
Roskilde
University

Sygeplejerskers praksis i et sundhedsvæsen under forandring
Et studie af sygeplejerskers faglighed i et øjenambulatorie

Andres, Emilie Marie

Publication date:
2019

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Andres, E. M. (2019). Sygeplejerskers praksis i et sundhedsvæsen under forandring: Et studie af
sygeplejerskers faglighed i et øjenambulatorie. Roskilde Universitet.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact rucforsk@kb.dk providing details, and we will remove access to the work
immediately and investigate your claim.

Download date: 22. May. 2023



Emilie Marie Andrés

Afhandlingen undersøger udviklingen i sygeplejerskers professionalitet i 
et sundhedsvæsen, hvor forandringer længe har gjort sig gældende. De 
ses i form af øget ambulant behandling, opgaveglidning, teknologisering, 
effektivisering, standardisering og øget produktivitet. I afhandlingen 
anlægges et sociologisk professionsteoretisk og konstruktivistisk perspektiv 
gennem en dekonstruerende analyse af ambulant sygepleje. 

Forfatteren bryder med sin egen professionsinterne omsorgsrationalitet og 
forstår sygepleje som et arbejde, der udføres i en institutionel kontekst.  På 
baggrund af feltarbejde i to øjenambulatorier og fokusgruppeinterviews 
analyseres sygeplejerkernes praksis og selvforståelse. Analyserne har 
fokus på sygeplejerskernes interaktioner med forskellige former for 
materialiteter og hvordan de skaber mening med arbejdet gennem 
selvstyring. Analyserne synliggør arbejdsprocesserne og det spændingsfelt 
sygeplejerskerne befinder sig i mellem organisatorisk tilrettelagte 
arbejdsopgaver og relationen til patienterne. På det grundlag diskuteres, 
hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed. 
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Forskerskolens forord
En ph.d.-afhandling er et ’svendestykke’ som viser, at forfatteren har ”gennemført et 
selvstændigt forskningsarbejde under vejledning”, som det hedder i bekendtgørelsen om 
ph.d.-uddannelsen. Det er et sådant svendestykke, der hermed publiceres. 

Emilie Marie Andrés afhandling Sygeplejerskers praksis i et sundhedsvæsen under foran-
dring er blevet til inden for rammerne af  Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi under 
ph.d.-programmet Forskning i Sundhed og Samfund. Afhandlingens udgangspunkt er de 
forandringer i sundhedsvæsenet, der i en årrække har fundet sted og som bl.a. har ført til 
omlægning fra stationær behandling til øget ambulant behandling af  patienterne. Disse 
forandringer påvirker de ansatte i sundhedsvæsenet, herunder sygeplejerskerne. På denne 
baggrund gennemføres en undersøgelse af  sygeplejerskernes arbejde i to øjenambulato-
rier, hvor patienter behandles for øjensygdommen våd AMD.  Afhandlingen undersøger 
udviklingen i sygeplejerskers professionalitet i et sundhedsvæsen, der er præget af  øget 
produktivitet, teknologisering, standardisering og effektivisering. 

I afhandlingen sættes dermed fokus på en række vigtige forandringer i sundhedsvæsenet. 
Det gælder dels den øgede vægt på den ambulante behandling, men også en opgaveglid-
ning fra læger til sygeplejersker. Disse forandringer belyser Emilie Marie Andrés ved 
at anlægge et professionsteoretisk og samfundsmæssigt perspektiv på sygeplejerskernes 
arbejde i ambulatorierne og gennem kritisk sociologiske analyser af  arbejdet i disse.

Et centralt træk ved det gennemførte forskningsarbejde er, at sygeplejerskernes faglighed 
forstås i forhold til den praksis, de udfolder gennem deres arbejde i ambulatorierne. For-
fatteren lægger således afstand til en fremherskende forståelse af  sygepleje som karakte-
riseret ved en omsorgstænkning og retter blikket mod, hvad der kendetegner det arbejde, 
der faktisk udføres. For at besvare dette spørgsmål er der for det første gennemført 
en række omfattende og grundige analyser af  arbejdsprocesserne i de to ambulatorier. 
Analyserne bygger på 12 ugers deltagerobservation og en række uformelle kvalitative 
interviews. Gennem anvendelse af  aktør-netværksteorien som analytisk tilgang vises, 
hvordan der opstår særlige netværk gennem sygeplejerskernes samspil med teknologier, 
instrumenter og vejledninger i ambulatorierne. På denne måde viser forfatteren, hvordan 
sygeplejerskerne udfolder deres faglighed gennem de arbejdsopgaver og rationaler, som 
gør sig gældende i deres praksis. Arbejdsprocesserne er samtidig præget af  forenkling og 
standardisering. Det fremgår også af  analyserne, hvordan fagligheden skabes gennem et 
biomedicinsk rationale, hvor patienternes erfaringer med deres sygdom ikke får meget 
plads som led i forståelsen af  deres situation og symptomer. Dette står i modsætning til 



IV

erklærede målsætninger for hospitalerne om at sætte patienternes behov og livssituation 
i centrum.

Det fremgår også af  analyserne, hvordan begreber som ’teknisk flair’ og teknisk know 
how bliver vigtige for sygeplejerskernes udførelse af  arbejdsopgaverne. I en særlig og 
meget sigende delanalyse beskrives, hvordan sygeplejerskernes skaber mening med deres 
arbejde på baggrund af  deltagelse i et leankursus. Sygeplejerskerne ansvarliggøres gen-
nem mødet med den tænkning, der kendetegner leanrationalet og medvirker til, at de selv 
bidrager til reorganisering og forenkling af  arbejdsrutinerne.  Sygeplejerskernes faglighed 
formes her af  leantænkningen, og de skaber deres faglighed gennem organisatoriske nor-
mer om produktivitet.

Med analysen af  sygeplejerskernes forhold til leantænkningen lægger forfatteren samtidig 
op til afhandlingens anden væsentlige analysetilgang, nemlig den Foucault inspirerede 
governmentality optik, som danner grundlag for en undersøgelse af, hvordan sygeplejer-
skerne skaber mening med deres arbejde. Denne problematik kan vanskelig belyses gen-
nem anvendelsen af  aktør-netværksteorien, der sidestiller menneskelige og ikke-menne-
skelige aktører, hvilket også kritisk påpeges i afhandlingen. Metodisk bygger analysen her 
på fire fokusgruppeinterviews med i alt 12 sygeplejersker. På grundlag af  disse interviews 
genereres en righoldig empiri, som dels belyser sygeplejerskernes selvforståelse, og dels 
hvordan de regulerer deres arbejde og hvordan arbejdet reguleres af  systemet.

Analyserne af  hvordan sygeplejerskerne skaber mening med deres arbejde åbner op for 
en forståelse af  kompleksiteten i sygeplejerskernes faglighed, idet det vises hvordan der 
er et spændingsfelt mellem det organisatorisk tilrettelagte arbejde og relationen til patien-
terne. Dette spændingsfelt opstår, fordi sygeplejerskerne ikke anser sygeplejeopgaverne 
i ambulatoriet for at være sygepleje. De udvikler derfor strategier, som er baseret på 
værdier, der handler om omsorg, og som sætter dem i stand til at skabe en relation til 
patienterne. Selvom de aktiviteter, der er forbundet med at skabe en relation, f.eks. sam-
tale med patienterne, er underlagt hensynet til gennemførelsen af  arbejdsrutinerne, viser 
analyserne, hvordan de alligevel formår at regulere deres adfærd i arbejdet således at de 
tilpasser sig den enkelte patients behov for kontakt.

Der eksisterer imidlertid også en spænding mellem den omsorgsrelaterede adfærd og den 
måde sygeplejerskerne skaber deres faglighed gennem at opnå ’teknisk flair’ og know 
how samt overblik og selvstændighed, som gør dem i stand til at sikre flowet i arbejdspro-
cesserne. Analyserne viser således, at sygeplejerskerne gennem arbejdet udvikler interesse 
for at lære om teknologien og f.eks. tolke scanningsbilleder af  patienternes nethinde. 
Sygeplejerskerne skaber på den måde mening med deres arbejde gennem en interesse 
for teknologien og indholdet i arbejdsopgaverne, også selvom de ikke værdsætter dette 
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arbejde som egentlig sygepleje. Endnu et aspekt ved sygeplejerskernes praksis, som kom-
mer frem i analyserne er, at de gennem deres kompetencer er blevet i stand til overtage 
dele af  lægernes arbejde, hvilket illustrerer opgaveglidningen mellem de to faggrupper.

Gennem de omfattende og empirisk righoldige analyser er det lykkedes for Emilie Marie 
Andrés at tegne et billede af  hvordan sygeplejerskernes gennem deres praksis i ambula-
torierne skaber deres faglighed. Ved ikke på forhånd at gøre antagelser om værdierne i 
arbejdet, først og fremmest om omsorgsrationalet i sygeplejen, er hun i stand til at vise 
tendenser i sygeplejerskernes faglighed, hvor tekniske kompetencer og evne til at udføre 
rutiniserede arbejdsopgaver spiller en afgørende rolle. Men hun viser som sagt også, at 
det er en udvikling, der skaber en spænding mellem på den ene side sygeplejerskernes 
selvforståelse og opfattelse af  sygepleje og på den anden side de kompetencer, de ud-
vikler. Og hvordan sygeplejerskerne i deres arbejde forsøger at udvikle strategier til at 
håndtere denne spænding. Derved tegnes et nuanceret billede af  kompleksiteten i syge-
plejerskernes arbejde.

Afhandlingen er interessant både i kraft af  analyserne af, hvordan sygeplejerskerne ska-
ber deres faglighed under de betingelser, der hersker i ambulatorierne, men også som et 
udtryk for de forandringer der har fundet sted i sundhedssektoren, hvor standardisering 
af  opgaverne, vægt på produktivitet og øget teknologisering sætter deres præg på arbej-
det. Disse forandringer skaber også nye relationer mellem faggrupperne. Afhandlingen 
kan derfor læses med udbytte af  alle, der interesserer sig for de forandringer, der har 
fundet sted og fortsat finder sted i sundhedsvæsenet, og hvad de betyder for arbejde og 
faglighed og for relationerne mellem de forskellige faggrupper. Emilie Marie Andrés har 
således med sin kritiske sociologiske tilgang til sine analyser været i stand til at give et 
vigtigt bidrag til forståelsen af  disse forhold.

Erlin Jelsøe

Lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi 
Roskilde Universitet
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Forord 

Ph.d.-afhandlingen handler om et sundhedsvæsen, der hele tiden forandrer sig og om 
engagerede sygeplejerskers ambulante praksis. Et arbejde som er krævende, fordi det på 
mange måder udfordrer dem. Jeg blev derfor nysgerrig efter og optaget af at undersøge 
deres arbejde, som meget mere end omsorg. Det har været utroligt spændende og lærerigt 
at udforske sygeplejerskernes arbejdsliv og faglighed i øjenambulatorierne.  

Afhandlingen ville ikke have været mulig uden mange menneskers interesse og engage-
ment i ph.d. projektet. Først og fremmest tak til University College Lillebælt og Institut 
for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet for at gøre projektet muligt. Lige så 
stor tak til alle de sygeplejersker, der åbnede deres konsultationer for mig og delte deres 
tanker med mig om arbejdet dér. Ligeledes tak til sygeplejeledelsen på hospitalerne. Og 
ikke mindst tak til Peter Henrik Raae for hjælpe mig i gang med projektet og til Betina 
Dybbroe for at se mulighederne i det. 

Mange tak til min vejleder Erling Jelsøe for konstruktiv og god vejledning, og for altid at 
kunne finde plads i sin kalender til mig og mit projekt. Tak til min bivejleder Betina Dyb-
broe. Også tak til Sine Lehn-Christiansen og Anne Liveng.  

Tak til Niels Warring og Henning Salling Olesen for diskussioner og feedback i jeres 
respektive workshops. Tak til mine ph.d. kolleger i færdigskriverworkshoppen: Nynne 
Barchager, Monika Noworolnik-Mastalska, Birgitta Nordenhof Larsen, Anne Mette Hald 
og Marie Kolmos. 
Tak til de lektorer og ph.d. studerende, jeg har truffet på min vej og har haft spændende 
diskussioner med, særligt på Center for Sundhedsfremmeforskning. 

Tak til korrekturlæserne, mine veninder Else Marie Raae og Christina Hedlund, og min 
mor Meta Andrés. 
Tak til mine venner og familie (også den jyske) for al interessen og opbakningen. Tak til 
min veninde Margit. Frem for alt, tak til min søster Eva for at stå mig bi hele vejen.  
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Del I 

Kapitel 1: Indledning 

Denne ph.d.-afhandling tager afsæt i de forandringsprocesser, der i en årrække har domi-
neret sundhedsvæsenet. Det drejer sig om øget produktivitet, teknologisering, effektivi-
sering, standardisering, omlægning af stationær behandling til ambulant behandling mv. 
Forandringer i sundhedsvæsenet er ikke noget nyt, men især gennem de seneste årtier har 
mange policy-dokumenter, rapporter og artikler beskæftiget sig med dem. Forandrin-
gerne påvirker naturligvis de ansatte i sundhedsvæsenet, og sygeplejerskerne er en af de 
faggrupper, der berøres.  

Særligt omlægning til ambulant behandling er centralt i fremtidens sundhedsvæsen for at 
imødekomme et stigende behov for behandling. Policy-dokumenter har fokus på, at den 
ambulante behandling skal forbedres, hvilket bl.a. skal foregå ved, at sygeplejerskerne 
udvikler deres kommunikative kompetencer for at være bedre i stand til at informere 
patienterne i forhold til deres behov (Danske regioner 2007a, 2008).  
Den demografiske udvikling viser, at der er et stadigt stigende behandlingsbehov, men 
der ses også en udvikling i behandlingsteknologierne, hvilket i følge Danske Regioner 
(2013) gør det muligt at øge effektiviteten. Spørgsmålet, der rejser sig, er, hvordan syge-
plejersker skaber sygepleje og deres professionalitet i et sundhedsvæsen, der er præget af 
øget produktivitet, teknologisering, standardisering og effektivisering.  
Øjenambulatorierne har haft en markant stigning i patienter og en betydelig teknologisk 
udvikling, hvilket har gjort det muligt at effektivisere behandlingen. Derfor er fokus i 
denne afhandling, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed i to øjenambulatorier, 
der er berørt af de nævnte forandringstendenser. Jeg undersøger sygeplejerskernes praksis 
med patienter, der har den kroniske øjensygdom våd aldersrelateret maculadegeneration, 
AMD.  
Sygeplejersker anser arbejde i ambulatorier som prestigefyldt, fordi det bl.a. er karakteri-
seret ved, at de er et selvstændigt virkefelt. Ofte består arbejdet i opgaver som sygeple-
jerskerne har overtaget fra lægerne, og på den måde har de fået udvidet deres kompeten-
ceområde (Piil et al. 2012, Bundgaard et al. 2011a). Det er forhold, der ligeledes ses i 
sygeplejerskernes praksis i øjenambulatoriet, som de senere år har ændret sig på forskel-
lige måder.  
Inden for øjensygepleje er der i det sidste årti sket en opgaveglidning fra lægerne til syge-
plejerskerne i øjenambulatoriet, således at sygeplejerskerne udfører de undersøgelser, 
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som lægerne tidligere foretog. Det drejer sig om at synsteste og scanne patienternes øjne, 
og de udfører også andre undersøgelser, hvor de betjener forskellige teknologier og giver 
behandling. Endvidere er sygeplejerskernes konsultationer præget af, at de skal overholde 
særlige procedurer, når de undersøger patienterne. De skal dokumentere målingerne på 
en bestemt måde. De undersøgelser, sygeplejerskerne udfører, danner et grundlag for, at 
øjenlægerne kan stille en diagnose og tage stilling til patientens behandling.  
Jeg er interesseret i at undersøge sygeplejerskernes ambulante faglighed i en særlig kon-
tekst, og derfor har jeg anlagt et sociologisk professionsteoretisk og konstruktivistisk per-
spektiv med et dekonstruerende blik på sygepleje ved at rette studiet mod sygeplejersker-
nes arbejdsopgaver. Det er centralt for mit perspektiv, at jeg anskuer sygepleje som alle 
de arbejdsopgaver, sygeplejerskerne udfører. Jeg rekonstruerer sygeplejen ved at analy-
sere sygeplejerskernes faglighed i AMD-ambulatoriet.  

Baggrund 
Ideen til ph.d. projektet udsprang af mine samtaler med sygeplejersker om deres arbejde 
i ambulatorier i 2012-2013. Som sygeplejerske og underviser ved en professionshøjskole 
var jeg i en periode deltidsansat som uddannelsesansvarlig sygeplejerske på et større 
dansk hospital. Det hørte med til stillingen, at jeg vejledte og underviste de sygeplejersker, 
der havde ansvaret for de sygeplejestuderendes uddannelse i deres ambulatorie.   
Lige fra begyndelsen var jeg interesseret i at lære sygeplejerskernes ambulante praksis at 
kende ud fra deres præmisser. De spørgsmål, der optog mig, var: Hvad var de optagede 
af og hvad var vigtigt for dem i deres daglige praksis? Det, der fangede mit blik var, at 
sygeplejerskerne havde en travl hverdag med et stadigt stigende antal patienter. Det be-
tød, at den tid de havde til rådighed med patienterne var kort og intens. Sygeplejerskerne 
syntes det var vanskeligt også at få tid til at tale med de patienter, der havde bekymringer. 

Der var også et andet forhold, jeg hæftede mig ved. Oversygeplejersken og afdelingssy-
geplejersken på et af ambulatorierne fortalte mig, at de havde en af de dårligste scorer i 
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), når det gjaldt ventetid. 
Derfor var det vigtigt, at de fik nedbragt ventetiden. Det var ikke et forhold, sygeplejer-
skerne beklagede sig over, men de var optagede af det, fordi det var svært at undgå ven-
tetid, på trods af at de bestræbte sig på at forhindre det.  
LUP er en spørgeskemaundersøgelse, som patienterne har mulighed for at deltage i én 
gang om året. Spørgeskemaet er en tilfredshedsundersøgelse, der indeholder en række 
spørgsmål om, hvordan patienter oplever de bliver mødt af de sundhedsprofessionelle, 
om de oplever ventetid mv. Resultaterne bliver efterfølgende offentliggjort og ambulato-
rierne i hele landet kan således sammenligne sig med hinanden.  
Eksemplet viser, at sygeplejerskernes praksis er underlagt politiske tiltag, som således har 
indflydelse på, hvordan de udfører og anskuer deres praksis. På baggrund af spørgeske-
maundersøgelserne vurderer sygeplejerskerne ikke alene deres egen ambulante praksis på 
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grundlag af patienternes evaluering af den, men de vurderer også deres arbejde ud fra de 
resultater, andre ambulatorier har fået i tilfredshedsundersøgelsen (KORA 2015).  

Sygeplejerskernes arbejde i ambulatorierne forandres, og det hænger sammen med, at der 
er et stadig stigende antal patienter, der behandles ambulant. Der har længe været politi-
ske ambitioner om i størst muligt omfang at omlægge den stationære behandling på hos-
pitalerne til ambulant behandling. Dette, kombineret med den demografiske udvikling, 
hvor befolkningens levealder stiger, leder til et øget fokus på den ambulant behandling. 
Ifølge de erklærede ambitioner skal den ambulante behandling udvides, kvaliteten skal 
forbedres, og det skal gøres for færre ressourcer (Danske Regioner 2006, 2007a, 2007b, 
2008).  

Dette hænger sammen med den udvikling, der de sidste 20 – 30 år har været i retning af 
at indføre New Public Management inspirerede styringsformer i de offentlige institutio-
ner. Selvom det lader til, at der er ændringer på vej, vil jeg kort skitsere, hvordan den 
statslige styring har gjort sig gældende i sundhedsvæsenet. De markedsorienterede sty-
ringsmekanismer bygger på forestillingen om, at mennesker og organisationer handler ud 
fra egne økonomiske interesser. Det indebærer, at der kommer fokus på god ressource-
udnyttelse. Mere konkret er det blevet udmøntet igennem individets frihed til at vælge, 
samt kvalitets- og serviceforbedringer og præstationsbetaling i form af takststyring 
(DGR). Takststyring betyder, at der bliver tildelt midler på grundlag af, hvor mange be-
handlinger, der ydes, og typen af behandling. Det har haft den konsekvens, at velfærds-
institutionerne er blevet reduceret og effektiviseret (Beedholm & Frederiksen 2015: 153-
157, Vallgårda 2013: 51-52, Zinck Pedersen 2010: 27-45).  
De markedsorienterede styringsmekanismer har altså betydet, at der i sundhedsvæsenet 
er kommet et øget fokus på ressourceudnyttelse, kvalitet og service. Inden jeg uddyber, 
hvordan nogle af disse udviklingstendenser har sat et aftryk i sundhedsvæsenet, vil jeg 
skitsere den udvikling, der har præget behandlingen af ambulante patienter med sygdom-
men aldersrelateret makuladegeneration, AMD. Sygeplejerskernes praksis i AMD-ambu-
latoriet er interessant, fordi specialet har været underlagt medicinsk, teknologisk og orga-
nisatorisk udvikling, hvilket afspejles i sygeplejerskernes arbejdsopgaver. 

Forandringer i sygeplejerskernes arbejdsopgaver i AMD-ambulatoriet 
Den udvikling, der er foregået inden for AMD-ambulatorierne, vil jeg uddybe i det føl-
gende. Den ambulante behandling af patienter med øjensygdomme er et område, hvor 
der er en markant tilvækst af patienter. AMD, aldersrelateret maculadegeneration er en 
af de hyppigste øjensygdomme. Den betegnes som en folkesygdom og rammer især ældre 
mennesker. Eksempelvis havde øjenklinikken i Aalborg en stigning fra 404 patienter i 
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2008 til 1244 patienter årligt i 2012 (Edwards 2014). Ud over den demografiske udvikling 
med et stigende antal ældre, er det blevet muligt at behandle AMD-patienter medicinsk. 

Det betyder, at den store stigning i AMD-patienter skyldes, at det fra 2006 blev muligt at 
behandle sygdommen medicinsk i form af injektioner, der gives i øjet med ca. 30 dages 
mellemrum. Den medicinske udvikling har haft en betydning for, hvordan AMD-ambu-
latorierne organiseres, og den store tilvækst af patienter har ført til logistiske udfordringer 
i behandlingen (Bloch et al. 2009). Idet patienter der har været i et behandlingsforløb 
efterfølgende kommer til kontrol over en længere periode.  

Der har endvidere foregået en betydelige udvikling inden for det teknologiske udstyr, der 
benyttes i øjenambulatorier. Det drejer sig blandt andet om udviklingen af en scanner, 
kaldet for Optisk Kohærens Tomografi, OCT. OCT-scanneren tager 3 D billeder af net-
hinden i øjet med høj scanningshastighed (Hasle 2008). Det er på grundlag af OCT-bil-
lederne, at lægerne stiller patienternes diagnose. Sygeplejerskerne i øjenambulatorierne 
har overtaget OCT scanningerne fra lægerne, og det er en opgave, der er en almindelig 
del af sygeplejerskernes arbejdsdag (Kredsløbet 2015).  
Senest i efteråret 2017 har tidsskriftet Sygeplejersken (Tram 2017: 24 -31) fokus på, hvor-
dan opgaveglidning fra læger til sygeplejersker er en spændende faglig udfordring for sy-
geplejerskerne. Forandringer i sygeplejerskernes rolle og opgavefordeling på øjenambu-
latorierne er foregået over en længere årrække. I den forbindelse er den teknologiske ud-
vikling værd at hæfte sig ved, fordi den har medført, at sygeplejerskerne varetager nogle 
andre opgaver end tidligere.  

Selv om engelske forhold ikke umiddelbart kan overføres til de danske AMD klinikker, 
giver de et billede af tendenserne på området, når der ikke foreligger tilsvarende litteratur 
om danske AMD-ambulatorier. Den ledende sygeplejerske for Englands største øjen-
hospital, Moorsfield, fortæller i et interview til det engelske tidsskrift Nursing Standard, 
at sygeplejerskerne har fået en langt mere autonom og essentiel rolle i hele behandlings-
processen (Trueland 2013).  
Derudover indtager sygeplejerskerne en central position i patienternes behandlingspro-
ces. Ifølge en engelsk rapport betyder den teknologiske og medicinske udvikling, samt 
den øgede tilvækst af patienter, at der er organisatoriske udfordringer i form af mangel 
på lokaler, personale og udstyr. Endvidere er der problemer med at opretholde kvaliteten 
af behandlingen. En gruppe sundhedsprofessionelle og AMD-patienter, der kalder sig 
’Action on AMD group’ har udviklet en guide, der er interessant, fordi den illustrerer, hvad 
der organisatorisk rører sig på AMD klinikkerne i England, og de forhold det er nødven-
digt at tage højde for i planlægning og udførelse af sygeplejen.  
AMD-klinikkerne har længe været under pres for at udvide kapaciteten. Da sygdommen 
kan udvikle sig hurtigt, er det vigtigt, at behandlingen iværksættes med det samme, da der 
ellers er en risiko for, at sygdommen kan ødelægge synet (Amouku et al. 2012).  
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De organisatoriske forandringer, der i disse år foregår i sygeplejerskernes arbejde i AMD-
ambulatorierne, viser, at deres arbejde er under forandring på en lang række områder. 
Det betyder for det første, at de har overtaget flere behandlingsmæssige opgaver, som 
lægerne tidligere udførte. For det andet er den organisatoriske tilrettelæggelse af arbejdet 
ændret, og for det tredje betyder den teknologiske udvikling af for eksempel OCT-scan-
neren, at sygeplejerskernes praksis ændres til, at de selvstændigt udfører de undersøgelser, 
som lægerne tidligere foretog.  

Derfor er sygeplejerskernes arbejde i AMD-ambulatorier relevant at udforske, for at opnå 
viden om sygeplejersker faglighed i ambulatorier. I de næste to afsnit vil jeg berøre nogle 
af de udviklingstendenser, der har en betydning for sygeplejerskernes praksis. Jeg vil for 
det første se på, hvordan kvalitetsstyring som en central tendens i sundhedsvæsenet, sæt-
ter et aftryk på sundhedsprofessionelles praksis. For det andet berører jeg, hvordan den 
politiske styring i sundhedsvæsenet har konsekvenser for sygeplejerskers professionsudø-
velse. 

Kvalitetsstyring 
Med indførelsen af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM (2009) blev den sundhedspro-
fessionelle praksis rettet mod at forbedre kvaliteten af sundhedsydelserne. DDKM be-
stod i en række akkrediteringsstandarder for sygehuse, hvor kvalitetsstyringen blev ud-
møntet igennem standardisering af procedurer, løbende kvalitetsmonitorering, offentlig-
gørelse af resultater mv. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, jeg 
nævnte ovenfor, er et eksempel på kvalitetsstyring. 
Konsekvenserne af kvalitetsstyringen er blevet undersøgt i rapporten1 Styringsreview på 
hospitalsområdet (Holm-Petersen mfl. 2015). Formålet med rapporten var at undersøge 
‘..hvordan forskellige styringstiltag påvirker det daglige arbejde i hospitalsafdelinger’ 
(Holm-Petersen mfl. 2015: 6). Der var især fokus på dokumentation og registreringsar-
bejde. Det viste sig, at det ikke var standardiseringen i sig selv, der var problemet, men 
standarderne blev prioriteret for højt. Det vil sige, at realiseringen af standarderne havde 
en indflydelse på praksis, fordi de sundhedsprofessionelles adfærd blev påvirket i sådan 
et omfang, at det kunne være vanskeligt at tage højde for patientbehov og faglige priori-
teringer i situationen. Endvidere oplevede medarbejderne, at deres faglighed blev deva-

1 Rapporten giver et indtryk af de krav, der fra politisk side stilles til, hvordan sygeplejersker ud-
fører deres praksis. Rapporten havde en betydning allerede inden den blev offentliggjort, idet den 
foranledigede, at Den Danske Kvalitets Model blev udfaset. 
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lueret (Holm-Petersen mfl. 2015: 6-21). DDKM har således ført til ændringer i sundheds-
professionelle arbejdsvilkår, hvilket har betydning for de sundhedsprofessionelles udfol-
delse af deres faglighed. 

Sammenhængen mellem forandringer i sundhedsvæsenet og professions-
udøvelse  
Beedholm og Frederiksen (2015) diskuterer i en artikel forandringerne i sundhedsvæsenet 
i et historisk perspektiv, samt nogle af de konsekvenser, som den politiske styring har for 
sygeplejen som profession2. Samfundsudviklingen har konsekvenser for de professioner, 
der er ansat i de offentlige institutioner gennem ændringen af velfærdsstaten til en kon-
kurrencestat. Historisk har professionerne i velfærdsstaten et samfundsmæssigt mandat, 
som bl.a. kom til udtryk gennem ‘en høj grad af autonomi i arbejdstilrettelæggelse, udførelse og 
kvalitetsvurdering’ (Beedholm & Frederiksen 2015: 156-159). Men i dag er professionernes 
ret til autonom arbejdstilrettelæggelse truet af den politiske styring, der bl.a. kommer til 
udtryk igennem krav om effektivisering og omorganiseringer i sundhedsvæsenet. Den 
politiske styring betyder, at professionerne er underlagt eksplicitte krav om, hvordan de 
skal udføre deres praksis. Sygeplejerskers muligheder for at udfolde faglighed er således 
under forandring på grund af politiske krav om, at de tilrettelægger deres arbejde i over-
ensstemmelse med forskellige tiltag, der for eksempel har til hensigt at kvalitetssikre deres 
praksis. Men det er ikke min hensigt at undersøge, i hvilket omfang sygeplejerskerne har 
mistet deres autonomi i tilrettelæggelsen af arbejdet. I næste afsnit opridser jeg, hvordan 
forskning i ambulant sygepleje anskueliggør sygeplejerskers praksis og forståelse af syge-
pleje som profession. 

Sygepleje er både omsorg og behandlingsopgaver 
Ifølge Bundgaard (2011a, 2011b) er der i forståelsen af ambulant sygepleje en tendens til 
at modstille den teknisk-instrumentelle sygepleje til omsorgsrelationen til patienterne. 
Det vil sige, at patienternes behov for omsorg anskues som adskilte fra de tekniske og 
instrumentelle arbejdsopgaver. Mens Bundgaard i sin forskning viser, at sygeplejerskers 
tekniske færdigheder gør patienterne trygge (Bundgaard 2011a, 2011b).  
Denne tendens til at anskue sygeplejerskernes praksis som opdelt imellem omsorg og 
behandlingsopgaver kritiserer Kristin Heggen i et debatindlæg. Heggen (2000) mener den 
hænger sammen med sygeplejens bestræbelser på at etablere sig som selvstændig profes-
sion. Da sygeplejen som fag har positioneret sig ved at adskille sig fra medicinen og lægge 

2 Sygepleje er en profession, der har et socialt mandat, der hænger sammen med samfundets ef-
terspørgsel på omsorg og pleje (Kirkevold 2013).  
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en distance til lægernes apparatfejlsmodel. Den biomedicinske optik er udtryk for en po-
sitivistisk forståelse af mennesket, hvor der er fokus på de iagttagelige og sanselige fæno-
mener, for at diagnosticere og behandle sygdomme (Gannik 2008).  
I modsætning hertil er sygepleje ifølge Heggen (2000) blevet profileret som et humani-
stisk, eksistentielt og holistisk fag, der anskuer patienten som en helhed af krop, tanker 
og følelser. Det ser det ud til, at sygeplejen i bestræbelserne på at blive en selvstændig 
profession, og gennem indsatsen med at profilere sig som sådan, har ført til, at den holi-
stiske forståelse af sygeplejen er blevet dominerende. Heggen udtrykker det således:  

‘Problemet er at motreaktionen innenfor sykepleie har gått for langt i retning av å tilkjenne følelser 
en overordnet betydning i yrkeskompetencen – på bekostning av ferdigheter og fagkunnskap’(Heggens 
kursivering) (Heggen 2000: 6).  

Det betyder, at der er sider af sygeplejen, der overses, og dermed ikke anerkendes. Dette 
er problematisk, fordi denne tilgang kan komme til at skygge for den reelle praksis, hvori 
sygeplejen udfoldes, og de problematikker som sygeplejersker slås med, såsom effektivi-
sering og rationalisering (Heggen 2000: 3-9).  
Jeg er altså interesseret i at undersøge sygeplejerskernes reelle praksis i AMD-ambulato-
riet. Selvom Heggens indlæg er henved 20 år gammelt, deler jeg denne kritik af, at om-
sorgstænkningen kan flytte fokus fra de arbejdsopgaver, sygeplejerskerne samlet set ud-
fører. Da sygeplejerskernes praksis i AMD-ambulatoriet hovedsageligt består i at foretage 
forskellige undersøgelser af patienternes øjne, og min motivation er båret af de foran-
dringer, der udspiller sig i sundhedsvæsenet, har jeg anlagt en optik, der sætter mig i stand 
til at undersøge sygepleje ud fra de arbejdsopgaver, sygeplejerskerne udfører i AMD-
ambulatoriet. På grundlag af forandringerne i sygeplejerskernes praksis i AMD-ambula-
toriet er det hensigten at undersøge, hvordan det er muligt at forstå sygepleje som pro-
fession i denne kontekst. 

