel i ud-
skrivelsesfasen af ældre patienter med hoftenær fraktur” ved at lade mig in-
terviewe to gange i (navns) patientforløb.  
 
Dato:  
 
Navn:  
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