Sygeplejerskernes ambulante arbejde 
Da omsorgstænkningen ikke giver et blik for de ovenfor nævnte organisatoriske foran-
dringer, vil jeg gå et skridt videre og anskue sygeplejerskernes praksis som et arbejde. 
Ligesom Dybbroe (2006) anser jeg ikke relationerne, sygeplejerskerne indgår i til patien-
terne, som tilstrækkelige til at opnå viden om sygeplejerskernes faglighed i AMD-ambu-
latoriet.  
Med inspiration af Anne Edwards (2010), Hanne Marlene Dahl (2017) og Betina Dyb-
broe (2006, 2015) vil jeg anskue sygepleje i et professionssociologisk og konstruktivistisk 
perspektiv. Denne professionsforskning beskæftiger sig med sammenhængen mellem 
professionsudøvelse og samfundsmæssige interesser.  Ifølge Dybbroe (2018: 207-209) er 
der i stigende grad en tendens til, at statslige interesser afspejles i professioners arbejde. 
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Derved er det muligt at skabe et blik for forandringerne i sygeplejerskernes praksis ved 
at anlægge et professionssociologisk blik. 
Med det afsæt undersøger jeg sygeplejerskernes faglighed på baggrund af sygeplejersker-
nes praksis i AMD-ambulatorierne. Jeg anlægger således et sociologisk perspektiv på sy-
geplejen som et arbejde, hvor det er hensigten at undersøge indholdet i og karakteren af 
dette. Jeg vil gennemføre et eksplorativt studie af, hvordan sygeplejerskers arbejde kan 
ses som udtryk for forandringerne i sygeplejerskernes vilkår og selvforståelse. Jeg ønsker 
på den måde at levere et bidrag til sygeplejevidenskaben ud fra et andet perspektiv end 
omsorgstænkningen. 
Dette bygger på den antagelse, at de organisatoriske forandringer i form af øget produk-
tivitet, standardisering og teknologisering afspejles i sygeplejerskernes arbejdsopgaver. 
Det betyder, at jeg i afhandlingen ikke fremdrager sygeplejerskernes relation til patien-
terne med en særskilt optik. Men sygeplejerskernes relation til patienterne er interessant 
for så vidt, at den udfolder sig i sammenhæng med udførelsen af deres arbejdsopgaver.   

Med afsæt i professionsforskning i et samfundsmæssigt og konstruktivistisk perspektiv 
søger jeg at finde en ny position, da omsorgstænkningen i denne sammenhæng kommer 
til kort. I forlængelse heraf er det relevant at nævne, at mine kliniske erfaringer som sy-
geplejerske hovedsageligt stammer fra børne- og ungdomspsykiatrien. Jeg har både i kli-
nikken og som underviser beskæftiget mig med sygepleje som en relationel praksis, der 
bygger på en psykoanalytisk forståelse. Også Kari Martinsens eksistentialistiske-fænome-
nologiske forståelse af sygepleje har haft en betydning. 
I stedet for de psykoanalytiske og eksistentialistiske-fænomenologiske perspektiver på 
sygeplejerskens relation til patienten, anlægger jeg en kritisk sociologisk optik, der gør det 
muligt at undersøge, hvordan sygeplejerskerne på baggrund af udførelse af forskellige 
arbejdsopgaver skaber deres faglighed i en bestemt institutionel kontekst.  

Sygepleje anskuet som sociologisk praksis 
I det følgende uddybes det konstruktivistiske og kritisk sociologiske perspektiv på syge-
plejerskernes praksis. Da jeg i afhandlingen anskuer sygepleje som et arbejde og har fokus 
på sygeplejerskernes praksis, er det afgørende at finde frem til et perspektiv, der gør det 
muligt for mig at fremhæve indholdet og karakteren af sygeplejerskernes praksis i AMD-
ambulatoriet. Sygeplejerskernes praksis er kendetegnet ved, at de udfører forskellige un-
dersøgelser af patienternes øjne, hvortil de benytter forskellige teknologier. Jeg er derfor 
interesseret i at finde frem til et perspektiv, der gør det muligt at undersøge, hvordan 
sygeplejerskerne udfører arbejdsopgaverne.  
Ved at anskue sygeplejerskernes praksis som formet af tilblivelsesprocesser, tager jeg af-
sæt i den præmis, at praksis skabes gennem det sygeplejerskerne gør og taler om i AMD-
ambulatoriet. Ontologisk betyder det, at det værende er ’enacted’ eller udført på enhver 
måde (Mol 2002).  
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Ud fra empirien fra feltarbejdet anlægges for det første aktør-netværksteorien, ANT, som 
analytisk perspektiv (Latour 2008). Jeg anskuer sygeplejerskernes arbejde som aktør-net-
værk, der skabes under arbejdet. Det er et perspektiv, der tillægger materialiteter en agens, 
og dermed sidestilles sygeplejerskerne med materialiterne. Ved at undersøge sygeplejer-
skernes interaktion med teknologier, instrumenter og vejledninger, undersøger jeg ar-
bejdsprocesserne i sygeplejerskernes arbejde. Indholdet og karakteren af arbejdet kom-
mer således til syne gennem de særlige netværk, der opstår gennem sygeplejerskernes 
interaktioner med materialiteterne. Jeg betragter de forskellige teknologier, instrumenter 
og vejledninger som styringsteknologier. Derfor anser jeg hverken teknologier for at være 
determinerende for deres praksis, eller som neutrale redskaber, sygeplejerskerne anven-
der (Barnard & Sandelowski 2001). 
På baggrund af ANT-analyserne undersøges sygeplejerskernes arbejde for det andet som 
de ordner, der opstår, på baggrund af sygeplejerskernes interaktion med forskellige ma-
terialiteter. ’Modes of orderings’ er et begreb, som gør det muligt at udtrykke de særlige 
måder, som sygeplejerskerne handler og tænker på i en situation som rationaler. Optikken 
giver således et blik for de rationaler, der kommer til udtryk, når sygeplejerskerne udfører 
arbejdet. 
Et tredje teoretisk perspektiv er den af Foucault inspirerede governmentalityoptik selv-
styring (Dean 2006). Empirien fra fokusgruppeinterviewene analyseres ud fra denne op-
tik, for at opnå viden om, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med arbejdet. Analy-
serne undersøger, hvordan sygeplejerskerne ansvarliggøres og subjektiveres på baggrund 
af de normer og værdier, der kommer til udtryk i sygeplejerskernes selvforståelse. På 
grundlag af de analytiske perspektiver, der anlægges på sygeplejerskernes praksis, disku-
teres sygeplejerskerens faglighed.  

Sygeplejerskernes faglighed diskuteres med afsæt i et professionsteorier der har et sam-
fundsmæssigt og konstruktivistisk perspektiv, hvilket giver et blik for de organisatoriske 
forandringer. På det grundlag er undersøges sygeplejerskernes faglighed gennem de soci-
ale processer, som de skaber i deres praksis. Det vil sige de aktiviteter, sygeplejerskerne 
udfører, og de færdigheder og den viden, der kommer til udtryk herigennem. Der er fokus 
på organisatoriske normer og faglige værdier, i det omfang, de kommer til udtryk i syge-
plejerskernes praksis og selvforståelse. Med sygeplejerskernes praksis som grundlag for 
at diskutere deres faglighed, opnås et blik for kompleksiteten i sygeplejerskernes faglig-
hed. Sygeplejerskernes praksis dekonstrueres gennem de analytiske perspektiver. Efter-
følgende rekonstruerer jeg sygeplejen ved at vise den faglighed, der ligger i de arbejdsop-
gaver, sygeplejerskerne udfører. På det grundlag besvares forskningsspørgsmålet. 
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Problemformulering: 

Hvordan skaber sygeplejersker deres faglighed i AMD-ambulatoriet?  

Problemformuleringen besvares ud fra følgende spørgsmål: 

Hvordan praktiserer sygeplejerskerne i AMD-ambulatoriet? 
hvordan interagerer sygeplejerskerne med forskellige former for materialiteter? 
hvordan skaber sygeplejerskerne mening med deres praksis? 

Forskningsprocessen: at erhverve indsigt i sygeplejerskernes 
praksis  

Nedenstående tabel giver et overblik over forløbet i forskningsprocessen. Der er særligt 
fokus på produktionen af empiri og de analytiske perspektiver. Efterfølgende uddybes 
forskningsprocessen mere udførligt.  

Tidsoversigt: 
Fase Periode Aktivitet 

1 Januar – juni
2015 

Problemstillingen kvalificeres yderligere med spørgsmå-
let: Hvordan praktiserer sygeplejerskerne i AMD-ambu-
latorierne? Herefter planlægges feltarbejdet. 

2 Juni – november 
2015 

Feltarbejde i en periode over 4 måneder i to AMD-am-
bulatorier. Feltarbejdet udføres med inspiration fra den 
institutionelle etnografi. 

3 December – april 
2016 

Indledende analyser af feltnoterne og indsamlede doku-
menter på baggrund af læsning og sonderinger i forskel-
lige perspektiver inden for aktør-netværksteorierne. 

4 Maj 2016 – fe-
bruar 2017 

Analyserne af feltnoter og dokumenter udføres ud fra 
aktør-netværksteorien. Dette sker i form af scripter.  
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5 

I scripterne undersøges, hvordan sygeplejerskerne inter-
agerer med forskellige former for materialiteter. Det 
sker, ved at undersøge de forbindelser, som sygeplejer-
skerne indgår i med teknologier, skriftlige vejledninger 
for deres konsultationer og forskellige it-programmer. 
Analyserne er udtryk for de arbejdsprocesser, som syge-
plejerskerne udfører i AMD-ambulatorierne. 

6 Februar – marts 
2017 

Govermentalityoptikken inddrages, for at skabe indsigt 
i, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med deres 
arbejde gennem selvstyring.  

7 Marts 2017 

Fokusgruppeinterviewene forberedes. Fire fokusgrup-
peinterviews udføres med i alt 12 sygeplejersker i de 
samme to AMD-ambulatorierne, hvor feltarbejdet er 
foretaget. 

8 April – juli 2017 

Transskriberede fokusgruppeinterviews analyseres ud 
fra selvstyringsoptikken. I analyserne undersøger jeg, 
hvordan sygeplejerskerne ansvarliggøres og subjektive-
res.  

9 

Hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed i 
AMD-ambulatorierne diskuteres på baggrund af analy-
serne, der er udført i scripterne, og analyserne af syge-
plejerskernes selvstyring. Det foregår i forlængelse af de 
enkelte analyser. 

Tabel 1. En oversigt over forskningsprocessen. 

I dette afsnit gør jeg rede for forskningsprocessen og begrunder de metodiske og teore-
tiske valg. Som afsæt for feltarbejdet var det hensigten at undersøge, hvordan sygeplejer-
skerne praktiserer i AMD-ambulatoriet. Derfor består projektets design i et feltarbejde, 
der er metoden til at indhente viden om sygeplejerskernes arbejde. Feltarbejdet havde en 
eksplorativ tilgang, for at være åbent for mulighederne for ny forståelse. Det blev udført 
i to AMD-ambulatorier på to forskellige hospitaler over en 5-6 måneders periode. Meto-
dologien er inspireret af den Institutionelle Etnografi (Smith 2005). Det gav mig blik for 
sygeplejerskernes arbejde som en social praksis med fokus på sygeplejerskernes virksom-
hed i en organisatorisk sammenhæng. Under feltarbejdet indsamlede jeg forskellige do-
kumenter, der har betydning for, hvordan sygeplejerskerne udfører deres praksis. Det 
drejer sig om skriftlige vejledninger, elektroniske skemaer og elementer fra den elektro-
niske patientjournal.  
På baggrund af feltarbejdet var jeg optaget af at finde frem til teoretiske perspektiver, der 
for det første gjorde det muligt at opnå i arbejdsprocesserne i sygeplejerskernes praksis 
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og for det andet synliggøre den styring, der er indlejret i de forskellige materialiteter, som 
sygeplejerskerne interagerer med i deres praksis.  
Jeg var derfor interesseret i at finde en analytisk optik, der gjorde det muligt for mig at 
udfolde den viden, som feltnoterne og dokumenterne indeholdt, og yderligere eksplici-
tere de erfaringer, jeg havde indhentet under feltarbejdet. Det var en tidskrævende erken-
delsesproces, fordi det var en udfordring at finde frem til teoretiske perspektiver, der gav 
en dybere indsigt i sygeplejerskernes rutineprægede praksis, som jeg havde iagttaget, men 
som jeg fandt, det var vanskeligt at gøre rede for. 
Det analytiske perspektiv, jeg fandt frem til, var scripter. I scripter får det performative 
forrang ved at inddrage aktør-netværksteorien som et analytisk perspektiv. Et script er en 
beskrivelse af et hændelsesforløb, der viser, hvordan sygeplejerskerne indgår i forbindelse 
med forskellige materialiteter, når de udfører deres arbejde.  
Dermed blev det muligt at opnå indsigt i kompleksiteten i sygeplejerskernes praksis, mens 
begrænsningen i ANT er, at den ikke giver mulighed for at inddrage subjektets perspektiv. 
Selvom jeg havde udført en hel del uformelle interviews under feltarbejdet, der uddybede, 
hvordan sygeplejerskerne udfører deres arbejdsopgaver, havde jeg ikke opnået en viden 
om, hvordan de skaber mening med arbejdet. 
Derfor var det væsentligt at finde frem til en teoretisk optik, der gjorde det muligt at opnå 
indsigt i sygeplejerskernes selvforståelse. Under feltarbejdet havde jeg hæftet mig ved, at 
sygeplejerskerne anstrengte sig for og gjorde sig umage med at udføre deres arbejde på 
en særlig måde. Dette opfattede jeg som et udtryk for en indre styring, som var en for-
udsætning, for at sygeplejerskerne kunne udføre arbejdsopgaverne.  
Fire fokusgruppeinterviews blev udført et år efter afslutningen af feltarbejdet. De forud-
gående analyser af empirien fra feltarbejdet dannede grundlaget for fokusgruppeinter-
viewene, og et af de centrale spørgsmål for fokusgruppeinterviewene var, hvad sygeple-
jerskerne var optagede af, når de udfører deres praksis i AMD-ambulatorierne.  
Govermentalityoptikken, selvstyring, blev valgt til at undersøge, hvordan sygeplejerskerne 
skaber mening med arbejdet gennem selvstyring.  

Analyserne af den samlede empiri danner grundlaget for at diskutere, hvordan sygeple-
jerskerne skaber deres faglighed i AMD-ambulatoriet. Det betyder, at efter hver analyse 
diskuteres sygeplejerskernes faglighed. De teoretiske perspektiver gør det muligt at ind-
fange kontekstens betydning for sygeplejerskernes praksis. ANT giver et blik for sygeple-
jerskernes interaktion med forskellige former for materialiter, og viser den styring, som 
arbejdsopgaverne rummer. Begrebet ’modes of orderings’ betyder, at rationalet i sygeple-
jerskernes arbejdsprocesser synliggøres analytisk. Mens sygeplejerskernes selvforståelse 
kommer til udtryk gennem begrebet selvstyring.  
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Afhandlingens opbygning  

Afhandlingen er delt op i fire dele. Den første del introducerer til afhandlingens emne og 
det perspektiv, jeg har anlagt på studiet af sygeplejerskernes praksis i AMD-ambulatoriet. 
Denne del rummer også følgende kapitler: Forskning i ambulant praksis, Et professions-
sociologiske perspektiv, Afhandlingens metodologi, Teoretiske og analytiske perspekti-
ver, Produktionen af empiri, samt Analysestrategierne. Afhandlingens anden og tredje del 
indeholder analyserne, og den fjerde afhandlingens konklusion og perspektivering. 

Kapitel 2 indeholder et State of the art review, som indplacerer projektet i forhold til 
forskning i sygeplejerskers ambulante arbejde. Der gøres nøje rede for søgeprocessen og 
den foreliggende forskning diskuteres i et State of the art review. Diskussionen foregår 
på grundlag af fem emner ud fra den position, jeg har anlagt og kapitlet afsluttes med en 
argumentation for forskningsfeltets berettigelse. 

I kapitel 3 gør jeg rede for det professionssociologiske perspektiv, jeg anlægger som 
grundlag for at forstå sygeplejerskernes faglighed. Der er fokus på forskellige professi-
onssociologiske opfattelser, der rummer samfundskritiske perspektiver på professioner. 
Det konstruktivistiske og samfundsmæssige perspektiv på professionalitet, jeg anlægger 
på sygeplejerskernes faglighed præsenteres sammen med forskning, der omhandler, hvor-
dan markedsorienterede mekanismer gør sig gældende i sundhedsvæsenet. Kapitlet af-
sluttes med, at jeg fremlæger afhandlingens perspektiv på sygeplejerskernes faglighed. 

Kapitel 4 indeholder afhandlingens metodologi. Jeg indleder med afhandlingens ontolo-
giske og epistemologiske afsæt, hvor erkendelsesinteressen er rettet mod at opnå viden 
om sygeplejerskernes praksis og faglighed som forskellige tilblivelsesprocesser. Afhand-
lingens konstruktivistiske inspiration betyder, at analysestrategier er centrale. De frem-
lægges i sammenhæng med abduktion. Endvidere fremlægger jeg refleksioner over, hvad 
det betyder at forske med det formål at frembringe situeret viden.  

I kapitel 5 gør jeg rede for de teoretiske perspektiver, der har det tilfælles, at de på for-
skellig vis sætter mig i stand til at undersøge, hvordan sygeplejerskernes praksis bliver til. 
I kapitlet er der særligt fokus på, hvad aktør-netværksteorien kan bidrage med, men også 
dens begrænsning påpeges. Hvilket leder til valget af governmentalityoptikken, der gør 
det muligt at skabe et blik for sygeplejerskerne som subjekter på baggrund af spørgsmålet 
hvordan sygeplejerskerne skaber mening med deres praksis gennem selvstyring.  

Kapitel 6 drejer sig om produktionen af empiri. Jeg har fokus på de refleksioner, jeg har 
haft i forbindelse med produktionen af empiri. Kapitlet indledes med at præsentere 



22 

AMD-ambulatorierne og de etiske overvejelser, herefter følger de metodiske og metodo-
logiske overvejelser i forbindelse med tilrettelæggelsen og udførelsen af feltarbejdet, hvor 
den Institutionelle Etnografi spiller en rolle. Jeg gør rede for deltagerobservation som 
metodisk tilgang og reflekterer over, hvordan viden frembringes på grund af social inter-
aktion. Overvejelser i forbindelse med uformelle interviews og feltnoter gør jeg ligeledes 
rede for. Efterfølgende ser jeg på, hvad fokusgruppeinterviewene kan bidrage med i em-
piriproduktionen, og hvordan de blev udført. De overvejelser, der er centrale for projek-
tets gyldighed og etik præsenteres, i den forbindelse spiller refleksiviteten en væsentlig 
rolle.   

Kapitel 7 omhandler Analysestrategierne. I kapitlet gør jeg rede for de refleksioner, der 
ligger til grund for analyserne. Der er fokus på, hvordan aktør-netværksteorien som ana-
lytisk tilgang giver indsigt i sygeplejerskernes rutineprægede arbejde og begrænsningen i 
dette teoretiske perspektiv. Jeg belyser, hvordan mine erfaringer fra feltarbejdet blev ak-
tiveret både i forbindelse med analysen af feltnoterne og empirien fra fokusgruppeinter-
viewene. Kapitlet afsluttes med en redegørelse af, hvordan jeg har grebet dokumentana-
lyserne an.  

Afhandlingens anden del rummer kapitlerne 8,9, 10 og 11 og bærer overskriften ’Syge-
plejerskernes arbejdsprocesser i AMD-ambulatoriet’. De tre første kapitler er scripter, det 
vil sige analyser foretaget på grundlag af aktør-netværksteorien. Analyserne tager afsæt i 
spørgsmålet om, hvad teknologier og andre materialiteter får sygeplejerskerne til at gøre, 
og hvordan sygeplejerskerne interagerer med de forskellige former for materialiteter. 
Mens kapitel 11 besvarer spørgsmålet, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med ar-
bejdet. 

I kapitel 8 retter analysen sig overordnet imod, hvordan sygeplejerskerne interagerer med 
’Vejledningen for AMD konsultationen’ og synstesten. Hvilket betyder, at sygeplejer-
skerne udfører purifikationsarbejde. Synstesten er en rutinepræget undersøgelse, der er 
central i sygeplejerskernes praksis i AMD konsultationen, der analyseres som et aktør-
netværk.  

Kapitel 9 drejer sig om, hvad programmer, elektroniske bookingsystemer og elektroniske 
patientlister får sygeplejerskerne til at gøre, og hvordan sygeplejerskerne interagerer med 
disse materialiteter. For at opnå indsigt i, hvordan sygeplejerskerne interagerer med den 
elektroniske patientliste, analyseres en situation, der ikke forløber som forventet. 

Kapitel 10 retter sig mod, hvordan sygeplejerskerne interagerer med OCT-scanneren. 
Scanneren tager billeder af patienternes nethinde i øjet. I dette script er der også fokus 
på en praksis, der ikke forløber som forventet, for at erhverve indsigt i sygeplejerskernes 
rutineprægede praksis. Anden del af kapitlet handler om, hvad et nedbrud af en compu-
ter, der er tilsluttet OCT-scanneren, får sygeplejerskerne til at gøre. Der kastes lys over 
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alle de menneskelige forbindelser, sygeplejersken skaber forbindelse til for at få sin prak-
sis til at fungere.  

Kapitel 11 er en governmentalityanalyse, der tager udgangspunkt i dokumenter, der be-
står af et PowerPoint oplæg til en konference, som to sygeplejersker fra det ene ambula-
torie, har udfærdiget. I analysen af PowerPoint oplæg undersøges, hvordan sygeplejer-
skerne skaber mening med arbejdet på baggrund af leanrationalet.  

Afhandlingens tredje del rummer kapitel 12-14 ’Mellem organisatorisk tilrettelagte ar-
bejdsopgaver og relationen til patienterne’. I kapitlerne undersøger jeg, hvordan sygeple-
jerskerne skaber mening med deres praktisering gennem deres selvstyring.  

Kapitel 12 har særligt fokus på, at sygeplejerskerne ansvarliggøres og subjektiveres af sy-
geplejefaglige værdier, når de skaber relationer til patienterne. Samtidig med, at deres re-
lation til patienterne også formes af de organisatoriske normer for arbejdet. 

Kapitel 13 handler om, hvordan organisatoriske normer subjektiverer sygeplejerskerne til 
at anskue arbejdet som ydelser til patienterne. Samt hvordan de skaber mening med den 
ensformige og rutineprægede praksis, der dels besværliggør arbejdet, dels ses som mulig-
hed for at skabe relationer til patienterne. 

I kapitel 14 fokuseres der især på de egenskaber, som de finder er nødvendige at besidde 
i deres ambulante praksis. Det analyseres, hvordan sygeplejerskerne tekniske færdigheder, 
selvstændighed og overblik er centrale egenskaber. Samt at sygeplejerskerne har opøvet 
nye faglige færdigheder, for at udvikle deres arbejdsområde. 

Afhandlingens IV del, kapitel 15, er en samlet konklusion på analyserne af, hvordan sy-
geplejerskerne skaber deres faglighed i AMD-ambulatoriet. På baggrund af analyserne af 
sygeplejerskernes praksis, diskuteres kompleksiteten i sygeplejerskernes faglighed. På det 
grundlag rekonstrueres forståelsen af deres ambulante praksis i AMD konsultationerne. 
Analyserne sættes i relation til den foreliggende forskning, og afhandlingens hovedpoin-
ter trækkes op. Endelig forholder jeg mig til ph.d. projektets videnskabelige styrker og 
svagheder.  
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Kapitel 2: Forskning i ambulant praksis 

I dette kapitel indplacerer jeg projektet i forhold til den forskning, der på forskellig vis 
beskæftiger sig med det arbejde, sygeplejersker udfører i ambulatorier, med fokus på sy-
geplejerskernes ambulante praksis og professionalitet. Jeg vil gøre rede for litteratursøg-
ningsstrategierne og –resultaterne. Kapitlet indeholder tre overordnede afsnit: ’Søgninger 
med fokus på sygeplejerskers arbejde i ambulatorier’, ’Forskning i sygeplejerskers arbejds-
opgaver og forståelse af arbejdet i ambulatorier’, og det afsluttes med afsnittet ’Konklu-
derende betragtninger’. 

Søgninger med fokus på sygeplejerskers arbejde i ambulatorier 

I dette afsnit gør jeg rede for søgeprocessen til et ’State of the art review’, med det formål 
at indplacere projektet i forhold til relevant og aktuel forskning om sygeplejerskers am-
bulante arbejde, praksis, arbejdsopgaver og professionalitet. Afsnittet rummer tre under-
afsnit: ’Søgeprocessen’, ’Søgningens udfordringer’ og ’Reviewets begrænsninger’. Et 
’State of the art review’ er en præsentation af flere forskellige perspektiver på et emne. 
Ifølge en definition fra Danmarks Pædagogiske Bibliotek (2009) udføres et ’State of the 
art review’ på baggrund af en bred søgning, som gør sig gældende for det tidspunkt, den 
foretages. Baggrunden for at udføre et ’State of the art review’ er, at der ikke fremkommer 
resultater, når søgningen i emnet er specifik. Jeg vil uddybe søgeprocessen i det følgende. 

Søgeprocessen 
De første søgninger blev foretaget med hjælp fra en forskningsbibliotekar i forbindelse 
med udformningen af projektbeskrivelsen til ph.d. projektet i begyndelsen af 2014. Jeg 
fulgte op på søgningerne i tidsrummet 7.- 15. december 2016, 1. – 9. februar 2018, 6. – 
7. marts 2018, samt den 11-15. januar 2019. Disse søgninger uddybes senere i afsnittet.
De første søgninger blev foretaget, for at jeg kunne orientere mig om området. Søgnin-
gerne tog udgangspunkt i søgeordene (nurse OR nurses OR nursing) AND outpatient
clinic AND age-related maculardegeneration, AMD i CINAHL og PubMed. De gav in-
gen resultater. Herefter blev søgeordet ’AMD’ udskiftet med ’ophtalmology’ (Fodnote:
Ophtalmology betyder det medicinske speciale, der beskæftiger sig med øjensygdomme.)
Denne søgning gav heller ikke resultater. Dette førte til, at jeg udelod søgeordet ’outpa-
tient clinic’ og foretog en bred søgning med søgeordene (nurse OR nurses OR nursing)
AND age-related macular degeneration på artikelbaserne (Bilag 1). Det gav resultater i
form af forskningsartikler, der omhandler behandlingen af sygdommen, der ikke er rele-
vante for dette forskningsprojekt. Derudover viste søgningerne studier som beskrev un-
dersøgelser af, hvorvidt det er behandlingsmæssigt forsvarligt, at sygeplejersker overtager
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behandlingen af AMD-patienterne fra lægerne. Samt peer reviewede fagartikler, der om-
handler sygepleje til AMD-patienter.  

Da søgninger i sygeplejen3 i AMD og øjenambulatorier ikke gav nogen resultater, rettede 
jeg søgningerne mod afhandlingens egentlige fokus på sygeplejerskernes arbejde, arbejds-
opgaver, praksis og professionalitet. På det grundlag har jeg udført søgninger ud fra føl-
gende søgeord: (nurse OR nurses OR nursing) AND outpatient clinic AND (profession 
or professional or work or practice). Derudover foretog jeg også søgninger med søgeor-
dene (nurse OR nurses or nursing) AND outpatient clinic AND task. Denne søgning har 
jeg i januar 2019 gentaget med (task OR tasks), men der er ikke fremkommet nye artikler 
(Bilag 1).  
Søgningerne er foretaget i en række databaser, både sundhedsfaglige og sociologiske (Ci-
nahl, Pub.Med, Scopus, SocINDEX). Søgninger er også udført i SveMed, Norart og 
Google Scholar, uden relevante hits, mens søgning i Danish National Research Database 
gav resultat. 
Da forskningsprojektet retter sig mod det arbejde, som sygeplejerskerne udfører i en sær-
lig kontekst, leder det til følgende spørgsmål: i hvilket omfang er det relevant at inddrage 
forskning fra andre lande, hvor konteksten er forskellig fra den danske. Derudover er det 
ikke muligt for mig at tage stilling til de organisatoriske kontekster i andre lande. I studi-
erne der indgår i dette State of the art review, er konteksten dog ikke belyst i særligt høj 
grad, og i de tilfælde, hvor det forekommer, nævner jeg det. Jeg har valgt at fokusere på 
forskning fra Skandinavien, Holland og UK. Mens jeg har afgrænset søgningen fra USA 
og Canada4, hvilket man kunne argumentere imod, idet amerikanske sygeplejeteorier også 
spiller en rolle for, hvordan omsorg forstås i Danmark (Benner & Wrubel 2001, Hender-
son 2001). Ikke desto mindre har jeg udeladt forskning herfra, fordi forskningen udføres 
i organisatoriske kontekster, som jeg antager er ulig europæiske forhold.  

3 Et indekseret søgeord som ’Ambulatory care’ gav ved søgning på databaserne CINAHL og Pub. 
Med. ingen hits, der var mere fyldestgørende end det, der allerede forelå. Tværtimod betød det, at 
søgningen blev bredere og resultatet af søgningen indeholdt de samme artikler, som var fremkom-
met ved de førnævnte søgninger.  

4 Jeg har undersøgt nogle af de resultater, der på trods af afgrænsningen fremkom fra USA og 
Canada, og de kunne ikke bidrage med noget nyt i forhold til resultaterne fra de europæiske 
lande, jeg har valgt. 
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Søgeprocessens udfordringer 
Søgningerne har budt på en række udfordringer, fordi forskning i ambulant sygepleje er 
sparsom. Derfor vil jeg i afsnittet gøre rede for nogle af de til- og fravalg, jeg traf under-
vejs. De indledende søgninger i 2014, som jeg foretog for at orienterer mig om emneom-
rådet ’ambulant’ sygepleje, viste danske studier af Karin Bundgaard. Selvom det danske 
studie beskæftiger sig med sygeplejerskers arbejde på en operationsstue, der karakterise-
res som korttidssygepleje (short-term stay), har jeg valgt at inddrage Bundgaards forsk-
ning. Idet det foregår i en dansk kontekst og på grund af de sparsomme resultater fra 
søgningerne i det hele taget. 
Bundgaards forskning fremkom også i de senere søgninger med to forskningsartikler 
(2011b, 2011c). Da korttidssygepleje (short-term stay) også er en måde at karakterisere 
det ambulante arbejde på, foretog jeg søgninger med søgeordene (nurse OR nurses OR 
nursing) AND ’short term stay’ på CINAHL og PubMed, men det gav ingen relevante 
artikler, der rettede sig mod ambulant sygepleje. Dette skyldes blandt andet, at udtrykket 
også anvendes i forbindelse med patienters indlæggelse på sengeafdelinger.  
Endvidere er jeg bekendt med danske studier af Jette Ammentorp, der blandt andet er 
rettet mod sundhedsprofessionelles arbejde i ambulatorier. De tidlige søgninger i 2014 
og referencesøgninger viste studier af Ammentorp et al. (2006, 2007, 2010, 2011). Studi-
erne undersøger effekten af sundhedsprofessionelles oplæring i kommunikationsfærdig-
heder. Det er forskellige interventionsstudier, der er rettet mod de sundhedsprofessio-
nelle, hvor de professionelles kompetencer blandt andet evalueres i børneambulatoriet 
ud fra patientperspektivet. Jeg har fravalgt at gøre rede for studierne, da de ikke giver 
yderligere indblik i sygeplejerskers arbejde i ambulatorier.  

På trods af, at det er sygeplejerskernes praksis, søgningerne er rettet mod, og der er fokus 
på sygeplejerskernes arbejde i bred forstand, var jeg interesseret i, om søgeordet ’techno-
logy’ viste studier, der omhandlede sygeplejerskernes praksis. Jeg foretog derfor søgnin-
ger på PubMed med søgeordene (nurse OR nurses OR nursing) AND outpatient clinic 
AND technology i marts 2018. Søgning blev gentaget på CINAHL. Men der var ingen 
relevante artikler. Jeg gentog søgningen i januar 2019, men det gav ingen nye resultater 
(Bilag 1).  

Reviewets begrænsninger 
I afsnittet gør jeg rede for de valg, der ligger til grund for udvælgelsen af forskningsartik-
lerne. Som udgangspunkt har jeg fokuseret på forskningsartikler, men har også valgt en-
kelte fagartikler, da de omhandler sygeplejerskers ambulante praksis. Da de specifikke 
søgninger ikke gav resultater, har søgningerne været brede. Derfor er det ikke hensigten, 
og heller ikke er muligt, at gøre rede for al litteraturen på området. I stedet har det givet 
anledning til en række overvejelser om afgrænsningen af søgningerne. Såsom, hvilken 
forskning er relevant at inddrage og hvad kan jeg med rette udelade? Samt, hvordan kan 
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jeg bedst muligt gøre rede for den foreliggende forskning, der danner baggrunden for 
denne afhandling? Det har været en afvejning mellem at give en indsigt i litteraturen på 
området, samtidig med, at det har været hensigten at målrette reviewet til sygeplejersker-
nes praksis og arbejdsopgaver i ambulatorier.  

Under gennemgangen af resultaterne fra søgningerne afgrænsede jeg resultaterne fra en 
række emner. Det drejer sig om følgende emner: patientperspektivet, akutsygepleje, psy-
kiatrisk sygepleje, herunder depression, psykose, posttraumatisk stress, spiseforstyrrelse 
og misbrug. Endvidere udelades artikler, der omhandler sygepleje til gravide, seksualitet, 
uddannelse, børn, anæstesi, dialyse, palliativ pleje og cancerpatienter. Endelig er det heller 
ikke relevant at inddrage artikler om musikterapi, telemedicin, sygepleje til immigranter, 
religiøsitet og familiesygepleje. Det er emner, hvor arbejdet kræver noget særligt af syge-
plejerskerne. Mens sygepleje til for eksempel kroniske patienter umiddelbart er relevant, 
fordi age related maculardegeneration er en kronisk sygdom.  

Søgningerne er begrænset til de sidste 10 år (2007 -2018), da det især er i dette tidsrum, 
at sygeplejerskernes arbejdsopgaver har ændret karakter på baggrund af den teknologiske 
udvikling og opgaveglidning. Redegørelsen af søgeprocessen ligger i bilag (Bilag 1). Søg-
ningerne på artikelbaserne viste en høj grad af sammenfald af de relevante artikler. Dette 
tyder på, at jeg har fundet frem til den forskning, der karakteriserer søgningsfeltet. Jeg 
har udfærdiget en oversigt over de artikler (Bilag 2), der fremlægges i the State of the Art 
Review.  

Samlet set fandt jeg frem til 21 artikler, heraf 16 studier og 5 fagartikler. Jeg diskuterer 
studier i forhold til projektets problemstilling under forskellige emner. Jeg afslutter med, 
i afsnittet ’Konkluderende betragtninger’, at diskutere og argumenterer for afhandlingens 
perspektiv på sygeplejerskernes arbejde og faglighed.  
Da studiet retter sig mod at undersøge, hvordan sygeplejerskerne udfører deres arbejde i 
ambulatorier, har jeg i dette ’State of the art review’ anlagt et bredt perspektiv på forsk-
ning, der undersøger forskellige aspekter i sygeplejerskernes arbejde, praksis, arbejdsop-
gaver og professionalitet. Med afhandlingens fokus på sygeplejerskers arbejde i en orga-
nisatorisk kontekst, inddrager jeg de aspekter fra den foreliggende forskning, som kon-
kret gør rede for det. På baggrund af emner, jeg har udledt, er det hensigten i næste afsnit 
at tegne et billede af den forskning, der foreligger, og diskutere studierne ud fra den po-
sition, jeg har anlagt.  
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Forskning i sygeplejerskers arbejdsopgaver og forståelse af ar-
bejdet i ambulatorier  

I det følgende afsnit diskuteres 21 forskningsartikler (16 studier og 5 fagartikler) inden 
for fem emner. Studierne omhandler sygeplejerskers praksis og arbejde i forskellige am-
bulatorier:  

Fagartikler, der gør rede for viden om og undersøgelser af AMD-patienter 
Studier, der omhandler sygeplejerskers overtagelse af lægers arbejdsopgaver 
Studier, der undersøger standardiseringen af sygeplejerskers arbejdsopgaver  
Studier, der undersøger, hvordan sygeplejersker skaber relationer til patienterne 
Studier, der viser, i hvilket omfang sygeplejersker yder omsorg  

De 21 forskningsartikler er sat op i et skema, for at skabe overblik (Bilag 2). Studierne 
bygger hovedsageligt på kvalitative metoder i form af deltagerobservationer, individuelle 
og fokusgruppeinterviews. Undtagelsen er to systematiske reviews, et klinisk randomise-
rede forsøg, RCT og et par studier, der både anvender kvalitative og kvantitative metoder. 

Fagartikler, der gør rede for viden om og undersøgelser af AMD-patienter 
En peer reviewed artikel, forfattet af Sue Watkinson et al. (2010) gav anledning til refe-
rencesøgning, fordi den gør rede for de undersøgelser, eller arbejdsopgaver, som syge-
plejersker udfører i forbindelse med behandlingen af AMD-patienterne. Referencesøg-
ningen viste yderligere 3 artikler med samme forfatter, Watkinson (2009, 2010, 2011) gør 
i disse peer reviewed fagartikler rede for faglitteraturen, der er grundlaget for sygeplejen 
til AMD-patienter. Artiklerne skitserer de undersøgelser, som sygeplejerskerne udfører 
på AMD-patienterne. Det handler om de fysiologiske forandringer og psykologiske re-
aktioner, som sygdommen forårsager. Jeg skitserer de fysiologiske forandringer i sam-
menhæng med de undersøgelser, sygeplejerskerne udfører i AMD-ambulatoriet, som jeg 
fremlægger i kapitlet ’Produktionen af empiri’. Mens jeg vil nævne, at de psykologiske 
reaktioner, patienterne ofte oplever, er håbløshed, angst, depression og selvmordstanker. 
Reaktionerne skyldes, at patienterne i større eller mindre omfang mister deres syn, hvilket 
medfører, at de gradvist taber evnen til at udføre dagligdags aktiviteter (Watkinson 2009, 
2010). Fagartiklerne giver en indsigt i de gængse arbejdsopgaver, sygeplejersker udfører, 
og faglitteraturen om AMD-patienter. De underbygger den viden, jeg erhvervede om 
indholdet i arbejdet under feltarbejdet, men derudover har de ingen relevans til dette 
projekt, som fokuserer på at erhverve kontekstuel viden om, hvordan sygeplejerskerne 
udfører arbejdet i AMD-ambulatoriet. 
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Studier, der omhandler sygeplejerskers overtagelse af lægers arbejdsopga-
ver  
Studierne i afsnittet har fokus på sygeplejerskernes praksis, når de overtager lægers ar-
bejdsopgaver med patienternes behandling, og de er interessante, fordi de handler om 
karakteren af det arbejde, sygeplejerskerne udfører. Fire studier beskriver, hvorvidt det 
er forsvarligt, at sygeplejersker overtager lægers arbejdsopgaver, mens det i yderligere tre 
studier konstateres, at det arbejde, sygeplejerskerne udfører, har de overtaget fra læger.  
Tre studier beskriver på baggrund af RCT og systematiske reviews, om det er sikkert at 
overlade AMD-patienternes behandling til sygeplejersker. De undersøger om sygeplejer-
sker kan udføre injektionerne, uden at det betyder, at der er en øget risiko for, at patien-
terne får infektion i øjet. Konklusionerne er enslydende, sygeplejerskerne kan udføre in-
jektionerne lige så sikkert og effektivt som lægerne. Derved er det muligt at effektivisere 
behandlingen og øge kapaciteten på AMD klinikkerne (Rasul et al. 2016, Austeng et al. 
2016, Simcock et al. 2014).  
Samtidig er det også et eksempel på subspecialisering, fordi det er en arbejdsopgave, der 
kræver, at sygeplejerskerne får specialtræning. Subspecialisering finder ligeledes sted, når 
norske sygeplejersker i et hjerteambulatorie oplæres til at udføre ultralysscanning af bryst-
kassen (the pleural cavaties og inferior vena cava) på patienterne, der har haft hjertesvigt 
(Dalen et al. 2015). Studiet viser, at to sygeplejersker forsvarligt kan monitorere og følge 
op på patienter med hjertesvigt. Det vil sige, at også inden for andre specialer oplæres 
sygeplejersker til at overtage arbejdsopgaver fra lægerne. 

Det næste britiske studie (Ndosi et al. 2011), beskriver ikke, om sygeplejerskerne kan ud-
føre arbejdet med samme standard som lægerne, men på baggrund af et systematisk re-
view, er det formålet at klarlægge effektiviteten i ’nurse-led’ gigtambulatorier ud fra inter-
ventionsstudier. ’Nurse-led care’ er et udtryk, der anvendes, når sygeplejersker overtager 
lægers arbejdsopgaver (Benger et al. 2005). Ndosi definerer ’Nurse-led care’ som en prak-
sis, hvor sygeplejersken har en udvidet rolle. Det vil sige, at de kontrollerer deres egne 
patienter og udfører sygeplejeinterventioner, som indebærer, at de monitorer patienternes 
tilstand, varetager patientuddannelse og giver psykosocial støtte (Ndosi et al. 2011). Re-
viewet viser ikke, hvordan den nurse-led care kommer til udtryk i de enkelte studier. Det 
hænger sammen med, at de ’outcomes’, der nævnes, er patienternes viden, psykologiske 
status, sygdomsaktivitet i form af smerter, morgen stivhed, træthed, samt deres tilfreds-
hed med behandlingen. I konklusionen tages der stilling til, hvorvidt den sygeplejestyrede 
omsorg er effektiv, og man fandt ikke, at der var nogen forskel i forhold til omsorg i den 
gængse forstand. 
Det er interessant, at det systematiske review undersøger effektiviteten af omsorg eller 
’care’ på baggrund af patienternes symptomer på sygdommen og psykologiske tilstande. 
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Det betyder, at der ikke opnås viden om, hvad sygeplejerskerne gør, og hvordan sygeple-
jerskernes udfører arbejdsopgaverne. Endelig belyses de organisatoriske forhold ikke, da 
det systematiske review bygger på interventionsstudier, hvor de kontekstuelle forhold 
ikke er mulige at inddrage, fordi de er rettet mod effekten af interventionen.  

I to studier konstateres det, at sygeplejerskerne i ambulatorier har overtaget lægernes ar-
bejdsopgaver, hvor de indtager en central rolle. I et hollandsk studie (Vervoort et al. 2010) 
skildrer de, at sygeplejerskernes arbejdsopgaver hovedsageligt består i at kontrollere (eller 
udskifte) den medicinske behandling (substitution of medical care). Det vil sige, at de 
justerer den medicinske behandling og støtter patienterne psykosocialt. Studiet er inte-
ressant, fordi det viser, hvori sygeplejerskernes arbejdsopgaver består. Et dansk studie, 
de Beijer et al. (2016), viser ligeledes, at der er foregået en opgaveglidning fra læger til 
sygeplejersker. Det kommer til udtryk ved, at sygeplejerskerne i et håndkirurgisk ambu-
latorie undersøger de ukomplicerede patienter, fremfor at assistere lægerne. Efter reor-
ganiseringen af sygeplejerskernes arbejde er den afgørende forskel, at sygeplejerskerne 
har fået øget uafhængighed og ansvar. Studierne i afsnittet har det tilfælles, at sygeplejer-
skernes ambulante arbejde er blevet mere selvstændigt ved at overtage arbejdsopgaver fra 
lægerne. Det giver en karakteristik af arbejdet, men de undersøger ikke, hvordan arbejdet 
udføres.  

Studier, der undersøger standardiseringen af sygeplejerskers arbejdsopga-
ver  
Studierne i dette afsnit er interessante, fordi de berører standardiseringen i sygeplejerskers 
arbejde. I afhandlingen anskuer jeg standardisering af arbejdet som et af flere vilkår, der 
er på spil i sundhedsvæsenet i dag.  
Et hollandsk studie (Vervoort et al. 2010) viser, hvordan sygeplejerskernes arbejde (pro-
fession) er ændret med udviklingen af behandlingen af HIV patienterne, og hvordan sy-
geplejerskerne overholder den hollandske guideline (medical care) for patienter i den me-
dicinske (antiretroviral) behandling. Forfatterne forholder sig ikke direkte til standardise-
ringen af arbejdet, men sygeplejerskernes arbejde vurderes ud fra, hvordan de overholder 
retningslinjen for behandlingen, ’adherence support’, (dvs. hvorvidt patienterne overhol-
der behandlingen). 58,3% af sygeplejerskerne havde læst retningslinjen, der anskues som 
kvalitetskriteriet for omsorgen. Det fremgår ikke af studiet, hvorvidt arbejdet er rettet 
mod at overholde standarder, og det gør det næste studie heller ikke. I stedet er de Beijer 
et al. (2016) interesserede i, hvordan arbejdet standardiseres og de konsekvenser, det har 
for sygeplejerskernes arbejdsopgaver. 

Et dansk studie af de Beijer et al. (2016) er interessant, fordi det beskriver, hvordan syge-
plejersker oplever en rekonstruktion af tilrettelæggelsen af arbejdet i en ambulant hånd-
kirurgisk klinik. Det er en praksis, der er udfordret af en stigning i tilgangen i patienter 
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og et nedsat budget. Samtidig er sygeplejerskerne forpligtede til at overholde standarder 
for kvalitet i omsorg og patientsikkerhed. Derfor reorganiseres arbejdet ved at inddrage 
elementer af Lean Six Sigma, hvor procesoptimering betyder, at variation og elementer, 
der ikke tilfører værdi i arbejdet, fjernes.  
Studiet viser, at sundhedspersonalet oplever en større indsigt i den logistiske proces, der 
er foregået ved en forbedring i kontinuiteten for patienterne. Standardisering af kommu-
nikation og behandlingsregimer hjælper til at give sygeplejerskerne et overblik, mens de 
komplekse patienter er et problem, fordi standarderne ikke er udformet til at kunne vi-
deregive uddybende information om disse patienter. Studiet viser, at sygeplejerskernes 
kompetencer bliver brugt mere effektivt. Sygeplejerskers primære rolle er at koordinere 
patienternes plejeproces og kommunikere med patienterne før og efter interventionen 
(de Beijer et al. 2016). De to studier viser, at sygeplejerskernes arbejde standardiseres, for 
at overholde standarder for kvalitet. Begge studier nævner, at økonomien spiller en rolle, 
og de anser standardisering for at have positive konsekvenser for kvaliteten i arbejdet.  

En dansk fagartikel af Jensen et al. (2018), der bygger på Tina Jensens kandidatspeciale, 
undersøger ambulatoriesygeplejens vilkår. Vilkårene forstås som effektivisering i sund-
hedsvæsenet, der foregår ud fra New Public Management principper. På baggrund af tre 
forskellige rationaler (et medicinsk, effektiviserings og etisk) gøres der rede for vilkårene 
i generelle vendinger, men der relateres ikke til konkrete ambulante sammenhænge. Hen-
sigten er at undersøge, hvordan sygeplejersker i specialiserede ambulatorier oplever vil-
kårene for at udøve sygepleje. Fundene viser overordnet, at sygeplejerskerne vægter de 
tekniske og instrumentelle opgaver, der er standardiserede på bekostning af individuelle 
samtaler med patienterne. Jensen et al. konkluderer, at det er sygeplejerskerne selv, der 
prioriterer opgaver, som udspringer af medicinske- og effektiviseringsrationaler. Heller 
ikke i denne artikel beskrives selve indholdet i arbejdsopgaverne, og arbejdets vilkår om-
tales i generelle vendinger, således der ikke opnås indsigt i arbejdets organisering. Det er 
arbejdsopgavernes beskaffenhed som standardiserede, der berøres på forskellig vis.  

Studier der undersøger, hvordan sygeplejersker skaber relationer til patien-
terne  
Dette afsnit drejer sig om studier, der undersøger, hvordan sygeplejerskerne skaber rela-
tioner til patienterne gennem deres interaktion og kommunikation med patienterne. De 
er relevante, fordi de på forskellig vis belyser, hvordan sygeplejerskerne udfører deres 
ambulante arbejde. I de to første artikler beskrives, hvordan det er muligt for sygeplejer-
skerne at hjælpe og skabe en relation til patienterne i en praksis, der er instrumentel og 
teknologisk.   



32 

I et dansk studie af Karin Bundgaard undersøges i følgende to forskningsartikler, syge-
plejerskers praksis i et ambulatorie (Bundgaard et al. 2011b, 2011c). Sygeplejerskernes 
arbejde består i at udføre gastroskopi, der er en undersøgelse af patienternes spiserør og 
mavesæk. Bundgaard karakteriserer arbejdet i ambulatoriet som en instrumentel og høj-
teknologisk praksis. Bundgaard finder, at de instrumentelle og teknologiske opgaver 
kommer til at dominere arbejdet. Den ene artikel (Bundgaard 2011b) fokuserer på, hvor-
dan det er muligt at tilpasse arbejdet til den enkelte patients behov og forventninger, når 
de instrumentelle og teknologiske opgaver har første prioritet. Studiet viser, at det sker 
gennem berøring og ved at holde i hånd, mens de udfører gastroskopien. Det er ubeha-
geligt for patienterne at få udført undersøgelsen og sygeplejerskerne skaber tillid og tryg-
hed for patienterne ved at bruge deres håndelag.  
I en anden forskningsartikel undersøger Bundgaard (2011c), hvad det indebærer for sy-
geplejerskerne at kende patienten, og hvordan sygeplejerskerne foretager et klinisk skøn. 
I forskningsartiklen udredes det nøje, hvad sygeplejerskerne skal gøre for at hjælpe pati-
enterne igennem undersøgelsen. Bundgaard konkluderer, at sygeplejerskerne skal besidde 
viden om de praktiske aspekter i forbindelse med gastroskopien. Da det er en forudsæt-
ning for, at de også har overskud til at lære patienterne at kende. Samt at sygeplejen til 
patienterne afhænger af, om sygeplejerskerne har de fornødne (kommunikative) redska-
ber til at få en fornemmelse af patienterne og deres bekymringer. Studiet er interessant, 
fordi det viser, at selvom sygeplejerskernes arbejde forudsætter bestemte tekniske færdig-
heder, for at sygeplejerskerne er i stand til at udøve omsorg, ekspliciteres dette arbejde 
ikke. Dette aspekt bidrog til min interesse for at erhverve viden om indholdet i sygeple-
jerskernes arbejdsopgaver. 

Følgende tre studier er ligeledes optagede af, hvordan sygeplejerskerne skaber relationer 
til patienterne. De undersøger sygeplejerskernes adfærd, når de interagerer med patien-
terne (Vinall-Collier et al. 2016, Emfors 2016, Eide et al. 2011). Formålet med dette studie 
er at undersøge, om sygeplejerskerne gennem deres arbejde med ’person-centered care’ 
skaber en følelse af god sygepleje hos AMD-patienter (Emfors et al. 2016). Da det er det 
eneste studie, der undersøger sygeplejerskers arbejde med AMD-patienter, inkluderes det 
i reviewet, selvom jeg har afgrænset det fra patientperspektivet. Diskussionen viser, at 
sygeplejerskerne er ansvarlige for, at patienterne føler sig trygge, hvilket andre studier 
ligeledes fokuserer på (Bundgaard et al. 2011b, 2011c, Jensen et al. 2018). Emfors viser, 
at sygeplejerskerne yder følelsesmæssig støtte, inddrager patienternes erfaringer, og de 
giver patienterne praktiske informationer om mestringsstrategier.  

De næste to studier har ligeledes fokus på omsorgsprocessen og sygeplejerskerne emoti-
onelle kommunikation med patienterne. Formålet med det britiske studie (Vinall-Collier 
et al. 2016) er at skabe viden om omsorgsprocessen i sygeplejerskernes konsultationer. 
Det har fokus på at undersøge sygeplejerskernes måde at interagere med gigtpatienterne, 
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og de sammenlignes med, hvordan lægerne interagerer med patienterne i deres konsulta-
tioner. Det er en tilgang Repping-Wuts (2008) også anvender. Studiet er interessant, fordi 
det skaber sammenhæng mellem sygeplejerskernes udøvelse af socio-emotionelle kom-
munikationsfærdigheder og de strukturelle vilkår. Det ses i form af, at længere konsulta-
tionstid betyder, at sygeplejerskerne engagerer sig i den emotionelle støtte til patienterne, 
mens de ikke kan imødekomme patienternes ønske om kontinuitet, på grund af, at de 
ikke har indflydelse på strukturen i arbejdet. Endvidere skelner Vinall-Collier mellem ’so-
cio-emotionelle’ kommunikations færdigheder, hvor sygeplejerskerne skaber relationer til 
patienterne, og opgavefokuseret samtale (Vinall-Collier et al. 2016). Det vil sige, at syge-
plejerskernes relation til patienterne adskilles fra de øvrige arbejdsopgaver. 

Interessen for sygeplejerskernes kommunikative færdigheder afspejles også i et norsk stu-
die, der undersøger sygeplejerskers empatiske adfærd. Eide et al. (2011) undersøger, hvor-
dan sygeplejerskerne er i stand til at vise deres empati over for patienterne på en smerte-
klinik. I projektet analyseres 58 videooptagelser af sygeplejerskers konsultationer. Det 
undersøges i hvor høj grad, at sygeplejerskerne er i stand til at vise deres empati over for 
patienter, der udtrykker negative følelser på grund af smerter. Eide et al. evaluerer syge-
plejerskernes trøstende respons baseret på præcisionskriterier. Det vil sige, ved at sam-
menligne patienternes følelsesmæssige udtryk med sygeplejerskernes korresponderende 
og umiddelbare respons. Studiet er interessant, idet det fokuserer på den måde, sygeple-
jerskernes empatiske adfærd i interaktionen med patienterne foregår. Ligesom de forrige 
studier af Vinall-Collier (2016) og Emfors (2016) anser jeg sygeplejerskernes empati for 
at være udtryk for, hvordan sygeplejerskerne skaber en relation til patienterne. De fem 
studier har det til fælles, at de sætter sygeplejerskernes følelsesmæssige kommunikation 
og relationen til patienterne i centrum, mens de ikke ekspliciterer, hvordan sygeplejer-
skerne udfører de medicinske arbejdsopgaver. 

Studier der viser, i hvilket omfang sygeplejersker yder omsorg 
Nedenstående fire studier er interessante, fordi sygeplejerskernes arbejde problematise-
res. Det vil sige, at sygeplejerskerne er begrænsede i at udøve omsorg og skabe relationer 
til patienterne. Jeg vil begynde med at gøre rede for et hollandsk studie (Maten-Speksnijer 
et al. 2016). Studiet er interessant, fordi det viser, hvordan sygeplejersker udfylder deres 
rolle i ambulatorier for patienter med forskellige kroniske tilstande. Resultaterne bliver 
underordnet hovedtemaet: At monitorere patienternes behandling.  
Maten-Speksnijer beskriver, at sygeplejerskerne er ansvarlige for at undersøge, om gigt-
patienternes sygdom er blusset op, eller om nyretransplanterede patienter har brug for 
livsbevarende behandling. Men Maten-Speksnijer finder, det er problematisk, at sygeple-
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jerskerne ikke ofrer relationen til patienterne samme opmærksomhed som monitorerin-
gen af behandlingen. På trods af, at sygeplejerskerne betragter deres relation til patien-
terne, som det vigtigste, taler de ikke med patienterne om deres oplevelse af de sociale, 
psykologiske og adfærdsmæssige konsekvenser, sygdommen har for dem.  
Studiet er interessant, fordi det viser, at sygeplejerskerne har en forståelse af omsorg, som 
de ikke udfolder i deres praksis. Det vil sige, at sygeplejerskernes forståelse af omsorgen 
snarere er et ideal end en realitet. Maten-Speksnijer påpeger, at diskrepansen mellem sy-
geplejerskernes intentioner om at yde omsorg og den virkelighed, de skildrer, skal forstås 
på baggrund af arbejdets organisering.  Der er fokus på, at den organisatoriske tidsramme 
til den enkelte patient, er begrænset, og den medicinske behandlingskultur nævnes som 
en barriere for omsorg. De organisatoriske rammer anskues som afgørende for, hvordan 
sygeplejerskerne udfører arbejdet, hvilket det følgende studie også påpeger.  

Dette studie undersøger omsorgskulturen i to diabetes ambulatorier, hvor organisatoriske 
forhold også anses for at have en indflydelse på, hvordan omsorgskulturen udfoldes, 
selvom det ikke ekspliciteres i særlig høj grad. Lundin (2008) undersøger omsorgskulturen 
i to diabetesambulatorier. Formålet med studiet er at opnå viden om omsorgskulturen til 
teenagere med diabetes, derfor sammenlignes omsorgen i børneambulatorier med om-
sorgen i voksenambulatorier. Selvom jeg har afgrænset reviewet fra sygepleje til børn, 
finder jeg, at det er interessant, fordi det på baggrund af sammenligningen af børne- og 
voksenambulatorier ekspliciteres i forhold, der karakteriserer de sundhedsprofessionelles 
praksis i ambulatorier. Studiet viser, at de professionelles adfærd er u-fokuserede, når de 
arbejder ved computeren, hvilket forstyrrer deres interaktion med patienterne, der enten 
ikke får ordentlige svar eller slet ikke får et svar på deres spørgsmål. Også Emfors (2016) 
påpeger, at sygeplejerskers adfærd kan være uhensigtsmæssig, hvilket kommer til udtryk 
i en autoritær holdning, således sygeplejerskerne ikke støtter patienterne.  
Endvidere betragtes både de fysiske rammer og den organisatoriske tilrettelæggelse af 
arbejdet, med 3-4 gange flere patienter, som grunden til, at de sundhedsprofessionelles 
muligheder for at skabe uformelle relationer til patienterne, er ringe.  

Et tredje studie (Repping-Wuts et al. 2008) fokuserer på et særligt aspekt i kommunikati-
onen med gigtpatienter. I studiet undersøges sundhedsprofessionelles interaktioner med 
gigtpatienterne, hvor der er fokus på, om det er de sundhedsprofessionelle eller gigtpati-
enterne, der bringer emnet ’fatigue’ (kropslige og mentale træthedssymptomer) på banen 
i konsultationerne. Analyserne viste, at fatique blev drøftet i 62% af konsultationerne, og 
at det var 6% af konsultationstiden, der blev anvendt til at tale med patienterne om ’fati-
gue’. Studiet er interessant, fordi det fokuserer på, hvorvidt de sundhedsprofessionelle 
interesserer sig for patienternes alvorlige symptomer. Det vil sige, om de giver patienterne 
den omsorg, de har brug for. Det vil sige, at studiet er fokuseret på et enkelt aspekt ved 
arbejdet og ikke kompleksiteten i det. 
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Endelig omhandler et dansk studie (Skov Jensen et al. 2016) de sundhedsprofessionelles 
kommunikation med patienterne. Dette studie undersøger sundhedsprofessionelles prak-
sis ved at fokusere på deres interaktioner i et medicinsk ambulatorie for patienter med 
kroniske respirationssygdomme. Studiet er interessant, fordi Skov Jensen et al. undersø-
ger arbejdet på baggrund af deres samtaler med patienterne og synliggør sygeplejersker-
nes interaktion med patienterne. 
Studiet viser, at de sundhedsprofessionelle må håndtere modsætningsfyldte forventninger 
i interaktionen med patienterne ved at fastholde en skelnen mellem mulige og umulige 
vejledningsemner. Den mulige arbejdsopgave var at vejlede patienterne i at vedligeholde 
pleje af de syge lunger, livsstilsændringer og behandling ved at give patienterne lindring. 
Mens de sundhedsprofessionelle undgik umulige samtaleemner, ved at undgå emner, der 
drejer sig om patienternes tilstand, og som de ikke kunne ændre. Idet tidsrammen var for 
kort, og de ikke følte sig kompetente til at varetage opgaven, da arbejdet kunne glide over 
i palliativ pleje. Studiet er interessant, fordi det viser nuancerede aspekter af sundheds-
professionelle kommunikation, men det forholder sig ikke yderligere til organiseringen af 
arbejdet. 
Studierne i dette afsnit er alle karakteriserede ved, at de sundhedsprofessionelle kommer 
til kort, når de udfører arbejdet. Især er der fokus på, at deres relationer til patienterne 
lider under den måde, hvorpå arbejdet er tilrettelagt, en snæver tidsramme, eller at de ikke 
besidder de nødvendige færdigheder. Hvilket jeg anser for at være udtryk for, at sygeple-
jerskers arbejde problematiseres i forhold til sygeplejerskernes muligheder for, at om-
sorgstænkningen burde komme til udtryk i arbejdet. Uanset årsagerne til dette, er det 
interessant, at studierne ikke i højere grad søger at medinddrage de kontekstuelle forhold 
og nuancerne i sygeplejerskernes arbejde. 

Konkluderende betragtninger 

Flere studier viser, at sygeplejerskerne har opnået større selvstændighed, når de udfører 
arbejdsopgaver, der tidligere blev varetaget af læger. Studierne har det tilfælles, at selvom 
de ekspliciterer arbejdets karakter, giver de ikke indsigt i arbejdets indhold (Rasul et al. 
2016, Austeng et al. 2016, Samalia 2016, Li et al. 2015, Simcock et al. 2014, Dalen et al. 
2015, Ndosi et al. 2011, de Beijer et al. 2016, Vervoort et al. 2010).  
Andre studier undersøger, i hvilket omfang det er muligt at udføre omsorg i en bestemt 
organisatorisk ramme (Maten-Speksnijer et al. 2016, Lundin et al. 2008, Repping-Wuts et 
al. 2008, Skov Jensen et al. 2016). Studierne har fokus på sygeplejerskernes muligheder 
for at udøve omsorg. De tillægger både sygeplejerskerne forståelse af arbejdet, de orga-
nisatoriske forhold i form af tilrettelæggelsen af arbejdet og manglende tid en betydning. 
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De studier, der fokuserer på sygeplejerskernes relation til patienterne undersøger, hvor-
dan sygeplejerskers arbejde udføres i ambulatorier, eller hvad sygeplejerskerne gør, når 
de udfører deres arbejde. Det er fem studier (Bundgaard et al. 2011b, 2011c, Vinall-Col-
lier et al. 2016, Eide et al. 2011, Emfors et al. 2016) som udelukkende har fokus på sy-
geplejerskernes interaktion og kommunikation med patienterne. Studierne retter på for-
skellig vis opmærksomheden mod sygeplejerskernes emotionelle og empatiske kommu-
nikation med patienterne. Det vil sige, at der er en særlig interesse for sygeplejerskernes 
relation til patienterne. Jeg anser studierne for at bygge på antagelsen, at sygeplejerskers 
faglighed udfoldes gennem omsorgstænkningen. Det vil sige, at det reelle arbejde, syge-
plejerskerne udfører, som også handler om de medicinske arbejdsopgaver, ikke eksplici-
teres i studierne. Det samme gælder forskellige former for organisatoriske forhold, 
selvom det i flere artikler påpeges, at de organisatoriske forandringer har en betydning 
for, hvordan sygeplejerskerne udfolder relationen til patienterne, udspecificeres sam-
menhængen ikke yderligere.  
På trods af, at søgningen ikke retter sig mod omsorg, men mod sygeplejerskers praksis 
og arbejde, har studierne i ambulant sygepleje fokus på omsorgen i arbejdet. Det betyder, 
at forskningen i sygepleje på forskellig vis retter sig mod at undersøge, hvordan omsorgen 
eller sygeplejerskernes relation til patienterne kommer til udtryk i arbejdet. Det er inte-
ressant, at sygeplejerskernes arbejde med omsorg og deres relation til patienterne ikke 
ekspliciteres i sammenhæng med de arbejdsopgaver, de udfører (Bundgaard et al. 2011b, 
2011c, Vinall-Collier et al. 2016, Eide et al. 2011, Emfors et al. 2016). Det vil sige, at 
sygeplejerskernes arbejde vurderes på baggrund af de muligheder, de har, for at skabe en 
relation til patienterne. Det kommer til udtryk gennem forskellige kommunikationsstra-
tegier, og tilrettelæggelsen af arbejdet muliggør dette på forskellig vis.  

I studier, der beskæftiger sig med standardiseringen af sygeplejerskernes arbejde, betrag-
tes omsorg tilsyneladende som synonymt med det arbejde, sygeplejerskerne udfører. Idet 
omsorg (care) ses som udtryk for, at sygeplejerskerne udfører standardiserede behand-
lingsopgaver (Vervoort et al. 2010, de Beijer et al. 2011). Omsorgstænkningen er med 
andre ord indlejret i forståelsen af sygepleje.  

Der er ingen studier, der både fokuserede på at opnå viden om indholdet og om karak-
teren af arbejdet. Heller ingen af studierne konkretiserer i særlig høj grad den organisato-
riske kontekst for sygeplejerskernes arbejde eller ekspliciterer, hvordan sygeplejerskernes 
faglighed udfoldes. På baggrund af ovenstående State of the Art Review vil jeg konklu-
dere, at der hverken foreligger studier, der undersøger karakteren af arbejdet eller under-
søger sygeplejerskernes arbejde i et bredere perspektiv, for at opnå viden om sygeplejer-
skers faglighed i en organisatoriske kontekst. Der mangler således viden om, hvordan 
sygeplejersker udfører deres arbejdsopgaver i en bestemt organisatorisk kontekst. Forsk-
ningsfeltet er med andre ord ikke blevet undersøgt. Derfor er det relevant at udføre et 
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studie af sygeplejerskers praksis, der på baggrund af sygeplejerskernes arbejde i AMD-
ambulatorier undersøger, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed.  
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Kapitel 3: Et professionssociologisk 
perspektiv  
Kapitlet har til hensigt at begrunde det sociologiske professionsperspektiv, jeg anlægger 
på sygeplejerskers faglighed, og hvordan jeg forstår professionsbegrebet analytisk. Jeg vil 
anbringe projektet i forhold til professionsteori og –forskning i et samfundsperspektiv. 
Det foregår ved at skabe et blik for, hvordan sammenhængen mellem samfundsudvikling 
og professioner kan anskues, særligt sammenhængen mellem professionalisering og or-
ganisatoriske forandringer uddybes. Det er relevant, fordi markedsorienterede styrings-
mekanismer i stigende omfang spiller en rolle i sundhedsvæsenet, hvilket har ført til for-
skellige organisatoriske forandringer.  
Sociologiske professionsteorier og -forskning skaber således et grundlag for at diskutere, 
hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed i en bestemt organisatorisk kontekst. 
Professionsforskningen kan bidrage til at synliggøre den betydning, som de organisatori-
ske vilkår og normer har for sygeplejerskernes faglighed i øjenambulatoriet.  
Selvom professionsbegrebet er komplekst med mange forskellige definitioner, der ændrer 
sig (Edwards 2010: 3, Hjort 2005: 90-94), har jeg ikke i sinde at gøre rede for kompleksi-
teten. Det er heller ikke mit ærinde at diskutere de forskellige perspektiver og retninger 
inden for professionssociologien. Da jeg har fokus på sygeplejerskernes arbejde i en or-
ganisatorisk kontekst, der forandres, vil jeg i stedet trække nogle linjer op, for at give et 
indblik i sammenhængen mellem udviklingen af professioner og samfundsudviklingen. 
Det professionsteoretiske og samfundsmæssige perspektiv betyder, at jeg anlægger en 
anden vinkel på sygepleje end omsorgstænkningen.  

Jeg indleder med at argumentere for, hvad et sociologisk perspektiv på professionalitet 
kan bidrage med. Hvorefter jeg gør rede for, hvordan sygepleje kan forstås i et professi-
onsinternt perspektiv på sygeplejerskernes faglighed med afsæt i Kari Martinsens forstå-
else af sygepleje som profession. Samtidig berører jeg nogle af begrænsningerne i dette 
filosofiske blik på sygepleje som profession. I forlængelse heraf fremlægges et sociologisk 
perspektiv på omsorg som rationale, der har et blik på sygeplejerskernes relation til pati-
enterne. 

Derpå opridser jeg nogle af de tendenser, der gør sig gældende inden for professionsso-
ciologien. Det foregår i fire afsnit, hvor jeg under den samlede overskrift ’En skitse over 
nogle af bevægelserne inden for professionsforskningen’ opridser, hvordan professioner 
kan forstås i sammenhæng med den historiske og samfundsmæssige udvikling. I det før-
ste afsnit ’Professioner opstår i samspil med hinanden trækker på Andrew Abbott (1988), 
der er interessant, fordi han bl.a. beskæftiger sig med den betydning, det konkrete arbejde 
har for den professionelles faglighed (Brante 2009).  



39 

For det andet berører jeg Thomas Brantes (2005) syn på den historiske udvikling af pro-
fessionsbegrebet, og hvordan det kan forstås i sammenhæng med samfundsudviklingen, 
sammen med Betina Dybbroes (2018) perspektiv på, hvordan samfundsudviklingen af-
spejles i sundhedsvæsenet gennem implementering af markedsstyringsmekanismer. 
For det tredje skitserer jeg kort Henning Salling Olesens (2011) perspektiv på professi-
onsbegrebet, hvor de samfundsmæssige forhold anskues som inkorporerede i subjektet. 
Det betyder, at den samfundsmæssige udvikling også afhænger af subjektet.  
For det fjerde inddrager jeg Katrin Hjorts Foucault inspirerede forskning i modernise-
rings- og professionaliseringsprocesserne i det offentlige (2005, 2012). Det sker for at 
synliggøre, hvordan forholdet mellem organisationsteoretisk og professionsteoretisk pro-
fessionalisering kan forstås. Endvidere uddyber jeg den professionsteoretiske forståelse 
af professionalisering ved hjælp af autonomibegrebet, for at opridse begge positioner.  
I sidste del af kapitlet ’Praktiseret professionalitet’ præciserer jeg, hvordan jeg forstår sy-
geplejerskernes faglighed, og det danner grundlaget for afhandlingens diskussioner af sy-
geplejerskernes professionalitet. I afsnittet gør jeg rede for det sociologiske perspektiv, 
jeg anlægger på sygeplejerskernes faglighed. Jeg er inspireret af Anne Edwards’ (2010) 
konstruktivistiske professionsteori. Denne tilgang danner rammen for det analytiske per-
spektiv, jeg anlægger for at undersøge, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed 
gennem deres praksis i AMD-ambulatoriet.  
Derpå har jeg valgt at inddrage nyere forskning, der beskæftiger sig med karakteren af 
arbejdet i en kontekst, hvor forskellige organisatoriske forandringsprocesser er i spil, for-
anlediget af New Public Management tænkningen. Det sker for at få præciseret nogle af 
de organisatoriske forandringsprocesser, der er i spil i sundhedsvæsenet i Danmark, og 
som har ført til ændrede vilkår for sundhedsprofessionelles udøvelse af deres faglighed. 
Det er relevant for at komme til en dybere forståelse af sygeplejerskernes faglighed.  
Den forskning, jeg inddrager, er nyere dansk forskning af Hanne Marlene Dahl (2009, 
2017), som undersøger, hvordan New Public Management på forskellig vis former hjem-
mehjælperes arbejde. Endvidere inddrages Betina Dybbroes (2015) forskning, samt An-
nette Kamps og Bettina Dybbroes (2013, 2016) forskning, der undersøger nogle af oven-
nævnte forandringer, der er i sygeplejerskers og sundhedsprofessionelles arbejde.  

Hvad kan et sociologisk perspektiv på professionalitet bidrage med 
Professionsteorier beskæftiger sig på forskellig vis med de særlige karakteristika, der ken-
detegner en profession. Der er en tendens til, at når professionerne karakteriserer sig selv, 
så skildrer de professionen med en særlig faglig og normativ rationalitet. Den faglige og 
normative rationalitet drejer sig om de regler, som en profession har for god praksis. Det 
vil sige den etik, professionen forbinder hermed, og de teorier, der gør sig gældende for 
at udøve det pågældende fag (Salling Olesen 2011: 132, Hjort & Weber 2011: 10). Det 
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betyder, at professionsbegrebet gør det muligt for den enkelte faggruppe at begrunde og 
argumentere for sin professionalitet. Men det er ikke formålet med afhandlingen at un-
dersøge, om sygeplejerskernes praksis rummer de normer og etiske idealer, der karakte-
riserer sygeplejen som profession set i en professionsintern optik.  

Professionsperspektivet er relevant, fordi det kan hjælpe mig med at erhverve en større 
indsigt i og eksplicitere de forandringer, der er på spil i sygeplejerskernes arbejde (Hjort 
og Weber 2011: 9). Sygeplejerskernes arbejdsopgaver er som nævnt i indledningen under 
forandring på grund af de organisatoriske og teknologiske forandringer, der foregår i 
sundhedsvæsenet. Derfor anlægges et sociologisk perspektiv på sygeplejerskernes profes-
sionalitet, således der er fokus på sygeplejerskernes professionalitet i et eksternt eller ude-
fra perspektiv.  
Det sociologiske perspektiv gør det muligt at forholde sig til de samfundsmæssige inte-
resser, der bidrager til at sætte rammen for professionelles udfoldelse (Salling Olesen 
2011). I denne forbindelse spiller tendenser fra New Public Management, NPM en rolle 
for at forstå, hvad der er på spil i sygeplejerskernes praksis. Det perspektiv, jeg anlægger, 
er valgt for at præcisere, hvordan forandringerne i sygeplejerskernes arbejde kan forstås.  
Ved at inddrage professionsbegrebet kan jeg sætte ord på den faglighed, som sygeplejer-
skerne skaber gennem deres arbejde. Det sker på baggrund af analyserne af empirien, der 
har fokus på, hvordan sygeplejerskerne interagerer med forskellige former for materiali-
teter, og hvordan de skaber mening med deres praksis. Derfor har det været vigtigt at 
udarbejde et analytisk perspektiv, der gør det muligt at diskutere, hvordan sygeplejersker-
nes faglighed kommer til udtryk, når de udfører deres arbejdsopgaver.  

Sygepleje i et professionsinternt perspektiv    

Da Kari Martinsens filosofiske og moralsk – etiske syn på sygepleje har haft stor indfly-
delse på omsorgstænkningen i Norden, har jeg valgt det som et eksempel på omsorgs-
tænkningen. Jeg vil indlede med at opridse et enkelt aspekt fra Martinsens filosofiske 
omsorgsbegreb, fordi det har en central betydning i Skandinaven for forståelsen af syge-
pleje som profession. Derefter vil jeg nævne forskellige holdninger til omsorgsbegrebets 
betydning for sygeplejen som profession. Men først vil jeg nævne, at den historiske bag-
grund for omsorgsbegreb skal ses gennem udviklingen af sygepleje fra dets begyndelse i 
midten af 1800-tallet og op igennem 1900-tallet, hvor sygepleje var et fag, der hovedsa-
geligt var praktisk og nært forbundet med lægevidenskaben. Derfor søger man inden for 
professionen at positionere sig og gøre sig uafhængig af lægevidenskaben (Beedholm 
2003). 
Martinsen tager afsæt i den fænomenologiske filosof K. E. Løgstrup og overfører hans 
filosofiske livsanskuelse til sygeplejen. Med denne fænomenologiske optik anskues men-
nesker, som grundlæggende afhængige af hinanden. Det kommer til udtryk igennem 
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Løgstrups citat: ‘Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af 
dets liv i sin hånd’ (Martinsen 1998: 61-64).  
Denne fænomenologiske livsanskuelse overfører Martinsen til sygeplejepraksis, hvor hun 
betragter sansningen, eller rettere det sanselige nærvær, som en moralsk dimension, der 
udtrykkes gennem sygeplejerskernes færdigheder og samtaler med patienterne (Martinsen 
1998: 27-30). Dette anser jeg for at skabe en særlig forståelse af sygepleje, som rummer 
en moralsk forpligtelse i forhold til, hvordan sygeplejerskerne udfører arbejdet og indgår 
i relation til patienterne.  

I ’Fra Marx til Løgstrup’ stiller Martinsen omsorgsbegrebet over for den positivistiske 
forståelse af sygeplejerskers praksis. Det foregår ved at sætte ’skabelsens livsforståelser’ 
over for ’den teknisk instrumentelle livsforståelse’. Den teknisk-instrumentelle livsforstå-
else forbindes med positivismen, der anskues som en negativ modpol til omsorgen. Idet 
sygeplejen i dette perspektiv bliver til produkter og målopnåelse, hvilket ifølge Martinsen 
fører til, at ‘Vi bliver så optaget af at løse problemer, at det fjerner os fra situationen’ (Martinsen 
1998: 40).  
På den måde får den teknisk-instrumentelle tilgang en negativ klang og bliver adskilt fra 
sygeplejerskernes relation til patienterne, der anses for at være kvaliteten i sygeplejen. En 
kvalitet, der ifølge Martinsen kommer til udtryk gennem ’skabelsens livsforståelse’. Mar-
tinsens omsorgsbegreb betyder, at sygepleje forstås som en moralsk praksis, der læres 
som et håndværk. Det vil sige, at holdninger forbindes med fagkundskaber og færdighe-
der (Beedholm 2003: 235-236, 255). Den afstand, som Martinsen tager fra teknisk-instru-
mentelle livforståelse, handler altså om den positivistiske forståelse af mennesket, som 
medicinen repræsenterer.  

Dybbroe betragter Martinsens forskning som et betydningsfuldt arbejde, der skaber et 
fundament for sygepleje som profession. Dybbroe (2006) udtrykker det således: 

‘Kari Martinsen udviklede begrebet (omsorgsbegrebet, min tilføjelse) både ud fra en professions-
udviklings dagsorden og samfundskritisk dagsorden, der havde fokus på fremmedgørelsen og modernise-
ringen. Men som idealiseret forestilling har denne fortælling mere end nogen anden i Norden været kon-
stituerende for et ideologisk professionelt blik på udvikling af sygeplejekundskab og sygeplejearbejde i 
Danmark’ (Dybbroe 2006: 69). 

I citatet påpeger Dybbroe, at der er en tendens til at gøre omsorgsbegrebet til en ideali-
seret forestilling om sygepleje. Omsorgsbegrebet ses som udtryk for, at mellemmenne-
skelige relationer indebærer en altruistisk ansvarlighed over for medmennesket. I om-
sorgsarbejdet bliver denne forestilling opfattet som et ideal, der søges realiseret som et 
udtryk for medmenneskelighed. I dette interne perspektiv på professionen anskues syge-
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pleje ud fra konstruktionen af omsorgsforholdet, men som Dybbroe påpeger med Mar-
tinsen, kan det filosofiske ideal ikke praktiseres fuld ud (Dybbroe 2006: 67-71). Da en 
filosofisk anskuelse af eksistentielle livsvilkår ikke umiddelbart kan overføres til en kon-
kret praksis. 

Selvom Martinsen betragter sygepleje som et praktisk fag, er der inden for sygeplejeforsk-
ningen kritiske røster, der påpeger, at Martinsens omsorgsbegreb leder til, at de tekniske 
aspekter i sygeplejerskers arbejde overses. På den måde kommer omsorgsbegrebet til at 
stå i modsætning til den teknisk instrumentelle praksis. For eksempel påpeger Kristin 
Heggens (2000), at omsorgsbegrebet tegner et misvisende billede af praksis og styrker 
sygeplejerskers forståelse af sygeplejen som et blødt og ikke-medicinsk fag.  
Dette skisma har Henning Salling Olesens (2011) en samfundsmæssig og professionste-
oretisk vinkel på. Salling Olesens forskning viser, at sygeplejen som profession har pro-
fileret sig med et videnskabeligt fokus på omsorgsrelationen. Samtidig er selve det prak-
tiske arbejde præget af, at det i stigende grad er specialiseret inden for medicinsk-tekno-
logiske arbejdsopgaver, hvor den teknologiske udvikling giver sygeplejerskerne nye 
muligheder for at kvalificere og specialisere sig.  
Det betyder, at sygeplejen kommer til at befinde sig i et double-bind. Idet det videnska-
belige fokus på omsorgsrelationen, ud fra psykologisk og filosofisk tænkning, sætter sy-
geplejen i et modsætningsforhold til arbejdet, sygeplejersker udfører (Salling Olesen 2011: 
128-131).
Dette perspektiv viser, at sygeplejen som profession rummer et skisma, som jeg vil for-
holde mig til ved at anlægge en position, hvor jeg anskuer sygeplejerskernes faglighed ud
fra et professionssociologisk perspektiv. Med afhandlingens forståelse af sygepleje som
et arbejde, som sygeplejerskernes udfører i en organisatorisk kontekst, har jeg valgt at
anlægge et andet perspektiv på sygeplejen end omsorgstænkningen. Jeg har altså anlagt et
udefra perspektiv på sygeplejerskernes faglighed og ikke et indefra perspektiv, som om-
sorgstænkningen er udtryk for.
Ikke desto mindre vil jeg i næste afsnit opridse, hvordan omsorgsrationalet kan forstås.
Det skyldes, at fokus på sygeplejerskernes praksis indebærer en interesse for at undersøge
kompleksiteten i den. Det betyder, at jeg ikke vil afskære mig fra at have et blik for, at
sygeplejerskernes arbejde indeholder aktiviteter, der er udtryk for omsorgstænkningen.

Et blik for omsorgsrationalet 
I dette afsnit vil jeg skitsere et sociologisk omsorgsbegreb, hvor omsorg anskues som en 
kvalitet ved de relationer sygeplejerskerne indgår i med patienterne, når de udfører deres 
arbejdsopgaver. Kari Wærness (1984) omsorgsbegreb er interessant, fordi hun definerer 
det ud fra en sociologisk optik. Omsorg forstås som en kvalitet ved forskellige sociale 
relationer, og det kan anses for at være et karakteristika ved relationen mellem mennesker 
i form af den omtanke og det hensyn, vi viser hinanden (Wærnes 1984).  
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Jeg har endvidere valgt at tage udgangspunkt i Anne Livengs (2007) perspektiv på Wær-
ness sociologiske omsorgsbegreb som et omsorgsrationale, fordi det skaber et blik for 
omsorgstænkningen i det empiriske materiale. Det vil sige, at sygeplejerskernes praksis 
kan rumme forskellige rationaliteter.  
Et omsorgsrationale er udtryk for en måde at tænke og handle på, hvor der er fokus på 
patientens behov. Her-og-nu-situationen er særlig interessant i sammenhæng med ambu-
lant arbejde, hvor omsorgsyderen også benytter sin evne til indlevelse og empati, ud over 
at udøve bestemte rutiner.  
Ifølge Wærness udelukker blikket på organisatoriske behandlingsrationaler andre ratio-
naler. Rationalerne bygger på andre former for viden, end den, der gør sig gældende for 
omsorgsforståelsen. I forlængelse heraf har Liveng en interessant pointe, idet hun påpe-
ger, at der etableres en dikotomi, hvis man på forhånd udelukker, at omsorgstænkningen 
kan indeholde behandlingsrationalet. Det vil sige, at forskellige rationaliteter kan inde-
holde andre rationaliteter, når de udfoldes i en praksis (Liveng 2007: 221-229).  
Selvom omsorgstænkningen ikke er en eksplicit optik, jeg anlægger, vil jeg alligevel etab-
lere et blik for omsorg i sygeplejerskernes praksis. Det er således intensionen at gå imod 
en opfattelse af sygeplejerskernes praksis, hvor der på forhånd etableres en dikotomi mel-
lem organisatoriske- og/eller behandlingsrationaler og omsorgstænkningen. Da afhand-
lingen anlægger et professionssociologisk perspektiv, vil jeg som udgangspunkt være åben 
over for den rolle som omsorgstænkningen spiller.  

En skitse over nogle af bevægelserne inden for professionsso-
ciologien  

I følgende afsnit inddrager jeg forskellige vinkler på hvordan professionalitet skabes i 
sammenhæng med den samfundsmæssige og institutionelle kontekst som de indgår i.  

Professioner opstår i et samspil med hinanden 
Andrew Abbotts systemteoretiske syn på professionalisering inddrages for at give et ind-
blik i, hvordan en profession opstår og gør sig gældende blandt andet gennem de profes-
sionelles færdigheder. Men først vil jeg i korthed nævne, at de klassiske professionsteorier 
har et andet fokus end Abbott. For eksempel har Talcott Parsons’ fokus på de funktioner 
og den ekspertise, som en profession i klassisk forstand forvalter. Max Weber derimod 
har et samfundskritisk perspektiv, mens neo-weberianerne har blikket rettet mod, hvor-
dan professioner opstår på baggrund af social eksklusion og er afhængige af denne for at 
eksistere (Hjort 2011: 73). 
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Ifølge Brantes (2005) udlægning af Andrew Abbotts betydningsfulde værk, The system 
of professions (1988), forstås professioner som relativt autonome systemer. Forandringer 
inden for dele af systemet påvirker andre dele af det system, som professionen udgør. En 
anden pointe er, at ‘Det professionelle systems indre dynamik beror på konkurrence mellem professi-
oner om jurisdiktionen over bestemte områder’ (Brante 2005: 16). Professioner formes altså gen-
nem indbyrdes konkurrence. De er karakteriserede ved at have monopol på særlige fær-
digheder, og de anskues som autonome. En pointe, som Brante er uenig i, idet han ikke 
mener, at professioner i Europa danner autonome systemer. 
Denne konkurrence ses i sygeplejen som profession ved, at man har bestræbt sig på at 
markere sig over for lægevidenskaben, hvilket er sket igennem omsorgsbegrebet, som er 
blevet et udtryk for sygeplejerskernes faglighed (Beedholm 2003, Salling Olesen 2011).  
Abbott har endnu en pointe, jeg finder er interessant, fordi han har fokus på det konkrete 
arbejde: 

‘My underlying questions concern the evolution and interrelations of professions, and, more generally, the 
ways occupational groups control their knowledge and skill. I have already argued that the evolution in 
fact results from their interrelations. These interrelations are in turn determined by the way these groups 
control their knowledge and skill. There are two rather different ways to accomplich this control. One 
emphasizes technique per se, and occupations using it are commonly called crafts. To control such an 
occupation, a group directly controls its technique. The other form of control involves abstract knowledge’ 
(Abbott 1988: 8). 

Citatet viser, at professioner er forbundet med hinanden gennem den måde, hvorpå de 
kontrollerer deres viden og færdigheder. Kontrollen opnås gennem håndværket eller de 
færdigheder og teknikker, der er forbundet med håndværket. Abbott er i citatet inde på, 
at professioners indbyrdes relationer handler om den viden, de teknikker og færdigheder, 
som den enkelte gruppe besidder og dermed også har kontrol over.  
Dette underbygger afhandlingens underliggende antagelse om, at sygeplejerskernes ar-
bejdsopgaver er væsentlige for at forstå deres professionalitet. Det vil sige, at sygeplejer-
skernes faglighed i AMD-ambulatoriet udfoldes gennem særlige teknikker og den viden, 
de opøver gennem udførelsen af deres arbejde. Men afhandlingen beskæftiger sig ikke 
med, hvad sygeplejerskerne gør for at bevare kontrollen over deres arbejdsområde i for-
hold til tværfaglige samarbejdspartnere.  

At forstå professioner i sammenhæng med samfundsudviklingen 
I dette afsnit har jeg valgt at uddybe, hvordan professionsbegrebet kan forstås i sammen-
hæng med samfundsudviklingen, og hvilken betydning det har for sygeplejen som pro-
fession, at den knyttes sammen med den statslige regulering af det offentlige og de for-
andringer, der gør sig gældende dér. Det betyder, at sygeplejerskernes arbejdsopgaver 
kontinuerligt forandres, og derfor vil jeg i afsnittet skitsere disse sammenhænge, og hvad 
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de betyder for sygeplejen som profession. Afsnittet bygger på Brantes (2005) og Dyb-
broes forskning (2018). 

Inden jeg kommer nærmere ind på, hvordan forandringerne i det offentlige kan anskues, 
vil jeg se på, hvordan professionerne er forbundet med staten. I og med staten i begyn-
delsen af 1900-tallet indfører interventioner og påtager sig ansvaret for en almen inte-
resse, opstår der en kobling mellem staten og forskellige former for ekspertise. Udviklin-
gen af velfærdsstaten sker i kølvandet på 2. verdenskrig, og det er et karakteristisk træk 
ved velfærdsstaten, at den sikrer, at borgerne har visse rettigheder. For eksempel gennem 
social tryghed, sygdomsbehandling, mv. (Brante 2005:23-25).  

Ifølge Brante skal professionsbegrebet anvendes med forsigtighed, bl.a. fordi indholdet i 
begrebet kontinuerligt ændrer sig sammen med den historiske og sociale kontekst (Brante 
2005). Dette er en pointe, der gør sig gældende i forhold til dette forskningsprojekt, fordi 
de organisatoriske forandringer i sundhedsvæsenet danner baggrunden for de ændringer, 
der er i spil i sygeplejerskernes praksis. Dermed har de organisatoriske forandringer en 
indflydelse på sygeplejerskernes måde at udfolde deres professionalitet på. I de næste 
afsnit gør jeg rede for, hvordan forskellige forskere forstår forandringerne, der udfolder 
sig i sundhedsvæsenet. 
Det er ikke alene den historiske og samfundsmæssige kontekst, der har betydning for 
professionaliseringen. Det drejer sig om relationen mellem stat og profession, idet staten 
ifølge Brante er afgørende for udviklingen af professionen: ‘relationen mellem profession og 
stat er den vigtigste makromekanisme, når det gælder et lands professionsudvikling’ (Brante 2005: 17). 

Også Dybbroe (2018) beskæftiger sig med, hvordan sammenhængen mellem stat og pro-
fession har betydning for udviklingen af professionen. Ud fra det perspektiv er det ikke 
muligt at adskille samfundets interesser fra professioners arbejde. Dette beror på, at pro-
fessionerne absorberer samfundets behov i deres arbejde, således disse behov bliver til 
professionernes egne mærkesager. Det vil sige, at når de professionelle udfører deres ar-
bejde, genskaber de både deres faglige logikker og de organisatoriske strukturer. Dermed 
bliver velfærdsprofessionernes arbejde modsætningsfyldt. Dette skal ses i lyset af, at sam-
fundets behov ikke nødvendigvis stemmer overens med de værdier, der er centrale for 
en professions faglighed. 

Denne pointe berører afhandlingen, fordi jeg er interesseret i at undersøge, hvordan sy-
geplejersker skaber deres faglighed i en kontekst, der er underlagt en statslig styring igen-
nem idéer fra NPM. 
NPM forstås som et koncept, der har til hensigt at ændre den offentlige sektor ved at 
have produktionen som forbillede. Det kommer blandt andet til udtryk gennem omstruk-
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turering af institutioner med fokus på omkostningseffektivisering og kvantificering af ar-
bejdet gennem standardisering af ydelserne. Selvom NPM som begreb ikke længere har 
samme popularitet, vil det kræve omfattende strukturelle forandringer at fjerne. Den 
statslige styring har sat tydelige spor gennem udpræget styring af indholdet i arbejdet, 
hvilket udfordrer professionelles opfattelse af faglig kvalitet (Dybbroe 2018: 203-223). 
Jeg inddrager senere i kapitlet eksempler fra Dybbroe og Kamps forskning.   

Set i et professionsperspektiv har sygeplejen som profession udviklet sig i sammenhæng 
med velfærdsstaten og dermed har staten haft indflydelse på, hvordan arbejdsfunktioner 
inden for ambulant sygepleje har udviklet sig. Idet de professionelle inkorporerer den 
statslige styring i deres udøvelse af arbejdet. De organisatoriske forandringer, der er skit-
seret, ændrer således sygeplejerskernes arbejde og dermed udfordres også den professi-
onsinterne forståelse af sygepleje. Derfor er det intensionen at anlægge et professionsso-
ciologisk perspektiv, som gør det er muligt at undersøge arbejdet og arbejdsopgaverne, 
sygeplejerskerne udfører i AMD-ambulatoriet. For at opnå viden om, hvordan sygeple-
jerskerne skaber deres faglighed på baggrund af karakteren og indholdet af arbejdet.  

Sygeplejersker som subjekter i en praksis 
I det foregående afsnit fokuserede jeg på sammenhængen mellem professioner og sam-
fundsmæssige interesser. I dette afsnit uddybes sammenhængen yderligere på baggrund 
af Henning Salling Olesens (2011) forskning, der undersøger, hvordan de samfundsmæs-
sige interesser også afhænger af de mennesker, der udfører det professionelle arbejde. 
Salling Olesens artikel ’Har professioner en fremtid, og kan de professionelle skabe den?’ 
er interessant, fordi den beskæftiger sig med subjektets betydning for konstitueringen og 
udviklingen af professioner. Ifølge Salling Olesen (2011) er:  

‘Professioner (..) eksempler på et samfundsmæssigt forhold som ganske anskueligt er legemliggjort i be-
stemte mennesker, og derfor også eksempler på hvordan samfundsudviklingen afhænger af subjektive og 
kulturelle forhold’ (Salling Olesen 2011: 124). 

Citatet er valgt, fordi Salling Olesen kobler samfundsmæssige forhold med den enkelte 
professionsudøver. Dermed spiller subjekters opfattelse og måde at forvalte arbejdsop-
gaverne gennem deres aktiviteter en rolle for udformningen af professionen. Mere spe-
cifikt har de professionelles personlige engagement en betydning. Salling Olesen betragter 
den subjektive dimension gennem subjektets personlige identifikation med professionen, 
og i den forbindelse spiller de personlige erfaringer og livshistorien en central rolle. Dette 
er interessant for at anskueliggøre, at sygeplejerskernes personlige arbejdserfaringer også 
er integrerede i deres selvforståelse og udførelse af arbejdet.  

Pointen er, at de professionelles praksis udfoldes både gennem den institutionelt stabili-
serede viden og gennem de professionelles inkorporering af denne viden. Det betyder, at 
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forandring skabes gennem de professionelles erfaringer og læring. Professions identitet 
forstås som subjektive processer, der blandt andet dannes gennem identifikationen med 
diskursive elementer, der hænger sammen med udøvelsen af arbejdet og et subjektivt 
engagement (Salling Olesen 2011: 135-136). 
Med inspiration fra Salling Olesen har jeg et blik for de subjektive processer, der hænger 
sammen med arbejdet. Salling Olesen har særligt fokus på professionsidentitet. Jeg vælger 
i stedet at anskue de subjektive processer ud fra governmentalityoptikken selvstyring. 
Selvstyring som analytisk tilgang betyder, at der er fokus på sygeplejerskernes selvforstå-
else og subjektivering som udtryk for faglighed. 

To forståelser af professionalisering 
Katrin Hjorts forskning er interessant, fordi hun undersøger, hvordan moderniserings-
processerne udfoldes i det offentlige. Hjort giver et bud på, hvordan tendenser som 
NPM, kan forstås som et organisationsteoretisk perspektiv på professionalitet. Hjort sæt-
ter det over for en professionsteoretisk forståelse af professionalitet, og derved er det 
muligt på det grundlag at vise nogle basale forskelle i de to måder at forstå professionalitet 
på. Det er relevant, fordi begge tilgange spiller en rolle i sygeplejerskernes arbejde. Selvom 
jeg ikke anlægger et internt professionsteoretisk perspektiv, vil jeg synliggøre forskellene 
ved at gøre rede for autonomibegrebet. Et perspektiv jeg i øvrigt afgrænser mig fra til 
fordel for sociologisk forskning i de forandringer som NPM skaber i sundhedsvæsenet.  
Professionerne har i tre årtier været igennem en udvikling, der skyldes moderniserings-
processerne i det offentlige, der har bevæget sig fra velfærdsstaten mod NPM. Hjort har 
udgivet flere bøger om forandringerne i arbejdet i velfærdsstaten. Hjorts seneste bog, 
’Det affektive arbejde’ (2012), omhandler bl.a., hvordan omsorgsarbejdet ændrer sig på 
baggrund af forskellige forandringsprocesser. Det drejer sig bl.a. om, hvordan indførelsen 
af NPM med fokus på at måle arbejdets produktivitet, evaluere arbejdet og evidens for 
behandlingens effekt, skaber nye vilkår for det affektive arbejde. Hjort rejser bl.a. spørgs-
målet, hvordan det er muligt at måle produktiviteten i arbejde, der er immaterielt, som 
relationsarbejdet er (Hjort 2012: 9-24, 91). Hjorts forskning er interessant, fordi den om-
handler de forandringer, der på mange måder påvirker sygeplejerskers arbejde, men det 
er ikke det affektive arbejde, der er projektets fokus. I stedet inddrager jeg Hjorts forsk-
ning om professionaliseringsbestræbelserne i det offentlige.  

Professionalisering anskues forskelligt, afhængig af, om den ses ud fra en organisations-
teoretiske forståelse eller en professionsteoretisk forståelse og inden for den enkelte for-
ståelse virker professionaliseringen modsatrettet. Det betyder, at inden for det organisa-
tionsteoretiske perspektiv forpligtes de professionelle til at udføre arbejdet i overensstem-
melse med fastsatte procedurer og til at overholde organisationens politik. Men denne 
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forståelse går imod en professionsteoretisk forståelse, fordi det ikke er faggruppens fag-
lighed, men organisationens interesser, der er fokus på, og det betyder, at de professio-
nelles autonomi indskrænkes.  

Hjort anskuer altså den organisationsteoretiske professionalisering, som en modpol til en 
professionsteoretisk professionalisering, hvor der er en fare for de-professionalisering, 
hvis de organisatoriske processer dominerer sygeplejerskernes udførelse af arbejdet, så-
ledes de professionelles autonomi indskrænkes (Hjort 2011: 73-101, 2005: 87-111). Men 
jeg deler ikke dette perspektiv, da jeg fokuserer på det sygeplejerskerne gør i deres praksis, 
og det er, som nævnt, ikke hensigten at tage normativt stilling til, om de udfører deres 
arbejde i overensstemmelse med en professionsintern forståelse af sygepleje. Det kan 
virke selvmodsigende, men det betyder ikke, at jeg helt udelukker et professionsinternt 
perspektiv. Det skyldes, at sygeplejerskernes forståelse af deres arbejde, selvsagt udsprin-
ger af professionsinterne idealer, og når sygeplejerskernes perspektiv analyseres, kan det 
have en relevans for at uddybe, hvordan de forstår deres arbejde. Men det er altså ikke 
en eksplicit analytisk optik, jeg anlægger.  

Den organisatoriske eller politiske styring kommer eksempelvis til syne gennem målsæt-
ningen for sygeplejerskernes arbejde. I begge ambulatorier er det de overordnede mål-
sætninger, der er udformet af de respektive hospitaler, der ligger til grund for arbejdet. 
Målsætningerne bygger på Nationalt Kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015 -2018 
(Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2015). Det vil sige, at sygeplejerskerne ikke har 
udfærdiget deres egen målsætning for deres arbejde i øjenambulatorierne. I stedet udfører 
de deres arbejde i overensstemmelse med disse overordnede målsætninger og det er ind-
lysende, at dette indebærer en organisatorisk styret tilrettelæggelse af arbejdet. 

I det følgende har jeg valgt at se nærmere på professionalisering i et professionsteoretisk 
perspektiv. Autorisation og autonomi er centrale elementer i denne forståelse af profes-
sionalisering. Selv om der er andre måder at forstå den professionsteoretiske tilgang, er 
autonomibegrebet interessant, fordi sygeplejersker anskuer det som et positivt træk ved 
arbejdet. Arbejdet i ambulatorier anses, som nævnt i indledningen, for at være attraktivt 
blandt sygeplejersker, fordi det rummer en høj grad af selvstændighed (Piil et al. 2008, 
2012, Bundgaard 2011). Det vil sige, at autonomi kan opfattes som synonymt med selv-
stændighed (Andrews & Wærness 2011, Dahl 2005).  

Ifølge Hjort er autonomibegrebet væsentligt for at forstå den professionsteoretiske til-
gang. I velfærdsstaten har professionelles arbejde været kendetegnet ved en forholdsvis 
høj grad af autonomi, der kommer til udtryk i en grad af metodefrihed. Metodefriheden 
bygger på, at de professionelle har erhvervet en bestemt viden, etik og autorisation.  Au-
tonomi sikrer ikke i sig selv, at der er kvalitet i arbejdet, men det er vigtigt, at den profes-
sionelle i et eller andet omfang har et råderum, der er fagligt begrundet til at disponere 
selvstændigt. Råderummet er endvidere forbundet med retten til at planlægge, udføre og 
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evaluere deres arbejde (Hjort 2011: 77-78, Hjort 2005: 90-95). Autonomibegrebet er så-
ledes en måde at forstå, hvordan professioner har mulighed for at gøre sig gældende og 
udfolde deres faglighed i en given sammenhæng.  

Opsummerende for de fire foregående afsnit: ’Professioner opstår i et samspil med hin-
anden’, ’ At forstå professioner i sammenhæng med samfundsudviklingen’, ’Syge-
plejerskerne som subjekter’ og ’To forståelser af professionalisering’ vil jeg pointere, at 
professionalitet kommer til syne gennem den viden og de færdigheder som de professio-
nelle besidder. Professionsbegrebet er under kontinuerlig forandring og er forbundet 
med statslig styring. Det betyder, at professioner og de professionelle tilpasser sig den 
samfundsmæssige udvikling og der skabes sammenhæng gennem de professionelles prak-
sis og viden. De subjektive processer skabes gennem det personlige engagement i udfø-
relsen af arbejdsopgaverne i en institutionel praksis. 
Professionalisering er en proces som professionelle kontinuerligt udfolder gennem det 
arbejde, de udfører. Det er ikke min hensigt at undersøge, om sygeplejerskerne udfører 
deres arbejde i henhold til særlige værdier eller idealer, men derimod at undersøge kom-
pleksiteten i deres arbejdsopgaver og på det grundlag synliggøre deres faglighed. Kom-
pleksiteten kommer til syne gennem de forskellige former for professionalisering og mar-
kedsstyring. Dette vender jeg tilbage til næste afsnit. 
Da baggrunden for dette forskningsprojekt er de forandringer, der foregår i sundheds-
væsnet, nærmere bestemt i øjenambulatorierne, anskuer jeg sygepleje som en profession, 
der bliver udført i en konkret institutionel sammenhæng. Derfor har jeg valgt at inddrage 
Edwards (2010) konstruktivistiske perspektiv på professionalitet, som rammen for at 
gøre rede for det analytiske perspektiv, jeg anlægger på sygeplejerskernes professionalitet. 
Samt dansk professionsforskning for at udspecificere de organisatoriske vilkår for syge-
plejerskernes arbejde. 

Praktiseret professionalitet 

Faglighed skabes i en organisatorisk kontekst 
Dette afsnit danner grundlaget for det analytiske perspektiv, jeg anlægger på sygeplejer-
skernes professionalitet. Det er et forsøg på at skabe en ramme for at eksplicitere nuan-
cerne og flertydigheden i sygeplejerskernes professionalitet. Først gør jeg rede for, hvor-
dan jeg på baggrund af engelske Anne Edwards anskuer professionalitet som praktiseret. 
Dette fører til, at der er et behov for at uddybe, hvordan det er muligt at forstå de orga-
nisatoriske forandringsprocesser, der i et eller andet omfang gør sig gældende i sundheds-
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væsenet i Danmark. Derfor rummer afsnittet endnu et afsnit: ’Et bud på de sociale for-
andringsprocesser i sygeplejerskernes arbejde’, der rummer afsnittet, ’Arbejdet udføres 
på baggrund af ydelser og selvledelse’. Hele afsnittet ’Praktiseret professionalitet’ afsluttes 
med en opsummering under overskriften: ’At skabe faglighed’, hvor jeg i forbindelse med 
opsummeringen gør rede for det analytiske perspektiv, jeg anlægger på sygeplejerskernes 
professionalitet. 

Edwards (2010) har et andet perspektiv på professionalitet end de teoretiske tilgange, jeg 
har været inde på i det foregående. Edwards giver et bud på, hvordan professionalitet 
formes på baggrund af den praksis, de professionelle agerer i. Fokus er hovedsageligt på, 
hvordan praktikere arbejder (Edwards 2010: 14). Det er således et perspektiv, jeg deler. 
Det betyder, at jeg på baggrund af inspirationen fra Edwards diskuterer, hvordan syge-
plejerskerne skaber deres professionalitet i AMD-ambulatoriet. Jeg vender tilbage til dette 
i kapitlets sidste afsnit, hvor jeg gør rede for det perspektiv, jeg anlægger på sygeplejer-
skernes faglighed. 

Edwards anskuer professionelt arbejde, som en ekspertise, der udføres i en konkret prak-
sis. Ekspertise anskuer jeg som et udtryk for faglig dygtighed, og jeg vil begrunde, hvorfor 
jeg foretrækker udtrykket faglighed. Ifølge Den Store Danske Ordbog er faglighed: ‘vi-
den, forudsætninger og kompetencer som man besidder inden for et bestemt fag, fagom-
råde, håndværk eller erhverv’ (Den Store Danske 2019).  
Faglighed signalerer altså, at de professionelle både har viden, kompetence og erfaring 
med at udføre et håndværk. Da det er sygeplejerskernes praksis, der er udgangspunktet 
for at diskutere sygeplejerskernes professionalitet, finder jeg, at faglighed er et passende 
udtryk, fordi det viser hen til det håndværk, der ligger i at udføre arbejdet. Det er i den 
forbindelse, at viden, kompetencer og erfaring spiller en rolle. 

Edwards er inspireret af den sovjetiske psykolog Lev Vygotskys aktivitetsteori5 og har et 
konstruktivistisk syn på professionalitet. Vygotsky havde fokus på, hvordan aktørers ak-
tiviteter påvirker og forandre systemet som helhed. Men Edwards afviser dette perspek-
tiv. Hun begrunder sin inspiration fra Vygotsky ud fra, at det er vigtigt at forholde sig til 
konteksten, fordi den ændrer sig løbende.  
Edwards perspektiv er interessant, fordi der er fokus på, hvordan praksisser forhandles, 
problematiseres og udvikles inden for institutionelle rammer. Det betyder, at aktørernes 
formål med deres aktiviteter, er forbundet med den viden og de værdier, der gør sig gæl-
dende i en institutionel kontekst (Edwards 2010: 5).  
I det følgende vil jeg gøre rede for nogle af de pointer, der også er relevante for afhand-
lingens analytiske blik på faglighed. Edwards påpeger, at professionelle praktikere gør 

5 Vygotsky undersøgte, hvordan læring finder sted gennem aktiviteter, og selvom afhandlingen 
ikke har fokus på læring, giver det et blik for, at sygeplejerskernes faglighed skabes på baggrund 
af de aktiviteter, de udfører. 
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mere, end blot at følge rutinemæssige procedurer og takle bestemte opgaver. Professio-
nalitet handler om, at de professionelle kontinuerligt må tilegne sig ny viden og nye måder 
at arbejde på (Edwards 2010: 99). Edwards fokuserer ikke alene på, hvordan opgaverne 
bliver manøvreret og forhandlet, men også på, hvordan de bliver udfordret og udviklet 
under organisatoriske forandringer.  
Det betyder, at de refleksioner, der ligger til grund for aktørernes handlinger, når de hånd-
terer problemer, kan føre til nye forståelser af praksis. De nye forståelser gør det muligt 
at tilsidesætte rutinerne og anerkende hidtil usete aspekter ved praksis. Hvorimod der 
ikke skabes forandring, når aktørerne handler ureflekteret i rutineprægede praksisser (Ed-
wards 2010:6-7). Det vil sige, at jeg ikke alene er interesseret i at opnå indsigt i sygeple-
jerskernes refleksioner over deres praksis, men også de overvejelser, der ligger til grund 
for deres problemløsning er interessant. Dette uddybes yderligere i det følgende. 

Edwards anskuer viden i praksisser som en potentiel stabiliserende effekt for de profes-
sionelle, som er opmærksomme på den viden, der er indlejret i det, de gør. Viden betrag-
tes som en kompetence i handling, og det drejer sig ikke kun om at anvende videnskabelig 
viden. Produktionen og brugen af viden anses for at være sammenflettet med organisati-
onen, hvori den opstår. Derfor er viden og læring indbygget i de praksisser, som invol-
verer mere end at følge rutinemæssige procedurer eller at takle bestemte opgaver (Ed-
wards 2010: 101-109). Det betyder, at jeg ligeledes anskuer den viden, som sygeplejer-
skernes anvender, når de udfører arbejdet, som et udtryk for deres faglighed. Jeg anser 
derfor sygeplejerskerne problemløsning for at være interessant, hvilket også hænger sam-
men med, at sygeplejerskerne problemløsning giver en større indsigt i deres arbejdspro-
cesser, hvilket jeg uddyber i kapitel 4. 

For Edwards er professionalitet ikke det samme som en bestemt social position. Dette 
anser jeg for at være et udtryk for, at professionalitet ikke er endeligt afgjort gennem 
autorisationen og de idealer, der ligger i fagets selvforståelse. Men professionaliteten af-
hænger af den sammenhæng, de professionelle indgår i. Det betyder, at de professionelles 
kundskaber løbende bliver forhandlet, mens de arbejder på at løse problemer.  
Der er yderligere et aspekt, der er væsentligt i denne sammenhæng. Det er, at forudsæt-
ningen for, at der kan foregå forhandlinger er, at det er synligt for andre, hvordan de 
professionelles udfolder deres faglighed. Det vil sige, at Edwards har fokus på de prak-
sisser, der bliver synlige, når professionelle arbejder med at løse opgaver (Edwards 2010: 
2-5).

Da sygeplejerskerne skaber deres faglighed i en organisation, der er under forandring, er 
det nærliggende at antage Edwards’ perspektiv. Det er derfor centralt, at professionalitet 
drejer sig om mere end, at de professionelle besidder bestemte faglige kompetencer. De 
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professionelle skal være i stand til at reagere på forandringer i vilkårene for arbejdet og 
opgaverne, samt optage ny viden og nye måder at udføre arbejdet på. Samtidig anfører 
Edwards, at de oprindelige normer for professionel udøvelse fortsat er afgørende for, 
hvordan arbejdet udføres (Edwards 2010: 5-7). Men dette tager jeg, som nævnt, ikke stil-
ling til, da der ikke er anlagt et normativt perspektiv på sygeplejerskernes arbejde. Som 
jeg allerede har berørt i sidste afsnit, er det ikke mit sigte at undersøge, hvorvidt det er 
muligt for sygeplejerskerne at udfolde deres faglige autonomi, hvilket Edwards heller ikke 
finder relevant (Edwards 2010: 3). I stedet er det praksis, der er udgangspunktet for at 
analysere, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed i AMD-ambulatoriet, og de 
faglige værdier er interessante i den sammenhæng. 

Edwards studier med offentligt ansatte, der tilpasser sig funktioner uden for deres vante 
arbejdsområde, viser, at de professionelle værdier er betydningsfulde, når praktikerne skal 
tænke ud over de regelbundne praksisser, som tidligere har formet deres reaktioner. De 
professionelles værdier betyder, at de er i stand til at bøje reglerne i organisationen, når 
de gerne vil udføre deres arbejdsopgaver i overensstemmelse med dem. Dette indebærer, 
at de har deres opmærksomhed rettet mod, hvad de kan gøre for at løse problemerne 
(Edwards 2010: 102-104). Det betyder, at sygeplejerskerne skaber deres faglighed for-
skelligt, afhængigt af, om de udfører arbejdet på baggrund af deres faglige værdier og/el-
ler om det er de organisatoriske normer, der er styrende i deres praksis. Jeg vil uddybe 
Edwards forståelse af begrebet organisatorisk professionalisme. 

I forbindelse med begrebet organisatoriske professionalisme refererer Edwards til Evett. 
Den organisatoriske professionalisme er et udtryk for, at de organisatoriske strukturer 
betragtes som afgørende for, hvordan de professionelle udøver deres professionalitet. 
Organisatorisk professionalisme er karakteriseret ved, at professionalismen tager form af 
den organisatoriske kontrol, der udøves i den offentlige sektor. Det betyder, at organisa-
toriske principper, strategier og metoder påvirker faggruppernes praksis (Evett 2011: 
412). Det perspektiv, jeg anlægger på den organisatoriske professionalisme, har jeg valgt 
at præcisere ud fra dansk forskning, hvilket jeg uddyber i de nedenstående afsnit.  
Den faglige professionalitet udspringer derimod af de faglige værdier. Det er relationen 
der er i centrum for arbejdet, hvor der er fokus på patienternes behov (Edwards 2010: 
102-104). Jeg anskuer den organisatoriske professionalisme som et vilkår, der sidestilles
med de faglige værdier. Både den organisatoriske og den faglige professionalisme er rele-
vante i det omfang, de afspejles i sygeplejerskernes arbejde. Opsummeringen af dette
afsnit foregår efter nedenstående afsnit, for at undgå gentagelser. Det sker i forbindelse
med, at jeg definerer, hvordan jeg anskuer sygeplejerskernes faglighed.



53 

Et bud på de sociale forandringsprocesser i sygeplejerskernes arbejde 
I de følgende to afsnit gør jeg rede for, hvordan det er muligt at forstå de organisatoriske 
forandringsprocesser, der er i spil i sundhedsvæsenet. De forskere der blandt andre i en 
dansk kontekst har udforsket, hvordan NPM sætter sig igennem i omsorgsarbejdet, er 
Hanne Marlene Dahl (2009, 2017), Bettina Dybbroe (2015), Annette Kamp og Betina 
Dybbroe (2013, 2016), Kirsten Beedholm og Kirsten Frederiksen (2015). Forskning fra 
de tre først nævnte forskere vil bidrage til at rammesætte afhandlingens forståelse af for-
andringsprocesserne i sundhedsvæsenet. Jeg har således valgt at bygge på dansk forsk-
ning, som kan bidrage til at skabe et grundlag for at diskutere, hvordan sygeplejerskerne 
skaber deres faglighed. Jeg har altså ikke valgt at fremlægge en samlet redegørelse af 
NPM, i stedet vil jeg se på de processer, der bidrager til at forme arbejdet. 

Jeg vil indlede med Hanne Marlene Dahls forskning (2017, 2009) om hjemmehjælperes 
arbejde i ældreomsorgen. Dahls forskning er interessant, fordi hun inden for en post-
strukturalistisk optik undersøger, hvordan NPM forandrer hjemmehjælpernes arbejde. 
Mens Betina Dybbroes og Annette Kamps forskning omhandler, hvordan sygeplejer-
skers og sundhedsprofessionelles arbejdsliv og faglighed forandres som en følge af, at 
arbejdet er under indflydelse af NPM.  

Ifølge Dahl (2017) er der 7 sociale og politiske processer, der er på spil i kampen om 
omsorgen. Det er ‘commodifying, professionalizing, late modernizing, de-gendering, globalizing, bu-
reaucratizing and neo-liberalizing’ (Dahl 2017: 29).  
Jeg har valgt at fokusere på bureaukratisering og neoliberalisering, som jeg anser for at 
have særlig betydning i sygeplejerskernes arbejde. Det er ikke ensbetydende med, at de 
øvrige processer ikke spiller en rolle, men processerne forekommer ikke nødvendigvis i 
en praksis. Professionalisering som begreb blev berørt i sidste afsnit, og derfor uddybes 
det ikke yderligere. 
Inden jeg gør rede for bureaukratisering og neoliberalisering og begrunder, hvorfor be-
greberne er relevante, vil jeg forklare den dynamik, som Dahl mener processerne rum-
mer. Processerne er interessante, fordi de kommer til syne gennem handling. I praksis 
flettes de forskellige processer sammen med omsorgsarbejdet, og de kan på forskellig vis 
gøre sig gældende i samme praksis (Dahl 2017: 30).  

Bureaukratisering er karakteriseret som den proces, der bringer den statslige styring ind i 
omsorgsarbejdet. Når omsorgsarbejdet underlægges statslig kontrol, kommer omsorgen 
ind i en institutionel kontekst, som formes af bureaukrati. Hermed bliver omsorgen også 
en del af de statslige logikker. Bureaukratisering handler om dokumentation, generelle 
regler og saglighed. 
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Bureaukratisering indebærer regler, som uvægerligt indeholder kodificering og standardi-
sering af omsorgsrutiner. Kodifisering er kendetegnet ved at være en proces, hvor igen-
nem der skabes et sprog til at beskrive omsorgen. Dette sker inden for en bestemt diskurs 
med et særligt ordforråd (Dahl 2017: 28-29, 44-45).  
Kodifisering er et relevant begreb, fordi sygeplejerskernes arbejdsopgaver og forholdene 
omkring dem, bliver sprogliggjort på en bestemt måde. Kodificering kan også anskues 
som et udtryk for detailregulering, hvor de professionelles muligheder for at udføre ar-
bejdet indskrænkes af professionelle standarder (Hjort 2005: 108). 

Kamp og Dybbroes (2016) genstandsfelt er tværfagligt samarbejde i et børnepsykiatrisk 
ambulatorie, og deres forskning er interessant, fordi de på baggrund af et etnografisk 
feltarbejde undersøger betydningen af at indføre styrings- og organiseringsformer, der er 
inspirerede af NPM. De viser, hvordan diagnosticering af børn ensrettes og standardise-
res af psykologiske test, og det betyder, at de professionelles faglighed indsnævres og 
afgrænses. Hvilket står i modsætning til den problemløsende tilgang, hvor de professio-
nelle anvender flere forskellige metoder. Kamp et al. viser således, hvordan sundheds-
professionelles arbejde ændres af at indføre organisatoriske styringsformer. Hvilket er 
interessant, fordi jeg ønsker at opnå indsigt i, hvordan organisatoriske normer afspejles i 
sygeplejerskers faglighed.  

I en tidligere forskningsartikel har Kamp et al. (2013) i endnu højere grad fokus på stan-
dardiseringen af teamarbejdet i børnepsykiatrien. I sammenhæng med, at jeg berører en 
pointe fra disse analyser, skitserer jeg forskningens teoretiske udgangspunkt. Kamp et al. 
betragter den stigende markedsstyring af arbejdet på baggrund af forskellige standardise-
ringsprocesser, og de analyserer, hvordan denne standardiserings tendens viser sig i de 
professionelle arbejde. De er inspireret af Timmermanns og Epsteins (2010) forskellige 
standardiseringsprocesser. Én af dem er ’terminologiske standarder’. Det betyder, at der 
anvendes et sprog, som på en udtømmende måde beskriver et område. Det indebærer, at 
de områder, der ikke bliver sprogliggjort, ikke værdisættes. I analyserne finder Kamp, at 
denne forståelse af arbejdet fører til, at man på forhånd ansætter, hvilke aktiviteter, der 
tæller. Det har den konsekvens, at de aktiviteter, der udelades, mister betydning. For ek-
sempel bliver de professionelles emotionelle arbejde usynliggjort (Kamp et al. 2013: 42-
47). 

Standardiseringsprocesser har vundet indpas i sundhedsvæsenet ved at gøre arbejdet 
mere ensartet. Standardisering bidrager til at ændre forståelse af arbejdet, som ikke kun 
er rettet mod arbejdsprocesser, men det kan ligeledes udfordre arbejdets normer og etik 
(Kamp et al. 2013: 44). Forskningen er interessant, fordi Kamp et al viser, hvordan de 
sundhedsprofessionelles arbejde ændrer karakter. Det vil sige, at NPM tendenserne re-
gulerer arbejdet gennem standardiseringsprocesser. Det er en tilgang der sætter ord på, 
hvordan en organisatorisk styring afspejles i sundhedsprofessionelles faglighed. 



55 

Arbejdet forstås på baggrund af ydelser og selvledelse 

Forandringerne i det offentlige kan ligeledes forstås på baggrund af, hvordan de neolibe-
rale tendenser gør sig gældende i det sundhedsprofessionelle arbejde. Der er to forskellige 
perspektiver på Neo-liberalismen. Den første form for neo-liberalisme, rummer NPM 
konceptet. Det gør sig gældende gennem en offentlig politik og organisatoriske reformer 
inden for staten (Dahl 2017: 46-47). I et tidligere afsnit har jeg berørt et eksempel på dette 
ved at nævne, hvordan en overordnet målsætning for hospitalerne styrer sygeplejersker-
nes planlægning af deres arbejde.  

Dybbroe (2015) har forsket i, hvordan implementering af NPM-tiltag har ført til et øget 
fokus på produktionslogikkerne i sygeplejerskers arbejde. Forskningen havde til hensigt 
at undersøge, hvordan medikalisering og standardisering af kvantitative sundhedsydelser 
viser sig i sundhedsvæsenet. Samt kaste lys over, ‘hvordan denne udvikling svækker rati-
onalet for pleje og omsorg’ på baggrund af, at sygeplejerskers arbejde usynliggøres og 
værdien af det forringes (Dybbroe 2015: 64). 
Empirien stammer fra forskellige forskningsprojekter. Det betyder, at den er produceret 
i forskellige kontekster i sundhedsvæsenet, og at sygeplejerskerne også indtager forskel-
lige positioner som tillidsrepræsentant, afdelingssygeplejerske mv. 
Dybbroes forskning viser, at sygeplejerskers arbejde i stigende omfang bliver udført efter 
et produktionsrationale. Det kommer for det første til udtryk ved, at der foregår en kvan-
tificering af arbejdet med et særligt fokus på det antal af ydelser, som sygeplejerskerne 
leverer. Standardisering finder således sted på forskellige måder, og en af dem sker igen-
nem en standardisering af ydelser.  
Dybbroe er inde på, at ‘Ydelsesopdeling af sundhedsvæsenets indsats og finansieringens basering på 
ydelser er blevet grundlaget for arbejdet. Standardisering af ydelserne er blevet den politiske forudsætning 
for kontraktstyring og udlicitering af sundhedsydelser’ (Dybbroe 2015: 70). 

Det betyder, at sygeplejerskernes arbejde forstås som en indsats, der er opdelt i forskellige 
former for ydelser. Standardisering drejer sig ikke alene om standardiserede arbejdspro-
cesser og procedurer, men om at patienternes behandling betragtes som afgrænsede ydel-
ser.  
For det andet bliver arbejdet medikaliseret, hvilket sker ved, at det kategoriseres ud fra 
medicinske diagnoser, og som en følge heraf, tilrettelægges arbejdet efter den behandling, 
der følger diagnosen (Dybbroe 2015: 63-65). Det er en relevant optik for afhandlingen, 
idet produktiviteten i AMD-ambulatorierne er øget på grund af en stigning i tilgangen af 
patienter, der har behov for behandling. Endvidere er selve betegnelsen ’AMD-ambula-
torie’ et udtryk for, at undersøgelser, og behandling er rettet mod patienter med diagno-
sen aldersrelateret maculardegeneration, og ikke mod patienter med en øjensygdom.  
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Den anden forståelse af Neo-liberalisme er den ideologiske og diskursive, der betegnes 
som governmentality. Denne form handler ikke om statslige reformer, men om ændrin-
ger i vores tænkning, ordforråd og praksisser. Dahl definerer neo-liberalismen som en ny 
politisk diskurs, der udvider markedslogikken til alle institutioner og til de sociale aktivi-
teter. Derigennem redefinerer staten institutioner og sociale aktiviteter som underlagt 
økonomien. Det er en ny logik, der gennem prægning af tænkningen forandrer aktørernes 
måder at argumentere på.  
Det er også udtryk for en ny form for styring, der kan ses som en vedvarende social 
proces. Det er en styring, der er karakteriseret ved ikke at være direkte, i stedet kommer 
det til udtryk gennem selvledelse (Dahl 2017: 46-47, Dahl 2009: 637). Ifølge Dybbroe ses 
selvledelse i arbejdsplanlægning, der konkret indebærer en høj grad af selvstændighed, 
arbejdsdisciplin og ansvar (Dybbroe 2015: 75).  
Det betyder, at selvledelse handler om, at de professionelle ansvarliggøres, således de 
udfører arbejdet på en særlig måde, hvilket er et analytisk perspektiv, jeg anlægger med 
governmentalityoptikken. Men jeg benytter et andet udtryk for selvledelse, nemlig selv-
styring, som en analytisk optik. Hvilket jeg gør rede for i kapitel 3.  
Spørgsmålet, der rejser sig er, hvordan disse sociale processer viser sig i sygeplejerskernes 
arbejde i AMD-ambulatorierne. Dette spørgsmål bygger også på, at NPM viser sig at være 
mere kompleks og flertydig end forventet både nationalt og lokalt (Dahl 2009: 635). Der-
for kan dette perspektiv bidrage til at synliggøre kompleksiteten i sygeplejerskernes ar-
bejde. Ifølge Dahl (2017: 14) er der en tendens til at modstille omsorg og NPM, således 
omsorg idealiseres og NPM dæmoniseres. Jeg søger at undgå denne forenkling ved at 
fokusere på, hvordan sygeplejerskernes skaber deres faglighed gennem deres praksis. 

At skabe faglighed 
Opsummeringen af de ovenstående afsnit danner grundlaget for en præcisering af, hvor-
dan faglighed forstås i afhandlingen. Det analytiske perspektiv, jeg anlægger på sygeple-
jerskerne faglighed, er en metode til at vise den faglighed, der skabes gennem sygeplejer-
skernes arbejde i en bestemt organisatorisk kontekst. Sygeplejerskerne forhandler og ud-
vikler deres faglighed på baggrund af de arbejdsopgaver, de udfører, og de (kollegiale) 
forhandlinger, de indgår i.  
Der er fokus på, hvordan sygeplejerskernes faglighed kommer til udtryk, når de håndterer 
problemer og udfordringer i praksis, erhverver ny viden og udfører nye arbejdsgange. 
Men det betyder ikke, at jeg ikke søger at opnå indsigt i sygeplejerskernes rutiniserede 
handlinger. De er interessante som et udtryk for karakteren af arbejdet. 
Da det er sygeplejerskernes praksis, der er baggrunden for at diskutere sygeplejerskernes 
faglighed, tager diskussionen afsæt i to slags analyser af empirien fra feltarbejdet og fo-
kusgruppeinterviewene. I analyserne undersøger jeg, arbejdsprocesserne i sygeplejersker-
nes praksis, og hvordan de subjektiveres.  
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Med afsæt i et professionssociologisk perspektiv, drejer diskussionen af sygeplejerskernes 
faglighed, sig om aktiviteterne, som sygeplejerskerne udfører. Det vil sige, de tekniske 
færdigheder, og den viden, som sygeplejerskerne bruger. Den viden og de færdigheder, 
sygeplejerskerne anvender, er interessante i det omfang, de indgår i aktiviteterne i deres 
praksis. Det er således ikke intensionen at tegne et fuldstændigt billede af sygeplejersker-
nes faglighed.  
På baggrund af Edwards (2010), Dahl (2017), Dybbroe (2015) og Kamp et al. (2013, 
2016) er det muligt at undersøge kompleksiteten i sygeplejerskernes faglighed ved at ana-
lysere, hvordan sygeplejerskernes arbejde på forskellige måder er styret af organisatoriske 
normer og faglige værdier. Jeg anskuer det ikke som et enten eller, for arbejdet kan udfø-
res på baggrund af forskellige rationaler. Jeg vil begynde med at gøre rede for, hvordan 
jeg forstår organisatoriske normer.  
Organisatoriske normer er et udtryk for de sociale processer, der præger det offentlige. 
Dahl (2017), Dybbroe (2015) og Kamp et al. (2013, 2016) beskæftiger sig med professi-
onalitet i en dansk kontekst og dermed kan de tendenser, de viser gennem deres forsk-
ning, i højere grad være en hjælp til at opnå viden om, hvordan sygeplejerskerne skaber 
deres faglighed i AMD-ambulatorierne. På grundlag af begreberne bureaukratisering, ko-
dificering og standardisering, er det hensigten at præcisere og nuancere, hvordan den 
organisatoriske styring kommer til udtryk i sygeplejerskernes arbejde.  

Med fokus på forskellige sociale processer er det muligt at indfange kompleksiteten i 
deres praksis og faglighed. De organisatoriske normer er udtryk for, at NPM og neolibe-
ralt, inspirerede organisatoriske forandringer har indflydelse på sygeplejerskernes tænk-
ning og måde at udføre arbejdet på. Jeg anskuer derfor ikke den organisatoriske styring 
som de-professionalisering.  
Jeg anlægger i stedet et perspektiv på faglighed, der er åbent over for ændringerne i ar-
bejdet. Faglighed kan således forstås på en (ny) måde, som er forbundet med de sociale 
processer, der kommer til udtryk, når sygeplejerskerne udfører arbejdet. Ligeledes er de 
faglige værdier interessante i det omfang, at de kommer til udtryk i sygeplejerskernes 
selvforståelse. Det vil sige, at der er et blik for sygeplejerskerne som subjekter ved at 
undersøge, hvordan de skaber deres faglighed gennem selvstyring. 

Med henvisning til sygeplejeforskning (Bundgaard et al. 2011b, 2011c, Vinall-Collier et 
al. 2016, Eide et al. 2011, Repping-Wuts et al. 2008, Emfors et al. 2016) der gøres rede 
for i kapitel 2, er sygeplejerskernes relation til patienterne af central betydning for forstå-
elsen af sygeplejerskernes faglighed. Forskningsartikler i ambulant sygepleje undersøger, 
hvordan de faglige værdier kommer til udtryk gennem sygeplejerskernes evne til at skabe 
en relation og tage vare på patienternes behov. Da det er sygeplejerskernes praksis, der 
er grundlaget for at forstå sygeplejerskernes faglighed, er jeg interesseret i at opnå viden 
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om de faglige værdier, der kommer til udtryk, når de udfører deres arbejde og når syge-
plejerskerne skaber mening med arbejdet.  
I afhandlingen undersøger jeg sygeplejerskernes praksis i et professionssociologisk per-
spektiv, derfor har jeg ikke præciseret, hvordan jeg forstår sygeplejerskernes faglige vær-
dier på andre måder end dem, der kommer til udtryk i sygeplejeforskningen og i det so-
ciologiske blik for omsorgsrationalet, jeg har skitseret tidligere i dette kapitel. I stedet 
udspecificerer jeg i forbindelse med analyserne, hvordan de faglige værdier i form af om-
sorgstænkningen viser sig i sygeplejerskernes selvforståelse. Denne optik gør det muligt 
analytisk at synliggøre de forskellige sociale processer i sygeplejerskernes faglighed, som 
ikke udelukker et blik for at forskellige rationaler kan være i spil. 
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Kapitel 4: Afhandlingens metodologi   

I dette kapitel gør jeg rede for de metateoretiske antagelser i form af ontologiske og epi-
stemologiske overvejelser, der danner grundlag for forståelsen af afhandlingens gen-
standsfelt. Jeg ekspliciterer de metodologiske overvejelser, der er centrale for forsknings-
processen, og hvordan de metateoretiske antagelser informerer de forskellige niveauer i 
forskningsprocessen (Alvesson et al. 2009: 277).  
Afhandlingens metateoretiske tilgang skal ses i sammenhæng med det sidste kapitel, hvor 
jeg gør rede for projektets professionssociologiske forståelse. Det professionsteoretiske 
og konstruktivistiske perspektiv gør det ikke alene muligt at belyse, hvordan sygeplejer-
skernes faglighed kommer til udtryk i deres praksis, det giver også et blik for, hvordan de 
organisatoriske forandringer afspejles i sygeplejerskerne måde at udføre arbejdet på. Af-
handlingen er således funderet i en undersøgelse af sygeplejerskernes praksis, for at opnå 
viden om de organisatoriske forandringer og fænomener, der bidrager til at konstituere 
sygeplejerskernes faglighed.  
Metodologien er på det grundlag konstruktivistisk inspireret, hvilket giver et blik for sy-
geplejerskernes praksis som konstitueret af forskellige sociale processer, hvilket jeg ind-
ledningsvis berører i afsnittet ’Kompleksiteten i praksis’ i sammenhæng med den Institu-
tionelle Etnografi. Da jeg har anlagt to forskellige perspektiver på, hvordan tilblivelses-
processer kan forstås som analytiske tilgange til sygeplejerskernes praksis, har jeg valgt at 
trække på Dorte Marie Søndergaards poststrukturalistisk inspirerede betragtninger i af-
snittet ’Forskellige tilblivelsesprocesser’. Her ser jeg på mulighederne ved at anlægge for-
skellige konstitueringsprocesser på genstandsfeltet og skitserer enkelte aspekter omkring 
subjektivering. Mens i afsnittet ’At anskue sygeplejerskernes praksis som ’enacted’’, gør 
jeg rede for inspirationen fra Annemarie Mol og begreberne ’enactment’ og ’multiplicitet’, 
der retter fokus mod sygeplejerskernes praksis som konstitueret på baggrund af materia-
liteternes agens.  
Der på følger afsnittet ’Viden skabes ud fra analysestrategier frem for metoderegler’, hvor 
jeg trækker på Niels Åkerstrøm Andersen (1999), fordi hans perspektiv kan hjælpe med 
at afklare forhold omkring forskning, der indfanger konstitueringsprocesser, hvor empi-
rien er central for udformningen af analysestrategierne. Herefter fremlægges endnu et 
aspekt, der har en relevans for frembringelsen af viden i form af inspirationen af Hara-
ways begreb om situeret viden, og i forlængelse heraf gør jeg rede for min forskersubjek-
tivitet. Endelig afsluttes kapitlet med afsnittet ’Abduktion som kreativ proces’ der handler 
om abduktion, som tilgang til forskningsprocessen, hvor analysestrategierne efterføl-
gende tegnes op. 
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Kompleksiteten i praksis 

Med afsæt i sygeplejerskernes praksis, er det intensionen at opnå viden om de sociale 
processer, der skaber den. Derfor anlægger jeg et perspektiv på sygeplejerskernes praksis, 
der har fokus på konstitueringsprocesser og som bygger på en tænkning, der er følsom 
over for kompleksiteten i praksis. Praksisser anser jeg ligesom Staunæs og Søndergaard 
(2014) som fundamentale for at konstituere og organisere et sted. De organisatoriske 
fænomener viser sig igennem og er resultater af forskellige praksisser, der er indbyrdes 
forbundne. Det vil sige, at jeg anskuer praksis som kompleks og virkeligheden som be-
stående af et utal af forskelligartede processer, der kan være vanskelige at rubricere. Der-
med lægger jeg afstand til en virkelighedskonstaterende og realistisk tilgang, hvor virke-
ligheden anskues som stabile og afgrænsede fænomener (Staunæs & Søndergaard 2014: 
52-54, Søndergaard 2009: 234-235, Nicolini 2009: 1392, Law 2007: 6).
På dette grundlag betragter jeg sygeplejerskernes praksis som en virkelighed, der består
af forskellige tilblivelsesprocesser. Dermed skabes et nuanceret grundlag for at opnå vi-
den om den faglighed sygeplejerskerne udfolder i AMD-ambulatoriet.

Studiets eksplorative tilsnit understøttes af den institutionelle etnografi, IE, der handler 
om at opdage det sociale i menneskers liv og handlinger i en organisatorisk kontekst. Ved 
at anlægge IE som perspektiv på feltarbejdet, kan jeg opnå et blik for institutionel kom-
pleksitet. Med denne tilgang tages der afsæt i sygeplejerskernes hverdagspraksis, og den 
viden, der skabes gennem de sociale relationer, mennesker indgår i, i en institutionel kon-
tekst. Dermed skabes et blik for de sociale relationer og deres organisering, som normalt 
ikke er synlige i en hverdag, samt hvordan de institutionelle forandringer er virksomme 
(Smith 2005: 1, 51, Widerberg 2015: 13-31).  
Jeg antager således, at den institutionelle organisering kommer til udtryk gennem syge-
plejerskernes udførelse af deres arbejdsopgaver og måden de udføres på. Jeg uddyber 
inspirationen fra den institutionelle etnografi i kapitel 6, Produktionen af empiri. I de 
næste afsnit gør jeg rede for afhandlingens ontologiske og epistemologiske antagelser. 

Forskellige tilblivelsesprocesser 

I afhandlingen forstås tilblivelsesprocesser ud fra to forskellige teoretiske optikker, derfor 
har jeg valgt at trække på Dorte Marie Søndergaards (2000, 2009) syn på empirisk post-
strukturalistisk inspireret og konstruktivistisk forskning, med henblik på at tegne afhand-
lingens metateoretiske perspektiv. Idet Søndergaard fremlægger nogle overordnede be-
tragtninger på, hvordan virkeligheden kan anskues på baggrund af forskellige konstitue-
ringsprocesser. Det vil sige, at ved at have fokus på, at sygeplejerskernes praksis både 
konstitueres af materielle, sociale og subjektive kræfter, giver det varierede perspektiver 
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på sygeplejerskernes praksis og rutinerne de udfører (Søndergaard 2000: 66-67, Højgaard 
& Søndergaard 2015: 349-351).  
Materialiteternes agens vægtes eller synliggøres i analyserne af sygeplejerskernes praksis, 
ved at anskue tilblivelsesprocesser på baggrund af Mols ontologiske begreb ’enactment’, 
hvilket jeg uddyber i næste afsnit.  
Derudover er jeg også interesseret i at opnå viden om, hvordan sygeplejerskerne konsti-
tueres som subjekter i deres praksis. Det vil sige, hvordan de transformerer sig selv gen-
nem de forskellige operationer, som de påfører deres tanker, adfærd og væremåde i deres 
praksis (Otto 2006: 8). Jeg er med andre ord også interesseret i at analysere, hvordan 
sygeplejerskernes bliver til som fagpersoner. Det hænger sammen med Salling Olesens 
perspektiv på professionalitet, hvor subjektet også konstituereres gennem arbejdet (Sal-
ling Olesen 2011: 135). 
Jeg vender tilbage til at skitsere subjektivering, som tilblivelsesproces, men først vil jeg 
påpege, at når jeg anskuer sygeplejerskernes praksis som tilblivelsesprocesser, er det ikke 
ensbetydende med, at fænomeners væren og betydning forfægtes. Men det er ikke lige-
som inden for den logisk-empiriske forskning, hvor det er genstandsfeltets eksistens, der 
er fokus på. I stedet rettes forskningsinteressen mod at undersøge tilblivelsen af og kom-
pleksiteten i de sociale processer. Søndergaard betragter det som et eksistentielt vilkår, at 
mennesket er integreret socialt. Aktørerne bliver til igennem socio-kulturelle praksisser 
og ordener, og de får praksis til at eksistere gennem aktiviteterne, de udfører. Det foregår 
gennem aktørernes reproduktion af betingelserne for deres arbejde, eller ved at de foran-
drer dem. På baggrund af disse antagelser er analyserne rettet mod, hvordan sygeplejer-
skerne ikke alene skaber deres praksisrutiner, men også, hvordan de opretholdes og for-
andres.  
Med inspiration fra Søndergaard (2000, 2009) antager jeg, at sygeplejerskerne formes som 
subjekter gennem forskellige instanser, der foregår samtidigt. Subjektivering anskues som 
en tilblivelsesproces, der rummer en dobbelthed, hvor subjektet på samme tid formes af 
og former sig selv gennem handlerutiner og forhandlinger. Det vil sige, at subjektet for-
mes dels igennem forskellige praksisrutiner og ordener, der er udtryk for de kollektive 
forudsætninger i praksisserne. Dels har subjektet mulighed for at forme sig selv ved egen 
kraft, hvilket ses i individernes forståelse og måder at skabe praksisser på. Det betyder, at 
materialiteter og handlerutiner ikke determinerer subjektet, ligesom subjekter heller ikke 
determinerer deres praksis (Søndergaard 2000: 66-68, 2009: 235- 241, Højgaard & Søn-
dergaard 2015: 349-351).  

På det grundlag anskuer jeg sygeplejerskerne som subjekter, der både skabes af og er 
medskabere af deres praksis. Dobbeltheden i konstitueringen af de sociale processer af-
spejles i afhandlingen i begge de teoretiske perspektiver. Det vil sige, at praksis anskues 
som skabt på baggrund af sygeplejerskernes interaktion med forskellige materialiteter og 
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gennem subjektiveringsprocesser. Jeg anser derfor subjektet for at være indlejret i syge-
plejerskernes praksisrutiner, ligesom praksisrutinerne medvirker i subjektiveringsproces-
sen. De analytiske perspektiver konkretiseres senere i kapitlet. 

At anskue sygeplejerskernes praksis som ’enacted’ 

I dette afsnit uddyber jeg de ontologiske antagelser på baggrund af de to begreber ’ena-
ctment’ og ’multiplicitet’, der er centrale for min forståelse af og analytiske tilgang til 
sygeplejerskerne praksis i AMD-ambulatoriet. Begreberne stammer fra Annemarie Mol 
(2002). Mol forener etnografiske undersøgelser med Science-Technology-Society studies, 
STS og kalder det for en øvelse i empirisk filosofi. Mol forstår praksisser som ’enactede’ 
og undersøger, hvordan virkelighed, menneske og teknologi bliver til og er til (Gad 2009: 
3). Mol skriver:  
‘Philosophy used to approach knowledge in an epistemological way. I was interested in the preconditions 
for acquiring true knowledge. However, in the philosophical mode I engage in here, knowledge is not 
understood as a matter of reference, but one of manipulation. The driving question no longer is “how to 
find the truth?’ but “how are objects handled in practice’’’ (Mol 2002: 5). 

Citatet er interessant, fordi viden anskues som skabt gennem praksisser. Det handler ikke 
om at finde frem til viden, der eksisterer i en given kontekst. Men viden skabes på bag-
grund af den måde objekter eller materialiter bliver håndteret i praksisser. Det betyder, at 
der ikke kun er én måde at forstå et fænomen eller en genstand på, men det afhænger af, 
hvordan objekter håndteres eller manipuleres i en praksis. Dermed anskuer jeg ikke ma-
terialiteterne i sygeplejerskernes praksisser som passive, men de bliver vakt til live gennem 
de praksisser, hvori de bliver håndteret.  

Det indebærer, at mennesker i forskellige praksisser håndterer objekter forskelligt og som 
en følge heraf bliver virkeligheden multipliceret (Mol 2002: 4-5). Det vil sige, at menne-
sket bliver til sammen med objekterne i de særlige sammenhænge, det befinder sig i (Gad 
2009:4). Dette perspektiv er interessant, fordi det gør det muligt at betragte sygeplejer-
skernes udførelse af arbejdsopgaverne som praksisser, der skabes gennem deres interak-
tion med forskellige materialiteter. Men jeg anskuer ikke sygeplejerskerne som ’multiple’ 
subjekter, det er deres praksis, der multipliceres. 

Med inspirationen fra Mol rettes fokus mod, hvad sygeplejerskerne gør, når de udfører 
arbejdet i AMD-ambulatoriet. Sygeplejerskernes praksisser anskues som situerede, og de 
eksisterer ikke uden for det, de gør (Mol 2008: 8, Mol 2002: 55). Med denne ontologi 
betragtes viden som primært lokaliseret i aktiviteter, hændelser, instrumenter, procedurer 
osv.  
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Mol definerer således en ontologi, hvor det værende er ’enacted’ på enhver måde (Mol 
2002: 41). Med inspiration fra Lehn-Christiansen (2011) oversætter jeg ’enact’ til at prak-
tisere og ’enactment’ til praktisering. Men jeg er også inspireret af Gad og Bruun Jensens 
(2012) oversættelse af ’enact’ til ’at udføre’ og ’udførelse’. Undervejs i analyserne af em-
pirien har jeg i stigende grad anvendt verbet ’at udføre’, fordi jeg fandt, at det i højere 
grad afspejler, at sygeplejerskernes arbejde skabes, når de udfører aktiviteterne, eller ar-
bejdsopgaverne. 

Begrebet ’multiplicitet’ retter opmærksomheden mod, at det samme arbejde udføres for-
skelligt i forskellige situationer. Det interessante er, hvordan sygeplejerskerne udfører ar-
bejdsopgaverne, og at det gøres på forskellige måder. Når praksisser anskues som ’mul-
tible’ skabes sygeplejerskernes praksis i AMD-ambulatoriet på varieret vis i forskellige 
situationer Derfor er det ikke mit ærinde at tage stilling til, om sygeplejerskernes praksis 
er hensigtsmæssig eller mangelfuld (Gad 2009: 5, Gad & Bruun Jensen 2012: 102). 
Med denne optik forstås sygeplejerskernes praksis som det sygeplejerskerne gør i forskel-
lige situationer og jeg anskuer sygeplejerskernes praksis, som skabt gennem deres prakti-
sering i en situation eller i forskellige situationer.  

’Multiplicitet’ er forbundet med Mols opgør med perspektivismen, hvor virkeligheden 
anskues forskelligt, afhængigt af perspektivet, der anlægges. I stedet handler det om, at 
virkeligheden opfattes som performativ. Virkeligheden fremkommer ikke ved, at der an-
lægges et bestemt perspektiv, der åbner op for kvaliteten ved at et fænomen synliggøres. 
Derimod bliver virkeligheden til, når virkeligheden bliver manipuleret og udført (Gad & 
Bruun Jensen 2012: 106-107). Afhandlingens performative forståelse har på det grundlag 
hentet inspiration fra begrebet ’enactment’, hvilket kommer til udtryk ved, at analyserne, 
der foretages på baggrund af aktør-netværksteorier, udføres som ’scripter’, som jeg gør 
rede for i næste kapitel. 

I afhandlingen inddrager jeg begrebet ’multiplicitet’ for at skabe et blik for kompleksite-
ten i arbejdet. Begrebet inspirerede produktionen af empirien, idet observationerne af 
sygeplejerskernes praksis ikke alene fokuserede på, at sygeplejerskerne udførte forskellige 
slags undersøgelser. Jeg var også interesseret i at opnå indsigt i, hvordan forskellige syge-
plejersker udfører de samme undersøgelser. Derfor har jeg observeret sygeplejerskernes 
praksis over en længere periode, hvor de utallige gange udfører synstest og OCT-scanning 
i de forskellige konsultationer, for at opnå indsigt i, hvordan de udfører dette arbejde. 
Analytisk betyder ’multiplicitet’ ligeledes, at jeg, hvor det har været relevant, har under-
søgt, hvordan de samme arbejdsopgaver udføres på forskellige måder.  
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Viden skabes ud fra analysestrategier frem for metoderegler 

I det følgende vil jeg uddybe, hvad det betyder som forsker at bedrive forskning med 
fokus på konstitueringsprocesser i et konstruktivistisk perspektiv. Endvidere gør jeg rede 
det forbehold jeg har i forhold til Åkerstrøm Andersen (1999) udlægning af konstrukti-
vistisk forskning. I forlængelse heraf berører jeg Latours forståelse af konstruktivismen.  
Åkerstrøm Andersens (1999) pointe er, at forskere der er interesserede i konstituerings-
processer har en anden tilgang til forskning, end den anskuelse der bygger på, at sand 
viden fremkommer ved at anvende bestemte metoder.  
Åkerstrøm Andersen skelner mellem ontologisk orienteret videnskab og epistemologisk 
orienteret videnskab. Den ontologiske videnskab bygger på at overholde metoderegler, 
hvor metodereglerne bestemmer, hvad der eksisterer. I denne forståelse af virkeligheden 
tages genstanden, der undersøges, for givet. 

Åkerstrøm Andersen foreslår, at forskning, der spørger til genstandens tilblivelse, træder 
et skridt tilbage. I stedet for at rette de videnskabsteoretiske spørgsmål mod ontologien 
og væren, sker der en forskydning til epistemologien. Det vil sige, at opmærksomheden 
ændres fra første ordens observationer af ’det derude’ til anden ordens observationer.  
Anden ordens observationer retter sig mod ’stedet’, hvorfra forskeren iagttager. Det be-
tyder, at der sker et skifte i det videnskabelige perspektiv fra ontologisk væren til, at vir-
keligheden anskues som epistemologisk tilblivelse (Åkerstrøm Andersen 1999: 12-13). 
Den pointe, der er interessant i denne sammenhæng, er, at forskning, der udføres på 
baggrund af konstruktivistiske antagelser, har fokus på de analysestrategier, der kan bi-
drage til erkendelse.  
Den epistemologiske videnskab handler om, hvordan verden bliver til med afsæt i be-
stemte perspektiver. Det er perspektivet, der konstruerer, hvordan forskeren iagttager det 
iagttagede. Derfor er det centralt, at videnskabelighed i anden ordens perspektiv indebæ-
rer redegørelser af analysestrategierne (Åkerstrøm Andersen 1999:13-15). Det vil sige, at 
forskeren skal være i stand til at begrunde og legitimere det videnskabelige arbejde. Der-
for er det afgørende, at jeg ekspliciterer de betingelser, overvejelser og valg, jeg har truffet 
under forskningsprocessen, så jeg gør mine valg og forskningsinteresser synlige for andre. 
Mit blik er rettet mod at undersøge, hvordan sygeplejerskerne udfører arbejdsopgaverne 
i AMD-ambulatoriet og skaber mening med det. Samtidig betyder det analytiske blik, at 
der er noget, der vælges fra. Det vil sige, at optikken har blinde pletter (Esmark mfl. 2014: 
26). Nogle eksempler på blinde pletter er: patienternes erfaringer med at være ambulante 
AMD-patienter, den emotionelle relation mellem sygeplejerskerne og patienterne, eller 
om sygeplejerskernes fagidentitet set ud fra et psykologisk perspektiv.  

Dette konstruktivistiske forskningsperspektiv indebærer, at man som forsker forholder 
sig kritisk over for den mening, der umiddelbart tages for givet. Det vil sige, at der stilles 
spørgsmål ved selvfølgelighederne. Som jeg var inde på i forrige kapitel, retter sundheds- 
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og sygeplejevidenskabelig forskning i ambulant sygepleje sig blandt andet mod at under-
søge omsorgen i sygeplejerskers praksis. Jeg anskuer derimod sygeplejerskernes praksis 
som et arbejde og er interesseret i at undersøge deres udførelse af arbejdsopgaverne.  
Jeg har derfor anlagt et professionsteoretisk og konstruktivistisk perspektiv på sygeple-
jerskernes arbejde, og ikke en omsorgsteoretisk forståelse. Men det betyder ikke, at jeg 
ikke er interesseret omsorgen i arbejdet. Det er jeg i det omfang, at det hænger sammen 
med, eller er et udtryk for, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed.  

Åkerstrøm Andersens perspektiv tager afstand fra ontologisk viden med argumentet, at 
virkeligheden ikke findes uden for det iagttagede, hvilket jeg ligesom Holen (2011) er 
uenig i. Det skyldes, at denne opfattelse er udtryk for, at der ikke er noget virkeligt uden 
for erkendelsen. Kritikken handler om, at når der ikke er noget, som eksisterer uden for 
erkendelsen, er der heller ikke mulighed for objektiv erkendelse. 
Som jeg allerede har berørt i ovenstående afsnit er det en væsentlig pointe i denne af-
handling, at uanset hvordan genstanden udforskes, eksisterer den. Genstandsfeltets eksi-
stens betvivles altså ikke, hverken som fysisk eller psykisk virkelighed og som jeg allerede 
har berørt ovenfor, kan de menneskelige aktiviteter ikke anskues uden for den sociale 
virkelighed (Esmark mfl. 2014: 19). 

En måde at anskueliggøre den fysiske virkelighed er ved at inddrage Latours forståelse af 
objektivitet. Latour betragter konstruktionen af viden som en tilblivelsesproces, der ska-
bes i en praksis. Det vil sige, at Latour anskuer interaktioner mellem mennesker og ma-
terialiteter som tilblivelsesprocesser (Olesen & Krougstrup 2007: 63-91). 
Ifølge Fuglsang betragter Latour konstruktioner og repræsentationer som objekter, der 
eksisterer, omend de ændrer sig hele tiden. Det vil sige, at de ikke kan opfattes som on-
tologisk entydige. Latours perspektiv opfattes både som relativistisk og objektivistisk. 
Relativismen kommer til udtryk ved at anskue elementerne som ‘lokale og lokalt repræsente-
rede og dernæst genstand for oversættelse’. Det vil sige, at repræsentationerne virker i den sam-
menhæng, de er antaget i. De er således ægte og eksisterende (Fuglsang 2013: 357-358). 
Det betyder, at når sygeplejerskernes praksisser anskues som aktør-netværk, så er det en 
viden, der er lokal og lokalt repræsenteret, og viden er knyttet til bestemte praksisser i 
bestemte faglige sammenhænge.  

At skabe viden situeret 

Selvom det ikke er et feministisk perspektiv, jeg har anlagt, vil jeg i det følgende udlægge 
Donna Haraways syn på situeret viden, hvor forskersubjektiviteten er afgørende for den 
viden, der skabes. Det er et synspunkt, jeg tilslutter mig. I det følgende vil jeg først for-
klare Haraways perspektiv på objektivitet og derefter gøre rede for forskersubjektiviteten. 
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Ligesom forskerne nævnt i de foregående afsnit (Staunæs & Søndergaard 2014, Sønder-
gaard 2000, Åkerstrøm Andersen 1999), argumenterer Haraway (1988) for sin videnska-
belige position ved at kritiserer positivistiske videnskabsidealer. Det handler om, antagel-
serne om at viden skal produceres på grundlag af særlige metoderegler, i form af neutral 
og distanceret iagttagelse. For at kunne opnå dette, søger man at udelukke påvirkning fra 
det kropslige, det subjektive og situerede. Ifølge Haraway betyder det positivistiske ideal 
om distanceret iagttagelse, at forskeren betragter verden uden at angive sin position. Det 
kalder Haraway for ’the god trick’. Kritikken drejer sig om, at når forskeren ikke angiver sit 
ståsted, har det den konsekvens, at forskerens blik kommer fra ’nowhere’.  
Haraways pointe er, at alle måder at ’se’ på er forbundet med forskerens sanseapparat. 
Det indebærer, at forskerens specifikke måde at se på kan forstås som synspraksisser, 
som forskeren ikke har mulighed for at sætte sig ud over. Den viden, der genereres, er 
således forbundet med forskersubjektet. 
Denne måde at skabe viden på kaldes for kropsliggjort objektivitet. Det betyder, at viden 
fremkommer på baggrund af erfaringer, der er forbundet med forskerens sanseapparat. 
Det er med andre ord gennem kroppen, at forskeren opnår viden om verden (Haraway 
1988: 579-581, Danholt & Madsen 2012: 183-193, Gad & Markussen 2012: 157 - 169).  

På den måde er et blik altid knyttet til en position, og dermed bliver viden situeret og 
kropslig. Som forsker er man således medskaber af viden, og derfor er det afgørende at 
være bevidst om forskersubjektiviteten. Samtidig er det en tilgang, der giver mulighed for 
at indtage et kritisk refleksivt forhold til ens egen og andres praksis. Jeg tilslutter mig 
denne position, samt at forskeren ikke er apolitisk og at ens blik rummer en forpligtelse, 
et ansvar over for forskningens genstand (Danholt 2012: 192-196). Det er et ansvar, jeg 
er mig bevidst om gennem den optik, jeg har anlagt. Dette kommer til udtryk gennem 
interessen for at undersøge, hvordan sygeplejerskerne udfører arbejdsopgaverne i et am-
bulatorie, der er underlagt en række forandringer det seneste årti. Jeg har valgt at anlægge 
et blik på arbejdets karakter, som jeg anser for at være forbundet med de organisatoriske 
forandringer. Fremfor at have fokus på sygeplejerskerne som professionelle, der er an-
svarlige for at leve op til bestemte faglige normer, når de udfører arbejdet. 

Dette leder videre til, at jeg som forsker er en aktiv aktør i forskningsprocessen, der bi-
drager til at forme repræsentationerne, det vil sige feltnoterne, der fremkommer gennem 
feltarbejdet. Derfor er det vigtigt at være bevidst om sin egen ‘afgrænsethed’. Det betyder, 
at jeg som aktør former den viden, der fremkommer på baggrund af feltarbejdet. Men 
det betyder også, at jeg som forsker ikke fuldt ud er i stand til at gøre rede for mine 
forudsætninger, hvilket jeg må tage højde for. Jeg finder, at afgrænsethed er et udtryk for, 
at det ikke er muligt fuldt ud at gøre rede for forskersubjektiviteten. Derfor finder jeg, i 
lighed med Gad & Markussen, at det er en forudsætning, at der gøres rede for de mulig-
heder og begrænsninger, ens ståsted som forsker er udtryk for (Gad & Markussen 2012: 
168-169). Jeg søger derfor i det følgende at reflektere over min forskersubjektivitet.
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Som uddannet sygeplejerske er jeg socialiseret ind i en bestemt professionsforståelse af 
sygepleje, som bygger på omsorgstænkningen. Men jeg har i stedet valgt at anlægge et 
kritisk sociologisk perspektiv på sygepleje ved at udforske sygeplejerskernes praksis som 
et arbejde. Det foregår med afsæt i min faglige indsigt i sygepleje og med en nysgerrighed, 
der udspringer af de organisatoriske forandringer, som sygeplejersker er en del af. Jeg har 
indledningsvis ekspliciteret, hvordan jeg anskuer sygeplejerskernes praksis i AMD-ambu-
latoriet som et arbejde. Det er centralt, at det er sygeplejerskernes praksis, forskningen er 
rettet imod, med særlig interesse for, hvordan de skaber deres faglighed.  
Et andet forhold drejer sig om, at jeg også er afgrænset i min krop, alder, køn, måde at 
interagerer med sygeplejerskerne, uddannelse mv. Det spiller naturligvis en rolle, at jeg er 
en kvinde, der blev uddannet sygeplejerske for mere end 30 år siden. Med kliniske erfa-
ringer fra psykiatrien, fremdeles fra børne- og ungdomspsykiatrien.  

Mine erfaringer som klinisk sygeplejerske skrev jeg om i 1996, hvor jeg fik udgivet min 
første artikel, der omhandler miljøterapi til anoreksipatienter. Et par år senere skrev jeg 
en artikel om mine erfaringer med at være vejleder for sygeplejerskestuderende i ung-
domspsykiatrisk afdeling. Under mit studie i sygeplejevidenskab interesserede jeg mig for 
den ungdomspsykiatriske sygepleje, særligt den følelsesmæssige relation mellem sygeple-
jerske og patient. Som underviser blev jeg interesseret i evidensbaseret viden, og var pro-
jektleder for tre forskellige projekter, hvor jeg fik publiceret analyser og konklusioner, 
dels i en rapport, dels i to artikler. Projekterne beskæftigede sig på forskellig vis med 
studerendes og kliniske vejlederes læring i journal clubs, og senere med et længerevarende 
læringsforløb for kliniske vejledere, der også omhandlede evidensbaseret viden. Jeg var 
ikke optaget af evidens i en snæver betydning, men som den viden studerende og kliniske 
vejledere anvender i deres praksis. Jeg har således interesseret mig for sygepleje som fag, 
ud fra forskellige perspektiver, hvor omdrejningspunktet har været min interesse for sy-
geplejerskers praksis. 

Jeg har altså indsigt i den organisation, jeg undersøger, og mit kendskab til sundhedsvæ-
senet betyder, at der er en række forhold, jeg tager for givet, som er blevet selvfølgelige 
for mig, og det kan derfor være vanskeligt at eksplicitere dem. Samtidig betyder min viden 
om sundhedsvæsenet også, at jeg lettere har mulighed for at opnå en dybere indsigt i, for 
eksempel arbejdsgangene og organiseringen af arbejdet.  
Endvidere indtager jeg en magtposition som forsker, hvilket har en indflydelse på mit 
samspil med sygeplejerskerne i ambulatorierne. Min forskersubjektivitet er således et ud-
tryk for mit ståsted, og dets betydning for forskningsprocessen ekspliciteres gennem mine 
løbende refleksioner over forholdet til genstanden, der undersøges (Holen 2011). Det 
vender jeg tilbage til i kapitlet, der handler om Produktionen af empiri. 
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Abduktion som kreativ proces  

Abduktion har gjort sig gældende i den måde, hvorpå jeg har grebet forskningsprocessen 
an under hele forløbet. Jeg har i afsnittet ovenfor gjort rede for analysestrategierne, og på 
den måde skildret forskningsprocessens abduktive tilgang.  
Selvom abduktion som metode rummer elementer af både induktion og deduktion, kan 
den ikke reduceres til en blanding af de to tilgange. Abduktion tager afsæt i empirien, og 
under analyseprocessen inddrages de teoretiske forståelser. Det, der gør sig gældende i 
forbindelse med dette studie er, at teorien inddrages for at inspirere til at finde nye møn-
stre og forståelser i empirien. Det betyder, at forskningsprocessen udfoldes gennem en 
vekselvirkning mellem teori og empiri, som bliver genfortolket i lyset af hinanden (Al-
vesson & Sköldberg 2009: 4-7). Denne proces bliver uddybet i det følgende. 

Alvesson og Skjöldberg har sammenlignet processen med en flyvetur: ’The true method of 
discovery is like the flight of an aeroplane. It starts from the ground of particular observation; it makes a 
flight in thin air of imaginative generalization; and it again lands for renewed observation rendered acute 
by rational interpretation’ (Alvesson & Sköldberg 2009: 5).  

Jeg vil udlægge citatet som et billede på, at analyseprocessen rummer en kreativitet. Me-
taforen, ’de højere luftlag’, ser jeg som et udtryk for, at inspirationen hentes fra forskellige 
teoretiske tilgange. For derefter på ny at vende tilbage til empirien (eller producere ny 
empiri) og udforske denne på baggrund af nye teoretiske indsigter, således det er muligt 
at opdage nye mønstre som fører til ny forståelse. 
Kirkeby påpeger, at abduktion er en metode, der har til hensigt at systematisere kreativitet 
analytisk (Kirkeby 1994: 122). Kreativiteten anser jeg for at komme til udtryk gennem 
vekslen mellem empiri og teori, der bliver genfortolket i lyset af hinanden.  
Abduktion betyder desuden, at empirien som udgangspunkt opfattes som fortolket og 
det er således en velegnet metode i en konstruktivistisk sammenhæng, hvor perspektivis-
men er central for forståelsen af empiriproduktion. Det blev også berørt i et tidligere 
afsnit, nemlig, at det iagttagede ikke kan adskilles fra det perspektiv, der anlægges. 
Endelig er det ikke hensigten med denne afhandling at teoriudvikle som den abduktive 
tilgang lægger op til (Blaikie 2011: 89-90). Derimod ønsker jeg at udvikle et nyt perspektiv 
på, hvordan sygeplejerskernes arbejde kan forstås, som bidrager til en ny forståelse af, 
hvordan sygeplejersker skaber deres faglighed i en kontekst, der er præget af institutio-
nelle forandringer.  
I kapitlerne, der omhandler produktionen af empiri og analysestrategierne, vil jeg udspe-
cificere denne del af forskningsprocessen, da analysen har været præget af en vekslen 
mellem empiri og forskellige teoretiske begreber. Jeg gør rede for, hvordan denne proces 
har udfoldet sig gennem feltarbejdet, den teoretiske analyse af empirien og ny indsamling 
af empiri og ny teoretisk analyse.  
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Analysestrategierne 
I dette afsnit uddyber jeg afhandlingens analysestrategier. Siden jeg ikke har fulgt meto-
der, der er fastlagt på forhånd, har det tilført forskningsprocessen et kreativt element, 
hvilket den konstruktivistiske og poststrukturalistisk inspirerede tilgang lægger op til 
(Søndergaard 2000: 60-64). Det vil sige, at det ikke alene er studiets formål, men også den 
indsigt, jeg har erhvervet under produktionen af empirien og analyserne af den, der har 
haft indflydelse på valget af de analytiske strategier.  

I det følgende skitserer jeg de begreber, der har formet afhandlingens forståelse af tilbli-
velsesprocesser og processen, hvorigennem analysestrategierne er fremkommet:  
For det første har jeg anlagt en performativ forståelse af virkeligheden ved at hente in-
spiration fra begrebet ’enactment’, hvilket betyder, at jeg anskuer sygeplejerskernes prak-
sis som ’enacted, eller udført (Mol 2002: 32).  
For det andet har feltarbejdet haft betydning for valget af de teoretiske perspektiver. Med 
den institutionelle etnografi som afsæt har det betydet, at jeg blev inspireret af begrebet 
’styringsrelationer’. Det giver et blik for den institutionelle styring, der virker igennem 
sygeplejerskernes udførelse af arbejdet. Dette perspektiv førte til, at projektets forståelse 
af det sociale ændrede sig i slutningen af feltarbejdet til at have større fokus på materiali-
teters betydning i sygeplejerskernes praksis. Det betød, at jeg inddrog aktør-netværkste-
orien, som analytisk tilgang til empirien, hvilket jeg uddyber i det følgende.  

For det tredje var jeg interesseret i at opnå en viden om indholdet og karakteren af ar-
bejdsopgaverne i AMD-ambulatoriet. Derfor havde jeg brug for begreber, der kunne give 
en analytisk indsigt i rutinerne i sygeplejerskernes praksis. De analytiske perspektiver, jeg 
fandt frem til, var forskellige begreber fra aktør-netværksteorien, ANT. Begreberne fra 
forskellige aktør-netværksteorier af Latour, Akrich, Callon og Law kunne på forskellig vis 
bidrage til at opnå en indsigt i, hvordan sygeplejerskerne udfører deres praksis på bag-
grund af deres interaktion med forskellige former for materialiteter. I valget af de analy-
tiske begreber spillede empirien en central rolle. Det er med andre ord empirien, der 
afgør, hvordan de forskellige analytiske begreber vægtes (Søndergaard 2009: 235).  

For det fjerde giver begrebet ’modes of orderings’ (Mol 2008: 8) et interessant perspektiv, 
da det gør det muligt at eksplicitere rationalerne i arbejdet. Dermed var det muligt at opnå 
en dybere indsigt i arbejdets karakter.  
For det femte blev jeg, ligesom Højgaard (2015: 364), opmærksom på, at de teoretiske 
begreber, jeg havde valgt, ikke var tilstrækkelige til at opnå indsigt i sygeplejerskernes 
perspektiv. Det skyldes, at analyserne af sygeplejerskernes interaktion med forskellige 
materialiteter, åbnede op for indtryk, jeg havde opnået under feltarbejdet. Det handlede 
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om den måde sygeplejerskerne udførte deres arbejdsopgaver på. Jeg blev nysgerrig efter 
at erhverve en indsigt i, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med arbejdet.  
Det førte til, at jeg for det sjette inddrog governmentalitybegrebet selvstyring, for at un-
dersøge, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med arbejdet. Det bygger på Mitchell 
Deans (2006) Foucault inspirerede optik om praksisregimer. Det betyder, at empirien fra 
fokusgruppeinterviewene analyseres på baggrund af begrebet selvstyring. Jeg undersøger 
således, hvordan sygeplejerskerne subjektiveres.  
For det syvende har de professionssociologiske perspektiver, jeg har anlagt, det tilfælles, 
at de på forskellig vis beskæftiger sig med, hvordan professionalitet udfoldes i bestemte 
institutionelle kontekster. Jeg er inspireret af Edwards (2010) konstruktivistiske perspek-
tiv på professionalitet, hvilket giver et blik for, at professionalitet praktiseres i institutio-
nelle kontekster. Det vil sige, at sygeplejerskernes faglighed konstrueres og forhandles 
igennem deres praksis. Analyserne af sygeplejerskernes arbejdsprocesser og subjektive-
ring er dermed grundlaget for at eksplicitere fagligheden i arbejdet. Endelig sætter Dahl 
(2017), Kamp et al. (2013, 2016) og Dybbroes (2015) forskning sætter mig i stand til at 
undersøge den betydning, som de markedsorienterede forandringer har for professionel-
les udøvelse af deres faglighed.  
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Kapitel 5: Teoretiske og analytiske 
perspektiver  
I kapitlet gør jeg rede for de begreber og teoretiske perspektiver, der er grundlag for 
analysen af empirien. Jeg indleder kapitlet med afsnittet ’Hvad er et script’ for at gøre 
rede for ’scriptet’ som analysestrategi. Da sygeplejerskernes praksis i AMD-ambulatoriet 
er kendetegnet ved at være rutinepræget, er det vanskeligt umiddelbart at opnå indblik i, 
hvordan de udfører arbejdet. Scriptet gør det muligt at udrede og beskrive sygeplejersker-
nes praksisser som hændelsesforløb, der skabes gennem deres interaktioner med de for-
skellige materialiteter i form af teknologier, instrumenter og standarder. Scriptet udføres 
ved at analysere empirien fra feltarbejdet ved hjælp af begreber fra aktør-netværksteorien, 
ANT.  
Det analytiske greb retter blikket mod det performative element i sygeplejerskernes ar-
bejde. På baggrund af scriptet dekonstruerer sygeplejerskernes praksis i AMD-ambulato-
riet ved at anskue det som aktør-netværk. I scripterne undersøges de aktør-netværk, der 
skabes, når sygeplejerskerne udfører arbejdsopgaverne, hvilket jeg anser for at være et 
udtryk for arbejdsprocesserne i sygeplejerskernes arbejde. Det er på baggrund af scrip-
terne, at jeg diskuterer, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed, når de praktise-
rer i AMD-ambulatoriet. 
Aktør-netværksteorien udlægges på varieret vis af forskellige filosoffer og sociologer 
(Law 2007). Jeg er hovedsageligt blevet inspireret af Bruno Latour (1996, 2008), 
Made-laine Akrich (1992), Michael Callon (1986) og Annemarie Mol (2010).  

Herefter følger for det overordnede afsnit ’Scripter udformes som aktør-netværk’, som 
indeholder 4 underafsnit. Det første underafsnit er ’Praksis som aktør-netværk’, hvor der 
er fokus på, hvad der er karakteristisk for aktør-netværksteorien, som optik og nogle af 
de videnskabsteoretiske antagelser som aktør-netværksteorien bygger på.  
Det andet underafsnit, ’Jævnbyrdige aktører’ handler om, hvordan inspirationen fra se-
miotikken gør det muligt analytisk at sidestille mennesker med teknologier. I tredje 
og fjerde underafsnit: ’Den gensidige tilpasning mellem sygeplejersker og teknologier’ 
og ’Omformning i praksisser’, søger jeg at gøre rede for forskellige begreber, der gør 
det muligt at opnå indsigt i de forbindelser, som skabes mellem mennesker og 
teknologier, og hvordan de kommer til udtryk. 
Derpå gør jeg rede for, hvordan jeg forstår begrebet ’’modes of orderings’ i afsnittet 
´’’Modes of orderings’ udtrykker rationalet i sygeplejerskernes praksis’. Begrebet er inte-
ressant, fordi det gør det muligt at anskue aktør-netværkene som ordener, der rummer 
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rationaler. Det er grunden til, at jeg har valgt at udrede dette begreb efter redegørelsen af 
inspirationen fra aktør-netværksteorien. 

Kapitlet afsluttes med afsnittet ’Selvstyring som optik’, hvor jeg gør rede for de aspekter 
fra governmentalityoptikken, der er centrale i analysen. Governmentalityoptikken er 
valgt, fordi afhandlingen har fokus på, hvordan sygeplejerskerne udfører arbejdet i en 
særlig organisatorisk kontekst. Perspektivet kan kaste lys over, hvordan praksisser og tek-
niske redskaber, former og forandrer individerne i en institutionel praksis. Selvstyrings-
analyserne handler om, hvordan sygeplejerskerne ansvarliggøres og subjektiveres gennem 
den måde de skaber mening med arbejdet.  
Begrebet selvstyring er valgt som analytisk optik, fordi jeg bl.a. under bearbejdningen af 
empirien fra feltarbejdet, blev optaget af, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med 
arbejdet. Jeg havde observeret, at sygeplejerskerne koncentrerede sig om og kontrollerede 
deres adfærd, når de udførte arbejdsopgaverne. Hvilket vakte min nysgerrighed efter at 
undersøge, hvordan de skaber mening med arbejdet gennem den selvstyring, de udfører. 
Disse analyser bygger på empiri fra fokusgruppeinterviewene, men de er også guidet af 
mine erfaringer fra feltarbejdet. Inspirationen fra governmentalityoptikken fremlægges 
hovedsageligt ud fra Mitchell Deans (2006) og Lene Ottos (2006) skrifter om denne til-
gang. 

Afsnittet ’Selvstyring som optik’ indledes med en kort redegørelse for governmentality, 
en neoliberal styrerationalitet, der har fokus på relationen mellem stat og subjekt. Det 
næste afsnit ’De praktiske og tekniske aktiviteter’ omhandler sammenhængen mellem 
tænkning og bestemte måder at handle på. I afsnittet ’Selvstyring, individet styring af sig 
selv’ gør jeg rede for, hvordan selvstyring er en selvregulerende adfærd, der udfoldes på 
baggrund af egenskaber, der er udviklet i en social praksis. Herefter berøres subjektive-
ringsprocessen i afsnittet ’Subjektivering som dannelsesproces’. Det sidste afsnit ’Normer 
og moral i sygeplejerskernes selvstyring’ omhandler den rolle, som normer og værdier 
spiller for den selvregulering, individerne udøver. 

For at skabe et overblik over indholdet i denne del af kapitlet, vil jeg først skitsere over-
skrifterne:   

• ’Hvad er et script?’
• ’Scripter udformes på baggrund af aktør-netværk’

- Praksis som aktør-netværk’
- ’Jævnbyrdige aktører’,
- ’Den gensidige tilpasning mellem sygeplejersker og teknologier’

’Omformning i praksisser’
• ’’Modes of orderings’ udtrykker rationalet i sygeplejerskernes praksis’
• ’Selvstyring som optik’
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- De praktiske og tekniske aktiviteter
- Selvstyring, individet styring af sig selv
- Subjektivering som dannelsesproces
- Normer og moral i sygeplejerskernes selvstyring

Hvad er et script? 

I dette afsnit gør jeg rede for, hvad jeg forstår ved et script, og hvordan denne analytiske 
tilgang har til hensigt at skabe viden om sygeplejerskernes praktiseringer. Jeg har valgt at 
kalde analyserne for scripter, fordi jeg vil understrege fokus på, at sygeplejerskerne skaber 
deres praksis gennem aktiviteterne eller arbejdsopgaverne, de udfører. Med denne analy-
tiske optik, der er inspireret af forskellige begreber fra aktør-netværksteorien, er det hen-
sigten at opnå viden om den rolle, som forskellige former for materialiteter spiller i syge-
plejerskernes praksis.  

Der tages afsæt i den franske antropolog og filosof, Bruno Latour, og den franske socio-
log, Madelaine Akrichs, udlægning af scripter. I kapitlet ‘Where are the Missing Masses’ skil-
drer Latour (1992), hvordan forskellige tekniske anordninger får mennesker til at handle 
på bestemte måder. Samt, at forbindelserne mellem mennesker og ikke-mennesker, netop 
skabes, fordi teknologier får mennesker til at opføre sig på bestemte måder6 (Latour 
1992). Dermed antager jeg det perspektiv, at det ikke kun er mennesker, der sætter hand-
ling i gang (Aaroe Clausen 2007). 

Ifølge Akrich og Latour er formålet med et script ‘to put on paper’, hvad forskellige aktører 
får hinanden til at gøre i en setting (Akrich & Latour 1992: 259). Latour (2008) uddyber 
dette: 

‘I kraft af den særlige forbindelse, objekterne indtræder til mennesker i, skifter de hurtigt fra at være 
mediatorer til at blive formidlere og tæller derefter for en eller ingen, lige meget hvor kompliceret deres indre 
nu end måtte være. Dette er grunden til, at man må opfinde specielle måder, hvorpå man kan få dem 
til at tale, dvs. fremkomme med beskrivelser af sig selv, dvs. fremstille skripter af, hvad det er, de får 
andre – mennesker eller ikke-mennesker – til at gøre’ (Latour 2008: 102– 103).    

Det, der er interessant ved Latours syn på, hvad et script anvendes til, er, at det er en 
metode til at synliggøre interaktionen mellem mennesker og materialiteter, som ellers er 
vanskelige at opnå indsigt i. Det vil sige, at aktøren (mediatoren), der sætter handling i 
gang, ikke umiddelbart kan iagttages. Det vil blive uddybet i næste afsnit.  

6 Latour giver eksempler vi alle kan genkende fra hverdagen: fx hvorledes en alarm i bilen får ham til at 
tage sikkerhedsselen på. Eller vejbump der får bilisten til at sænke hastigheden og køre ansvarligt. 



74 

Når empirien analyseres synliggøres denne interaktion ved at indlede analyserne med 
spørgsmålet: Hvad får materialiterer mennesker til at gøre. Det er en metode, der gør det 
muligt at opnå indsigt i, hvordan materielle aktører skaber handling i sygeplejerskernes 
praksis. Hvordan det foregår, uddyber jeg i det følgende. 
Som et led i analyserne, det vil sige udformningen af scripterne, søger jeg at besvare 
spørgsmålet, hvad får en bestemt teknologi eller hvad andre former for materialiteter får 
sygeplejerskerne til at gøre. Det kunne lyde således, hvad får OCT-apparatet sygeplejer-
skerne til at gøre. Men det kunne også være andre teknologier, i form af standarder og 
procedurer, der får sygeplejerskerne til at gøre noget bestemt. 

Scripter udformes på baggrund af aktør-netværk 

Praksis som aktør-netværk 
Da jeg allerede har berørt afhandlingens videnskabsteoretiske antagelser i det sidste ka-
pitel, og aktør-netværksteorien er valgt som en analytisk optik, er følgende redegørelse 
en kort og forenklet uddybning af nogle af de grundlæggende antagelser, som aktør-net-
værksteorien bygger på.  

I begyndelsen af sin karriere foretog Latour et etnografisk feltarbejde af det videnskabe-
lige arbejde, der blev udført på Salk-laboratorierne i La Jolla i Californien. Under feltar-
bejdet indså Latour, at arbejdet i laboratoriet bestod i at adskille den naturvidenskabelige 
viden fra den menneskelige, sociale viden. På den baggrund hævdede han, at videnskabe-
lig viden fremkommer ved at adskille det naturlige fra det menneskelige. Eller formuleret 
på en anden måde: det videnskabelige arbejde fører til, at der konstrueres en adskillelse 
mellem det naturlige og det sociale.  
Latour bygger denne antagelse på, at han under feltarbejdet observerede, at de eksperi-
menter, der blev udført i laboratoriet efterfølgende, blev afrapporteret i en sproglig vi-
denskabelig form, hvor eksperimenterne ‘blev gjort til kendsgerninger’ om naturen (Ole-
sen & Krougstrup 2007: 66). De videnskabelige eksperimenter, der lå forud for den skrift-
lige udgivelse, og hvorigennem viden blev til, var ikke medinddraget i rapporten. Det vil 
sige, at selve udførelsen af eksperimenterne, der bestod i processer, hvor der blev skabt 
en forbindelse mellem natur, i dette tilfælde proteiner, og mennesker, var der ikke gjort 
rede for.  
Pointen er, at ’kendsgerninger’ om proteiner som ‘makro-molekylære forbindelser’ bliver 
til gennem processer, der er socio-tekniske (Olesen & Krougstrup 2007: 66, 63- 91, Ar-
noldi 2006: 9-23). Det er på dette grundlag, at det sociale skal forstås som de forbindelser, 
der konstrueres i praksisser mellem det naturlige eller tekniske og det menneskelige eller 
det sociale. 
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Latours observationer i Salk-laboratorierne førte til, at han sammen med den engelske 
sociolog Steve Woolgar hævdede, at det sociale ikke alene er skabt af mennesker, men 
materialiteter er med-skabere af det sociale. Det vil sige, at det sociale skabes gennem de 
forbindelser, der i praksisser opstår mellem mennesker og teknologier eller materialiteter. 
Den materielle verden har således en betydning for, hvordan det sociale bliver til. For-
skellige teknologier spiller med andre ord en rolle i tilblivelsen af viden om det sociale. 
Latour og Woolgar fremsætter hermed en kritik af, at sociologiske forklaringer ikke rum-
mer et blik for den materielle verden.  
De anskuer den sociale verden som konstrueret gennem de forbindelser, som mennesker 
og materialiteter indgår i med hinanden. Latour udtrykker det således: ‘det sociale er derimod 
selve det, der limes sammen ved hjælp af mange slags forbindere’ (Latour 2008: 25). Det sociale er 
ikke et fænomen, men det er en særlig form for forbindelse imellem fænomener, der ikke 
er sociale i sig selv (Latour 2008: 25). Disse forbindelser kalder Latour for aktør-netværk, 
og de skabes i praksisser.  

Det er på dette grundlag hensigten at analysere empirien fra feltarbejdet, med henblik på 
at opnå indsigt i de forbindelser eller netværk, der skabes gennem sygeplejerskernes prak-
sisser. Aktør-netværk er altså et udtryk for de forbindelser, der skabes mellem menneske-
lige og materielle aktører. Det er centralt, at sygeplejerskernes praksis anskues som kon-
strueret og aktørnetværksteorien kan bidrage til at skabe et blik for de processer, hvor-
igennem sygeplejerskerene skaber deres praksis. Scripter er således en metode til at 
synliggøre de arbejdsprocesser, som sygeplejerskerne udfører i deres arbejde. Det er ar-
bejdsprocesser, der kan være vanskelige at opnå indblik i, fordi sygeplejerskernes prak-
sisser er rutineprægede.  

Frem for at praksisser udføres på baggrund af den menneskelige intentionalitet, så skabes 
det sociale gennem de interaktioner, der i forskellige aktiviteter skabes mellem mennesker 
og materialiteter. Forbindelserne mellem det sociale og det tekniske anskues som proces-
suelle sammenkædninger, der opstår gennem interaktionerne mellem dem (Arnoldi 2006: 
9-23).
For at være i stand til at undersøge disse forbindelser er det en forudsætning, at den
sociale verden gøres så flad som muligt. Den flade ontologi opstår ved, at mennesker og
objekter sidestilles (Latour 2008: 38). Den flade ontologi er et udtryk for, at det ikke er
hensigten at søge efter årsagsforklaringer, der sigter til sociale strukturer eller subjekters
intentionalitet. I stedet består analyserne med aktør-netværksteorien af beskrivelser af
processer (Arnoldi 2006: 9-23).

Da netværk skabes gennem de forbindelser, de forskellige aktører indgår i en praksis, er 
det praksisserne, der former netværket. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvordan netværket 
beskrives og beskrivelsen af det vil aldrig være det samme som netværket. Det er altså i 
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praksis, at aktør-netværk kommer til syne, og derfor er det ikke muligt på forhånd at 
bestemme eller afgøre de aktør-netværk, der skabes undervejs (Latour 2008, Gad & 
Bruun Jensen 2012: 100-101). Derfor er forskning inden for denne forståelse en proces, 
hvor praksis, teori og forsker indgår i et dynamisk samspil. Det vil sige, at forskeren er 
en aktiv aktør i beskrivelsen af netværket, og dermed også i udformningen af repræsen-
tationen.  

Opsummerende betyder det, at begreber fra aktør-netværk teorien retter det analytiske 
blik mod sygeplejerskernes praktisering, hvor de skaber forbindelser eller netværk, når de 
udfører forskellige undersøgelser af patienternes øjne. Det sociale skabes således ikke 
alene på baggrund af menneskelige relationer, men skabes også gennem forbindelser mel-
lem sygeplejersker og de forskellige materialiteter, de håndterer. Mol udtrykker ret præ-
cist, hvordan netværk opstår, når aktører forbinder sig med andre aktører.  

’This is the starting point: actors associate with other actors, thus forming a network in which they all 
are made into “actors” as the associations allow each of them to act. Actors are enacted, enabled, and 
adapted by their associates while in their turn enacting, enabling and adapting these’ (Mol 2010: 260). 

Citatet rummer en pointe om, hvordan netværket opstår: Netværket skabes, fordi forbin-
delserne mellem aktørerne tillader dem at handle. Netop denne pointe er jeg interesseret 
i at tydeliggøre i mine analyser.  
Mol anvender verbet ’associate’, når hun skriver om, hvordan netværk opstår. ’Associate’ 
kan ifølge Gyldendals Røde Ordbøger oversættes til at forbinde.  
Jeg anvender fremdeles udtrykket ’at forbinde’ i analyserne. Andre forskere (Huniche & 
Olesen 2014), der beskæftiger sig med ANT, bruger ofte udtrykket ’relation’, som beteg-
nelse for forbindelserne i aktør-netværket.  
Da projektets analytiske optik rummer andre begrebslige tilgange end begreber fra post-
aktørnetværksteori og aktør-netværksteorien, har jeg valgt at bruge udtrykket ’forbindel-
ser’ i scripterne. Mens jeg i analyserne, der bygger på governmentalityoptikken selv-sty-
ring, bruger ordet relation som et udtryk for en relation mellem mennesker.  
Med afsæt i Latour (2008), Mol (2010), Akrich (1992) og Callon (1986) præsenteres for-
skellige begreber, der gør det muligt at opnå indsigt i, hvordan forbindelserne skabes. Da 
jeg er interesseret i at undersøge, hvordan forbindelserne skabes for at udfærdige scrip-
terne, vender jeg tilbage til dem i følgende tre afsnit. 

Jævnbyrdige aktører  
I dette afsnit rettes fokus mod de antagelser, der gør det muligt at sidestille sygeplejer-
skerne med de materialiter, de bruger. Hensigten med afsnittet er kort at gøre rede for 
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inspirationen fra semiotikken, og hvad den indebærer for ANT-analyserne og udform-
ningen af scripterne. Ifølge Latour gør semiotikken det muligt at sidestille mennesker og 
ikke-mennesker som aktører. Latour definerer en aktør således:   

‘En ’aktør’ i AT (et tidlig udtryk for ANT) er en semiotisk definition – en aktant, dvs., noget der 
handler, eller som får aktivitet fra andre. Det indebærer ingen særlig motivation fra menneskelige indivi-
duelle aktører eller fra mennesker generelt. En aktant kan bogstavelig talt være hvad som helst, hvis 
denne indrømmes kilden til handling’ (Latour 1996: 53).  

En aktør får med andre ord sin aktivitet gennem den relation, som den indgår i med 
andre. Dette uddybes i det følgende: Latours inspiration fra semiotikken gør det muligt 
at skabe indsigt i, hvordan forskellige slags aktører kan interagere og indtage forskellige 
roller. Latour henviser til den franske sprog- og litteraturforskers A.J. Greimas’ aktant-
model (Latour 1996). Greimas udviklede aktantmodellen til analyser af eventyr og histo-
rier. I aktantmodellen kan både mennesker og ting tillægges en rolle, og igennem denne 
varetager de nogle funktioner. En aktant behøver ikke at være én person eller en genstand 
eller et dyr. Derimod kan funktionen varetages af flere aktanter, og flere funktioner kan 
varetages af en aktant. Endvidere kan funktionen ophøre eller overtages af andre aktanter 
(Olesen & Krougstrup 2007: 83-85). Aktører og aktanter har den samme betydning i 
ANT, og selvom aktantbegrebet henviser til de forskellige roller og funktioner, en aktør 
kan indtage, har jeg valgt at beskrive aktanterne som aktører, for at fremhæve den styring 
aktører udøver i de forskellige praksisser (Arnoldi 2006: 12).  
Også Mol berører inspirationen fra semiotikken. Hun sammenligner den semiotiske for-
ståelse, at ord kun får tillagt deres mening gennem deres relation til andre ord, ved at 
aktørerne får deres betydning ved at relatere sig til hinanden igennem praksisser (Mol 
2010:257-258, Gad & Bruun Jensen 2012: 95-96). Det er altså i praksisserne, at aktører 
får tillagt betydning.  

Når aktørerne kun får betydning gennem deres relation til andre, betyder det, at der ikke 
er nogen kerne, som handlingen udgår fra. De besidder med andre ord ikke nogen essens 
i sig selv (Elgaard Jensen 2003:23, Elgaard Jensen 2005: 188). Dette rejser naturligvis en 
kritik af, om mennesker kan betragtes som genstande. Jeg er enig med Mols pointe, at 
det er meget muligt, at ANT- processen fejler i at beskytte mennesker mod at blive be-
tragtet som ting, men den tilbyder noget andet i stedet for.  
ANT-analyserne åbner op for muligheden for at analysere tings sociale liv.  I stedet for 
at se bort fra materialiteterne, er der en interesse for dem (Mol 2010: 255). Der ligger 
således en begrænsning i denne analytiske tilgang, og derfor er det ikke min hensigt at 
indskrænke analyse til kun at omfatte dette perspektiv.  
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Inspirationen fra semiotikken indebærer, at jeg gennem ANT-analyserne har mulighed 
for at anskue praksis på en anden måde end den gængse, fordi de dualismer, der normalt 
antages at være til stede, dekonstrueres. Dekonstruktionen kan lade sig gøre, fordi aktø-
rerne som nævnt ikke har nogen iboende egenskaber, og derfor kan de traditionelle dua-
lismer annulleres. Dualismerne kommer eksempelvis til udtryk ved ‘human/nonhuman, 
sand/falsk og mikro/makro’ (Gad & Bruun Jensen 2012: 95, Elgaard Jensen 2003:23, 
Elgaard Jensen 2005: 205-206). Det betyder, at sygeplejerskernes arbejde i stedet anskues 
som netværk, der skabes gennem deres praksis. Det er som nævnt en analytisk tilgang, 
hvor der ikke tages stilling til, om praksis er rigtig eller forkert. 

Opsummerende betyder det semiotiske perspektiv, at det er muligt at arbejde mere åbent 
med empirien, end hvis jeg udelukkende havde sociologiske kategorier som udgangs-
punkt for analysen (Houborg 2006: 157). Det betyder, at aktører får mening igennem 
deres relationer til andre aktører. Det er dog ikke et perspektiv, der er uproblematisk, 
fordi mennesker sidestilles med teknologier. Men det giver mig mulighed for at dekon-
struere sygeplejerskernes praksis ved at anskue den som netværk, der skabes. Dermed 
opnår jeg et dybere indblik i, hvordan sygeplejersker udfører arbejdsopgaverne. 

Den gensidige tilpasning mellem sygeplejersker og ’teknologier’  
I dette afsnit inddrager jeg Akrichs udlægning af aktør-netværksteorien, ANT, for at ud-
dybe, hvordan forbindelserne mellem det tekniske og det sociale skabes.  Endvidere præ-
senteres Akrichs bud på, hvordan det er muligt at omgås det metodologiske problem, at 
rutineprægede praksisser kan ære vanskelige at beskrive. 
Akrich (1992) anskuer et script som beskrivelsen af de handlinger, der udføres, når tek-
nologier benyttes. Hun er primært interesseret i, hvordan tekniske objekter indgår i op-
bygningen af heterogene netværk med mennesker (Akrich 1992: 206). Akrich er således 
optaget af teknologier i materiel forstand, mens jeg vælger at anskue teknologier bredere. 
Jeg er ikke alene interesseret i, hvorledes sygeplejerskerne udfører deres praksis, når de 
bruger forskellige teknologier og instrumenter. Jeg er, som nævnt, også interesseret i, 
hvad eksempelvis standarder og procedurer får sygeplejerskerne til at gøre. Endvidere 
anser jeg Akrichs perspektiv for at være et bidrag til, hvordan sygeplejerskernes praksis 
kan forstås. 

Akrich fokuserer på forbindelserne mellem det sociale og det tekniske, men det skal ikke 
opfattes i en traditionel sociologisk forstand. Det er som nævnt en central pointe i ANT, 
at forbindelserne mellem det sociale og tekniske, sidestilles, således at der ikke skelnes 
mellem dem. De er ovenfor ophævet som kategorier. Dermed er den traditionelle socio-
logiske opfattelse, at det er mennesker, der handler med teknologier, sat ud af spillet 
(Akrich 1992, Bruun Jensen 2015: 410-420). Dette er muligt, når praksis anskues semio-
tisk, hvilket jeg uddybede i afsnittet ’Jævnbyrdige aktører’. 
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Akrich fremlægger to pointer, som jeg finder er væsentlige for at kunne beskrive de for-
bindelser, der skabes gennem aktør-netværk. De to pointer bygger på et par grundlæg-
gende antagelser, som jeg først vil nævne. Dels skriver Akrich, at der hele tiden foregår 
en bevægelse mellem ‘det tekniske’ og ‘det sociale’. Dels skelner hun mellem indersiden 
og ydersiden af de tekniske objekter. Jeg vil komme nærmere ind på, hvad det betyder 
for den tilpasning, der hele tiden foregår mellem det sociale og det tekniske. 

Den første pointe handler om, hvorledes konstruktionen af det tekniske objekt begrænser 
aktørerne i deres måde at relatere sig til teknologier og til hinanden. Dette udlægger jeg 
således, at forskellige materialiteters udformning har en betydning for den rolle, de spiller 
i sygeplejerskernes praktiseringer. Fx har OCT-apparatets konstruktion en betydning for, 
hvordan sygeplejerskerne interagerer med patienterne, fordi sygeplejerskerne må koncen-
trere sig om at koordinere deres aktiviteter med apparatet, når de tager ’billeder’ af pati-
enternes nethinde i øjet.  

Den anden pointe drejer sig om de forskellige forbindelser, der indgås, når teknologien 
bliver brugt. Teknologier rummer et script for, hvordan de skal benyttes. Det vil sige, at 
teknologien er designet til at blive brugt på en bestemt måde, og man skal gøre noget 
særligt for at håndtere teknologien. Men scriptet, som en teknologi indeholder, er ikke 
determinerende for, hvordan teknologien håndteres, det skal ifølge Akrich snarere opfat-
tes som en ramme. Det betyder, at det ikke nødvendigvis dikterer, hvordan aktørerne 
skal handle, når de bruger teknologien. Derfor er der mulighed for, at aktørerne kan om-
forme den måde, de bruger teknologien på (Akrich 1992: 206-208).  
Det betyder, at når sygeplejerskerne interagerer med forskellige ’teknologier’, opstår der 
forbindelser, der er et udtryk for deres interaktion. Det er på baggrund af denne interak-
tion, at scriptet opstår. Det vil sige, at jeg er interesseret i at analysere den gensidige til-
pasning, der foregår mellem materialiteterne og sygeplejerskerne. Mit fokus er med andre 
ord, hvorledes de forskellige aktører gensidigt tilpasser sig hinanden gennem det, de får 
hinanden til at gøre.  

Akrich påpeger endvidere et metodologisk problem.  Det drejer sig om, hvordan det er 
muligt at få øje på den gensidige tilpasning, der hele tiden foregår i aktør-netværket. Idet 
forbindelserne mellem mennesker og ikke-mennesker kan være vanskelige at få indblik i, 
når de er stabile. Hun mener, at de situationer, der kan give indsigt i netværk, er dem, der 
er præget af en eller anden form for uenighed, forhandling eller mulighed for sammen-
brud (Akrich 1992: 207). Derfor er mine analyser også rettet mod de situationer, hvor 
der er forskellige former for forhandling mellem sygeplejersken og patienten, eller en 
teknologi er brudt sammen. Det er udelukkende fordi det giver mig en indsigt i sygeple-
jerskernes rutiner, som ellers ikke er mulige at få indblik i. 
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Latour (2008) forholder sig ligeledes til dette problem. Han mener, at det er muligt at 
observere og få indsigt i menneskelige og ikke-menneskelige aktører, når aktøren ikke 
besidder de nødvendige færdigheder, for at være i stand til at udføre en handling. Fx fik 
jeg indsigt i brugen og betydningen af den elektroniske patientjournal, EPJ, da den blev 
opgraderet til en nyere, regional udgave af EPJ, som sygeplejerskerne først skulle lære at 
kende, inden de kunne bruge det. Latour nævner ligesom Akrich også sammenbrud og 
uheld som situationer, der synliggør aktørerne (Latour 2008: 103-105).  

Opsummerende er scripter en metode til at få indsigt i den gensidige tilpasning der fore-
går mellem sygeplejersker og forskellige materialiteter i deres praksis. Det er de forbin-
delser, der opstår, når aktørerne interagerer, der former den måde, ’teknologien’ bruges 
på. Disse forbindelser er ikke umiddelbart til at få øje på i sygeplejerskernes rutinepræ-
gede praksis, derfor giver særlige situationer mig mulighed for at få et indblik i deres 
praktiseringer. Det betyder, at jeg i analyserne også fokuserer på de situationer, som ikke 
forløber efter hensigten. Det kan for eksempel være undersøgelser som sygeplejerskerne 
har svært ved at udføre. Endvidere opnåede jeg indsigt i sygeplejerskernes rutiner, når de 
omhyggeligt beskrev, hvad de gjorde. Det vil sige, at rutinerne blev udredt, således jeg fik 
indblik i de aktiviteter, de udførte. 

Omformninger opstår i praksisser 
I det følgende ser jeg på begrebet translation, der er et udtryk for den omformning, som 
foregår, når aktør-netværk dannes (Elgaard Jensen 2003:7). Endvidere præsenterer jeg tre 
begreber, som er forbundet med translation. Det drejer sig om simplificering, ’black box’ 
og inskription.  
Sociologen Michael Callons begreb ’translation’ giver mig mulighed for at uddybe den 
omformning, der foregår, når sygeplejerskernes interagerer med forskellige materialiteter. 
I kapitlet The Sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric Vehicle gør Callon (1986a) 
rede for, hvordan aktør-netværk opstår på baggrund af translation. Begrebet gør det mu-
ligt at beskrive de mekanismer, hvorved aktør verdnerne7 bliver skabt (Callon 1986a: 33). 

Translation indebærer en definition af roller, en fordeling af roller og en skildring af et 
script. Translationen kan ikke tages for givet, fordi de strategier, der tages i brug i en 
praksis afhænger af de særlige omstændigheder, hvori strategierne udvikles (Callon 
1986b: 25-26). Gennem udformning af scripter, kan jeg derfor opnå indsigt i translatio-
nerne, der opstår på baggrund af de roller, sygeplejerskerne indtager, når de interagerer 
med forskellige materialiteter. Endvidere har de særlige forhold, der er til stede i situati-
onen, også en indflydelse på omformningen/translationen. 

7 Et udtryk der tidligt var synonymt med aktør-netværk (Houborg 2006)) 
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Translation er altså et udtryk for den forandring, som opstår når aktørerne interagerer. 
Der foregår altså konstant en eller anden form for forandring. Forandringen er dog ikke 
større, end at de gengivelser som opstår på baggrund af interaktionerne mellem aktørerne, 
er forbundne (Gad & Bruun Jensen 2012: 94-95).  

Begrebet simplificering gør det muligt at erhverve indsigt i, hvad der sker, når en praksis 
bliver til et velfungerende netværk. Callon har den pointe, at der foregår en simplificering, 
når aktør-netværk udføres.  

‘Simplification is the first element necessary in the organization of an actor-world: indeed it is an inevitable 
result of translation. In theory, reality is infinite. In practice, as a result of the translations that it brings 
about, an actor-world is limited to a series of discrete entities whose characteristics or attributes are well 
defined. The notion of simplification is used to account for the reduction of an infinitely complex world by 
means of translation’ (Callon 1986a: 28-29). 

Callons forståelse af simplificering er, at den opstår på baggrund af translation, hvor de 
forskellige dele eller aktører i et netværk kommer til at fremstå forenklet. Det vil sige at 
den kompleksitet, som et aktør-netværk rummer, ikke længere er synlig. Et aspekt, der er 
væsentligt at tage højde for i sygeplejerskernes rutiner, som fremstår som enkle og selv-
følgelige for sygeplejerskerne. 
Callons pointe er, at aktør-netværk opstår i en praksis, der er kompleks, og der foregår 
undervejs en simplificering. Simplificeringen kommer til udtryk gennem det, Callon kal-
der for en ’black box’: ‘A ’black box’ whose operation has been reduced to a few well-defined para-
meters …’ (Callon 1986a: 29).  
Begrebet ’black box’ hjælper mig til at illustrere, hvorledes en tilsyneladende enkel og 
rutinepræget praksis rummer en kompleksitet. Når praksis fremstår som enkel, er det et 
udtryk for, at aktørerne er blevet til et netværk, der har erhvervet en vis stabilitet (Elgaard 
Jensen 2003:7). Simplificeringen, som kommer til udtryk gennem ’black-box’, er baggrun-
den for det, Akrich kalder for et metodologisk problem. Det opstår, når forbindelserne 
mellem mennesker og ikke-mennesker er så rutinerede, at de er vanskelige at få øje på, 
fordi de fremstår som en helhed, en ’black-box’. 

Translation er også forbundet med begrebet inskription. Callon udtrykker sig således om 
inskription: ‘Let us start by listing some displacements. Entities are converted into inscriptions: reports, 
memoranda, documents, survey results, scientific papers. These are send out and received back, acted upon 
and reacted to’ (Callon 1986a: 27).  

Inskription er derfor udtryk for den omdannelse, der foregår, når forskellige processer 
bliver forenklede. For eksempel gennem forskellige former for dokumentation, hvilket 
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også finder sted i sygeplejerskernes praksis, når de dokumenterer forskellige former for 
oplysninger om patienterne. 
Aktør-netværket er et udtryk for en (tilblivelses)proces, der kommer til udtryk gennem 
den omformning, der foregår i inskriptioner. Inskriptionerne opstår gennem forskellige 
teknologier (Elgaard Jensen 2003:10). Dette betyder, at det også er min hensigt at be-
skrive omformninger gennem de forskellige inskriptioner, der foregår i sygeplejerskernes 
praksis, når jeg udformer scripter. Et eksempel på inskription er, når sygeplejerskerne 
noterer patienternes verbale udsagn i EPJ. I den proces foregår en omformning af tale til 
skriftsprog. 

Ved at synliggøre translationerne i sygeplejerskernes praksis, kan jeg opnå en indsigt i, 
hvorledes denne praksis er speciel, fordi translationerne er forbundne med de særlige 
omstændigheder, der karakteriserer sygeplejerskernes praktiseringer i AMD-ambulato-
riet. Begreberne translation og inskription gør det muligt for mig at få yderligere indsigt i 
tilblivelsen af aktør-netværk. Når netværk udføres, foregår der forskellige translationer. 
Begreberne sætter mig i stand til at synliggøre de omformninger, der foregår, når syge-
plejerskernes udfører arbejdsopgaverne i AMD-ambulatoriet.  

Opsummerende gør ANT, som analytisk perspektiv, det muligt at synliggøre de arbejds-
processer, som sygeplejerskernes arbejde rummer. Det foregår ved at dekonstruere syge-
plejerskernes praksis og synliggøre de rutiner, som den består af.  Der opnås med andre 
ord en indsigt i de processer, der skabes, når sygeplejerskerne interagerer med forskellige 
former for materialiteter. På den måde rettes blikket mod kompleksiteten i sygeplejer-
skernes rutiner.  

’Modes of orderings’ udtrykker rationalet i sygeplejerskernes 
praksis  

I dette afsnit retter jeg blikket mod, hvad begrebet ’modes of orderings’ (Mol 2008) kan 
bidrage med i analyserne. ’ Modes of orderings’ er valgt som optik, for at eksplicitere de 
rationaler, som er indlejret i sygeplejerskernes rutineprægede praksis. Det er interessant 
at opnå indsigt i rationalerne, fordi de er så selvfølgelige, at de kan være vanskelige at 
sætte ord på. Det vil sige, at når sygeplejerskerne interagerer med de forskellige materia-
liteter, skaber de samtidig gennem deres praksis særlige rationaler.  

’Modes’ forstås som forskellige måder at tænke og handle på. De forskellige måder kan 
være til stede samtidigt, eller på forskellige tidspunkter og forskellige steder. ’Ordering’ 
er et udtryk for en proces.’Ordering’ sigter til, at aktiviteten at ordne, involverer en ind-
sats, der er kontinuerlig. Aktiviteten fører til en særlig orden, og det er en måde at finde 
frem til rationalet i de praksisser, der undersøges.  
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I modsætning til Mol, der ikke er interesseret i måderne, hvorpå de socio-materielle ’or-
derings’ (processerne) bliver til (come into being) eller magten, der er involveret i proces-
serne, er jeg interesseret i at opnå indsigt i, hvordan aktør-netværkene bliver til og de 
særlige ordener, der skabes herigennem. Jeg anser altså ’modes of orderings’ for at blive 
til på baggrund af de aktør-netværk, sygeplejerskerne indgår i. Det vil sige, at det er på 
grundlag af aktør-netværks analyserne eller scripterne, at jeg analyserer, hvordan de også 
er udtryk for særlige rationaler i sygeplejerskernes praksis.  
En anden pointe er, at ’modes of orderings’ retter fokus mod sammenhænge, der ikke 
nødvendigvis er synlige for dem, der er involveret. Det vil sige, at rationalerne i en praksis 
ikke nødvendigvis er mulige at udtrykke verbalt, fordi de er indlejret i praksisser (Mol 
2008: 9-10). Rationalerne i sygeplejerskernes danner et grundlag for at diskutere, hvordan 
sygeplejerskerne skaber deres faglighed i AMD-ambulatoriet, hvilket jeg udreder i kapitel 
7. 

Selvstyring som optik 

I dette afsnit vil jeg gøre rede for, hvordan selvstyring forstås som analytisk perspektiv, 
for at opnå viden om, hvordan sygeplejerskerne skaber mening8 med deres praksis. In-
spirationen fra governmentalityoptikken bliver uddybet i nedenstående afsnit. Samtidig 
ekspliciterer jeg, hvordan begrebet selvstyring operationaliseres under analyserne. Jeg vil 
indlede med at skitsere, hvad der karakteriserer governmentalityoptikken. Det er en optik, 
der udspringer af Foucaults tanker om politiske styringsrationaler. Det er en kritisk soci-
ologisk magtanalyse, der undersøger magtudøvelse i den moderne velfærdsstat, hvor ana-
lyserne interesserer sig for relationen mellem staten og borgeren. Dean har udviklet denne 
styringsrationalitet eller -tænkning, der undersøger forholdet mellem magt og styring. 
Dean beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger i den moderne velfærdsstat, især med 
forholdet mellem stat og subjekt (Villadsen i Dean 2006: 9-10, Thualagant 2011: 104-
110). 

Foucault skriver i kapitlet Governmentality om det særlige ved denne form for styring: 

8 Der er andre teoretikere, som måske ville være oplagt at vælge, når man er interesseret i at un-
dersøge, hvordan individer skaber mening i en social praksis. For eksempel Berger og Luckmann 
(2000), der beskæftiger sig med, hvordan mennesker skaber sig selv gennem en social praksis, hvor 
den sociale orden er skabt gennem menneskelig aktivitet (Berger & Luckmann 2000).  
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’Interest at the level of the consciousness of each individual who goes to make up the population, and 
interest considered as the interest of the population regardless of what the particular interest and aspira-
tions may be of individuals who compose it, this is the new target and the fundamental instrument of the 
government of population: the birth of a new art, or at any rate of a range of absolutely new tactics and 
techniques’ (Foucault 1991: 100).  

Det vil sige, at styring af befolkningen handler om regulering af det enkelte individs be-
vidsthed, og det er en styring, der er rettet mod det, der anses for at være i befolkningens 
interesse og ikke det enkelte individs. Den politiske styring foregår bl.a. ved at stimulere 
individerne til problemløsende adfærd.  
Governmentalityanalyserne er kendetegnet ved at undersøge, hvordan liberalstyring vir-
ker med det sigte ‘at frisætte, stimulere og realisere individets potentialer.’ (Villadsen i Dean 2006: 
12). Det betyder, at analyserne synliggør det selvarbejde, der er en forudsætning for at 
gøre borgerne selvansvarlige og kompetente. Dette perspektiv anlægges på sygeplejer-
skernes praksis, for at opnå indsigt i den institutionelle styring. Styringen viser sig gennem 
de aspekter sygeplejerskerne tillægger betydning under udførelsen af arbejdet. Jeg uddy-
ber den neo-liberale styringsmentalitet yderligere i det følgende. 
Et særligt kendetegn ved den neo-liberale rationalitet er, at der sigtes mod at skabe an-
svarlige subjekter, hvis moral bygger på, at de foretager en rationel vurdering af omkost-
ningerne og fordelene ved en bestemt handling, samt de alternative muligheder, der også 
er tilstede i situationen. Det er centralt, at det enkelte subjekt er ansvarligt for konsekven-
serne af dets handlinger og at individerne i en institutionel sammenhæng udvikler en so-
cial ansvarlighed (Lemke 2002: 12).  
For at opnå viden om, hvordan sygeplejerskerne bliver til ansvarlige subjekter, retter jeg 
i analyserne af empirien blikket mod deres rationelle vurderinger af deres muligheder for 
at udføre deres arbejdsopgaver og konsekvenserne af deres valg. Jeg har med andre ord 
fokus på sygeplejerskernes problemløsende adfærd, som er grundlaget for, at de opøver 
de kompetencer og egenskaber, de har brug for, for at de kan udføre arbejdet i AMD-
ambulatoriet.  

Governmentalityoptikken er en videre udvikling af Foucaults grundtanker i form af et 
praksisorienteret perspektiv, der søger at forstå menneskelig subjektivitet i et kulturelt 
perspektiv. Foucaults praksisregime analyser er en tænkning, der forstår menneskets ev-
ner og handlemuligheder som formet af sociale relationer.  
Praksisregimer er i al enkelhed måder at udøve aktiviteter på, som indgår i en bestemt 
kontekst. Det er praksisser der udføres i en institutionel sammenhæng, og de er rutinise-
rede og ritualiserede. Det vil sige, at aktiviteterne udføres på bestemte tidspunkter og på 
bestemte måder (Dean 2006: 58). Inspirationen fra denne tænkning understøtter blikket 
på sygeplejerskernes rutineprægede arbejde som en praksis der udføres i en bestemt in-
stitutionel kontekst, hvor deres handlemuligheder formes gennem de sociale relationer, 
de indgår i. 
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De praktiske og tekniske aktiviteter   
En af de første dage under feltarbejdet fortæller en sygeplejerske mig, at i AMD-ambula-
toriet er det vigtigt at være god til at håndtere teknologierne, fordi dét giver dem overskud 
til patienterne. Denne udtalelse gjorde mig nysgerrig, og den kom til at følge mig under 
forskningsprocessen. Den bidrog til, at jeg senere hen indså, at det var nødvendigt at 
foretage fokusgruppeinterviews, for at opnå viden om, hvordan sygeplejerskerne gennem 
den sociale interaktion skaber mening med deres arbejde. Jeg var således interesseret i at 
opnå viden om, hvad sygeplejerskerne tænker om deres arbejdsopgaver, deres relationer 
til hinanden og de nærmeste samarbejdspartnere i AMD-ambulatoriet.  

Dette skal ses i sammenhæng med, at governmentalityanalyser retter sig mod tænkning, 
der er gjort praktisk og teknisk. Et rationale er en tænkning, der relativt tydeligt, systema-
tisk og konkret udtrykker, hvordan aspekter ved en genstand bør være og det former 
adfærden (Dean 2006: 44-54). Det betyder, at tænkningen virker igennem de organiserede 
måder at handle på. Tænkningen forbinder sig med og er indlejret i de tekniske redskaber, 
praksisser og institutioner, der former og omformer adfærd. Det indebærer, at styring 
virker igennem individernes ønsker, interesser og holdninger. Governmentalityanalyser 
retter derfor opmærksomheden mod sammenhængen mellem de tanker sygeplejerskerne 
gør sig om arbejdet og deres måde at udføre arbejdet på. 

Endvidere kan den praktiske og tekniske styring betragtes som en kunstart, når den kom-
mer til udtryk gennem aktørernes aktiviteter. Dean udtrykker det således: 

‘At betegne styring som en kunstart understreger, at styring er en aktivitet, som kræver dygtighed, fantasi, 
kløgtig tilpasning, anvendelse af indforståede færdigheder, praktisk know how og intuition’ (Dean 2006: 
55).  

Citatet handler om, at styring afspejles i de praktiske færdigheder, som individer besidder, 
når de udfører forskellige aktiviteter. Det betyder, at den styring som sygeplejerskerne 
udøver, viser sig i deres praktiske erfaringer og intuitive viden. Det er altså ikke nødven-
digvis en viden, der kan sættes ord på.  I det følgende uddyber jeg sammenhængen mellem 
styring og adfærd.  

Selvstyring - individers styring af sig selv  
Styring er en praksis, der udøves af selvet på selvet (Conduct of conduct). Det betyder, 
at individerne både er de styrende og de styrede. Det er en selvstyringspraksis, hvor indi-
viderne er frie til at udføre aktiviteter, der skaber det handlerum, som de agerer i. 
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Dean sammenligner denne praksis med det at holde en diæt. Det vil sige, at styring hand-
ler om, at individerne problematiserer deres egen adfærd, for at blive bedre til at regulere 
den (Dean 2006: 45-47).  
Det interessante ved denne optik er, at magten ikke opfattes som dominerende, og mag-
ten former de frie subjekter gennem deres motivation, tanker og adfærd (Otto 2006: 1-
2). Det er en ledelsesform, hvor ledelse foregår gennem menneskers styring af dem selv. 
Otto udtrykker det således:  

‘Kort sagt, den governmentale ledelsesform er en særlig magtteknologi, hvis formål er styring af menneskers 
selvstyring af deres eget liv og egen adfærd, som forudsætter de styrende subjekters kapacitet som frie 
aktører, hvorved den adskiller sig fra andre magtteknologier som herskab, vold og tvang’ (Otto 2006: 
2). 

I dette perspektiv udmøntes magt altså ikke igennem direkte dominans eller undertryk-
kelse af subjekter. Magt kommer i stedet til udtryk gennem bl.a. disciplin, teknikker og 
viden. Teknikkerne individerne anvender til selvstyring, anskues som selvgenererende. 
Det er et udtryk for, at magten ikke er substantiel, men den produceres i forskellige rela-
tioner (Otto 2006: 2-11). Derfor er denne optik også rettet mod empiriske analyser, som 
det gør sig gældende i dette tilfælde.  
Styring foregår således igennem praksisser, teknikker, forståelser og refleksioner. Det vil 
sige, den indre styring, som sygeplejerskerne udøver, kommer til udtryk gennem de tek-
nikker, de benytter sig af, når de udfører arbejdsopgaverne. Og gennem deres forståelse 
af og refleksioner over af arbejdet. På den måde er selvstyring en optik, der giver mulig-
hed for at opnå en større indsigt i sygeplejerskernes indre styringsmekanismer. 

Selvstyring kommer til udtryk i de subjektive egenskaber, som individerne erhverver gen-
nem en social praksis og de handlemuligheder, der er til stede i dér. På baggrund af 
spørgsmålet, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med deres praksis gennem selvsty-
ring, er analyserne rettet mod, hvordan sygeplejerskerne i AMD-ambulatoriet bliver for-
met som subjekter gennem den selvstyring, de udøver på dem selv, når de udfører arbej-
det.  
Sygeplejerskernes selvstyring antager jeg hænger sammen med deres faglighed. På den 
måde er det muligt at opnå at få indsigt i, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed 
i en praksis, som gennemgår neo-liberalt inspirerede forandringer i form af bl.a. effekti-
visering og standardisering.  
Da selvstyring er en ledelsesform benyttes ofte ordet ’selvledelse’, som et udtryk for den 
selvregulerende adfærd (Dahl 2017, Dybbroe 2015). Men jeg foretrækker at benytte ordet 
selvstyring for at fremhæve, at sygeplejerskernes regulerer deres adfærd mv. på baggrund 
af en indre styring. 
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Subjektivering som dannelsesproces 
I det følgende uddybes, hvordan selvstyring er udtryk for subjektivering. Ifølge Otto 
(2006: 2-3) sker formningen af subjektet i dannelsesproces, der er dobbelt. Det betyder, 
at styringen både foregår gennem aktørernes selv-forhold og i deres relationer til hinan-
den. Derved formes subjektet gennem sin egen selvdannelse og gennem objektgørelser.  

Selvdannelsen sker ifølge Otto (2006) via ’forskellige operationer på egen krop og sjæl, tanker, 
adfærd med henblik på at reformere sig selv for at opnå en vis tilstand af lykke, renhed, visdom, dannelse 
eller perfektion’ (Otto 2006: 2). Det betyder, at det er igennem den regulering som sygeple-
jerskerne udøver på deres tanker og adfærd, når de udfører arbejdet, at de skaber dem 
selv som fagpersoner. Sygeplejerskernes refleksioner over praksis, er et udtryk for, hvor-
dan de tilstræber at regulere deres adfærd til deres forestillinger om, hvad der er det rette 
at gøre i AMD-ambulatorierne. Det er med andre ord gennem deres praksisser, at syge-
plejerskerne modellerer sig selv ud fra deres forestillinger om, hvad der er det rigtige at 
gøre. Jeg uddyber dette i det følgende. 

Perspektivet retter sig ikke mod mikro eller makro, men derimod det, Foucault, ifølge 
Dean, benævner subjektiveringsprocessen. Subjektiveringsprocessen er en dannelsespro-
ces, der er afhængig af, at individet selv er aktiv i denne proces. Idet individet regulerer 
og styrer sin adfærd og sine tanker for at forfine sig selv og sin dannelse. Dannelsespro-
cessen er en forudsætning for, at subjektet konstituereres som etisk subjekt. 
Dette aspekt af selv-styring betragter Dean, som etisk selvstyring, der drejer sig om ‘hvem 
vi er, når vi underkaster os en sådan styring, subjektiveringsmåden’ (Dean 2006: 53).  
Jeg er altså interesseret i at undersøge, hvem sygplejerskerne bliver til, når de udfører 
arbejdet i AMD-ambulatoriet. 
Opsummerende betyder det, at sygeplejerskerne som subjekter ikke kan anskues uaf-
hængigt af den institution, de arbejder i, og den særlige kontekst, som AMD-ambulatoriet 
udgør. Selvstyringsoptikken giver mulighed for at anskue sygeplejerskernes udførelse af 
deres arbejdsopgaver, som et udtryk for en proces, hvor igennem sygeplejerskerne regu-
lerer og former sig selv. Samtidig med, at de også formes gennem de relationer, de indgår 
i, og den måde de udfører arbejdet på, hvilket også er et udtryk for subjektivering, da 
subjektets dannelse også foregår gennem objektgørelser. 

Normer og moral som grundlag for selvstyring 
I det følgende uddybes og præciseres den betydning, som normer og moral har for indi-
vidernes selvstyring. Idet styring foregår gennem menneskets moral, etik og de personlige 
egenskaber (Otto 2006: 3). Som jeg allerede har været inde på, forudsætter selvstyring, at 
individerne er frie. Styring handler således ikke om kontrol, men om, hvordan individerne 
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styrer sig selv gennem deres forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Det er subjekter-
nes egenskaber og handlemuligheder, der styres gennem en dannelsen af deres moral og 
etik. Det betyder, at styringen sker gennem individers indre styringsmekanismer, og den 
udfoldes gennem menneskers selvopfattelse og trang til at have en fornuftig adfærd. Det 
vil sige, at jeg anser styringen for at komme til udtryk i sygeplejerskernes trang til at opføre 
sig fornuftmæssigt. 
Moral er indlejret i en praksis og kommer til udtryk gennem subjekternes selvledelse af 
deres adfærd. Styring er således en moralsk aktivitet, fordi moralske spørgsmål drejer sig 
om at gøre sig selv ansvarlig for sin praksis. Moralsk adfærd er udtryk for, at der er spe-
cifikke former for viden, der foreskriver, hvad der er ansvarlig og passende adfærd (Dean 
2006: 45). Sygeplejerskernes adfærd anskuer jeg altså som moralsk, og antager derfor, at 
der er specifikke former for viden, der foreskriver, hvad der er ansvarlig og passende 
adfærd. Det betyder, at jeg er interesseret i at undersøge, hvordan sygeplejerskerne regu-
lerer deres adfærd ud fra deres viden om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre i AMD-
ambulatoriet.  
Når individerne styrer deres adfærd ud fra værdier, de tillægger en betydning, foregår 
styring gennem deres indre styring. Otto udtrykker sig således: 

‘Når værdierne (en særlig ethos) og praksisserne er indprentet i folk, kan de lede sig selv, fordi de har 
gjort de ‘pålagte’ opgaver til deres egen sag. Det er derfor, at det ofte betones, at ”government” ikke er en 
negativ magt, der begrænser og undertrykker, men en positiv magt, der vil udvide subjekternes handlemu-
ligheder og forøge deres egenskaber’ (Otto 2006: 4). 

Selvledelse handler i citatet om, at værdierne sætter individerne i stand til at lede sig selv, 
fordi de påtager sig ansvaret for deres arbejde. Det indebærer, at individernes handlemu-
ligheder udvides, samtidig med at deres egenskaber udvikles.  
Magten kommer endvidere til syne i de processer, hvorigennem normer dannes, og den 
ses i processerne, hvor vaner, rutiner og værdier opstår. Det er altså gennem disse pro-
cesser, at individer formes (Otto 2006: 11). Selvstyring er således et begreb, der giver et 
blik for de værdier og normer, som sygeplejerskerne regulerer og kontrollerer deres ad-
færd efter og som former deres handlemuligheder.  På dette grundlag ses sygeplejersker-
nes selvstyring som et udtryk for deres moral i den forstand, at de gør sig selv ansvarlige 
for deres egne handlinger. 
Ifølge Dean kan selvregulering genfindes i professionel adfærd (Dean 2006: 43-44). Dean 
betragter professionel adfærd som en adfærd, der er opført på baggrund af bestemte nor-
mer, der har til hensigt at regulere adfærden rationelt.    
For eksempel anser jeg målsætningerne, der ligger til grund for sygeplejerskernes praksis, 
som normsættende for, hvordan de skaber deres praksis, fordi sygeplejerskerne tillægger 
dem en betydning. Det vil sige, at jeg gennem dette analytiske perspektiv søger at belyse, 
hvordan sygeplejerskerne rationelt regulerer og kontrollerer deres adfærd efter de normer 
og værdier, de finder er vigtige og rigtige.  
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Opsummerende antager jeg ved at anlægge governmentalityoptikken, at sygeplejerskerne 
bliver til og forholder sig på en særlig måde til sig selv som sygeplejersker, når de prakti-
serer i AMD-ambulatoriet. Det vil sige, at jeg undersøger, hvordan de skaber mening med 
deres praksis gennem deres refleksioner over deres adfærd og aktiviteterne, de udfører.  
I analyserne af fokusgruppeinterviewene undersøger jeg, hvordan selvstyring kommer til 
syne gennem sygeplejerskernes selvforståelse, motivation og interesser.  Derudover har 
analyserne fokus på de egenskaber eller færdigheder, som sygeplejerskerne anskuer som 
centrale, for at de kan udføre arbejdet. De skaber dermed et blik for, hvordan sygeplejer-
skerne subjektiveres i denne praksis. 
Sygeplejerskernes subjektivering er central for at opnå indsigt i, hvordan de skaber deres 
faglighed. De professionsteoretiske og samfundsmæssige perspektiver, jeg har anlagt på 
sygeplejerskernes faglighed, understøtter dette perspektiv. Idet både Dahl (2017) og Dyb-
broe (2015) undersøger, hvordan neoliberal styring sætter sig igennem sundhedsprofes-
sionelles arbejdsprocesser. Det vil sige, at deres professionalitet formes af de sociale pro-
cesser, der afspejles i arbejdet.  
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Kapitel 6: Produktionen af empiri 

Dette kapitel handler om forskningsdesignet med refleksioner over de metodiske valg, 
der er foretaget under forskningsprocessen. Undervejs berøres også metodologiske po-
inter. I forbindelse med redegørelsen af mine refleksioner over forskningsprocessen tager 
jeg afsæt i Hanne Haavinds (2000: 9-37) forslag til, hvorledes man som forsker kontinu-
erligt udreder de refleksioner, der ligger til grund for forskningsprocessen. Jeg reflekterer 
over produktionen af empirien, de valg og strategier, der blev udviklet undervejs. Da 
problemformuleringen sigter mod at besvare, hvordan sygeplejerskerne skaber deres fag-
lighed i AMD-ambulatoriet, er metodologien konstruktivistisk (og poststrukturalistisk) 
inspireret med fokus på kompleksitet.   
Det vil sige, at hensigten med de metodiske tilsnit er at opnå viden om de komplekse 
dynamikker i sygeplejerskernes arbejde (Staunæs et al. 2014: 53-55). Forskningsdesignet 
består i et etnografisk feltarbejde, der er velegnet til at opnå viden om sygeplejerskernes 
udførelse af deres arbejde i AMD-ambulatorierne. De praktiske tiltag var motiveret af en 
interesse for at opnå viden om indholdet i og karakteren af det arbejde sygeplejerskerne 
udfører i AMD-ambulatoriet. Den etnografiske metode gør det muligt at have et proces-
suelt og åbent perspektiv på sygeplejerskernes praksis, således det er muligt at indfange 
en empirisk flertydighed og nuancerigdom (Alvesson et al. 2014:137-138).  

Kapitlet indledes med, at jeg i afsnittet ’Feltarbejdet tilrettelægges’ begrunder udvælgelsen 
af de to ambulatorier, hvor feltarbejdet foregår, og hvordan feltarbejdet blev organiseret. 
Det uddybes i underafsnittene ’Etablering af kontakten til AMD-ambulatorierne’, ’Plan-
lægning af feltarbejdet’ og ’Organiseringen af arbejdet i de to ambulatorier’. Derpå gør 
jeg rede for de ’Forskningsetiske overvejelser’.  
Efterfølgende gør jeg i afsnittet ’Feltarbejdets inspiration fra den institutionelle etnografi’ 
rede for, hvordan begreberne ’ståsted’ og ’styringsrelationer’ har spillet en rolle i selve 
feltarbejdet. Det foregår med afsæt i Smiths Institutional Ethnography og Karin Wider-
bergs (2015) introduktion til antologien ’I hjertet av velferdsstaten’. Derudover inddrager 
jeg pointer fra Ann Christin Nilsens og Rebecca Lunds kapitler i samme antologi, fordi 
de er behjælpelige med at uddybe begreberne.  
Dernæst uddybes forskningsdesignet og hvordan produktionen af empiri er foregået med 
redegørelse af de metodiske tilgange og praktiske tiltag, der blev anvendt under feltarbej-
det. Ud over deltagerobservationerne har jeg under feltarbejdet foretaget uformelle inter-
views med sygeplejerskerne og senere hen fokusgruppeinterviews.  
Jeg tager afsæt i James Spradleys (1980) detaljerede overvejelser over metoden deltager-
observation, for at gøre rede for de refleksioner, jeg havde som forberedelse til feltarbej-
det, og dernæst fremlægger jeg, hvad jeg gjorde undervejs. 
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Derpå reflekterer jeg over, hvordan empiriproduktionen foregik gennem interaktion med 
sygeplejerskerne i AMD-ambulatorierne og ved hjælp af feltnoterne. Jeg inddrager poin-
ter fra et kapitel af Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyers (2005), samt Hanne Haa-
vinds (2000) konstruktivistiske (og poststrukturalistiske) inspirerede udlægning af, hvor-
dan empiri bliver produceret gennem social interaktion mellem forsker og aktører.  

Jeg inddrager aspekter fra Martyn Hammersley og Paul Atkinson (1998) ’Feltmetodikk’ i 
de følgende afsnit: ’De uformelle interviews under feltarbejdet’, ’Feltnoter som redskab’, 
herunder ’Deskriptive og analytiske feltnoter’ og ’ Kontinuerlige refleksioner over empi-
riproduktionen’. Da Hammersley og Atkinson anskuer feltarbejdet ud fra et samfunds-
mæssigt perspektiv, hvor forskerens rolle fremhæves sammen med forskellige metodiske 
teknikker, der er væsentlige i forbindelse med produktionen af viden.  
Derudover inddrager jeg pointer fra Steinar Kvale og Svend Brinkmanns (2009) ’Inter-
view’, selvom de ikke beskæftiger sig med feltarbejde. De har de været relevante at ind-
drage i forhold til de pointer, der gør sig gældende for de uformelle interviews og fokus-
gruppeinterviews. Idet de anskuer interviewet som en social praksis, hvor viden produ-
ceres socialt.  
Men det er Bente Halkier (2015), jeg hovedsageligt tager afsæt i, når det drejer sig om 
fokusgruppeinterviewene som metodiske tilgang, fordi hun beskæftiger sig med fokus-
grupper i en samfundsvidenskabelig ramme. Efterfølgende gives en oversigt over ’Det 
samlede empiriske materiale’. Kapitlet afsluttes med afsnittet ’Refleksivitet og gyldighed’, 
hvor jeg er inspireret af Kvale (1998, 2009) Tanggaard & Brinkmann (2015) og Tanggaard 
(2012), der beskæftiger sig med kvalitativt funderede metoder som, hvor validiteten i 
forskning fremkommer på baggrund af argumentation, refleksivitet og gennemsigtighed 
i forskningsprocessen.  
Endelig vil jeg nævne, at jeg havde et forudgående kendskab til og indblik i de metodiske 
tilgange. I forbindelse med mit kandidatspeciale foretog jeg deltagerobservation af syge-
plejerskers supervision og interviewede sygeplejersker i en ungdomspsykiatrisk afdeling. 
Derudover har jeg i nogle år også undervist sygeplejestuderende i deltagerobservation og 
interviewet som forskningsmetode. Også fokusgruppeinterviews har jeg erfaring med fra 
to af de projekter, jeg var projektleder for som underviser.  

Feltarbejdet tilrettelægges 

Etablering af kontakten til AMD-ambulatorierne 
Med afhandlingens fokus på, hvordan ambulante sygeplejersker skaber deres faglighed i 
en kontekst, der har gennemgået en række organisatoriske forandringer over en årrække, 



92 

var effektivisering, standardisering og teknologisering centrale kriterier. Som udgangs-
punkt var jeg ikke interesseret i et bestemt speciale. Udvælgelse af øjenafdelingen skete 
på baggrund af, at jeg havde kendskab til, at øjenafdelingen havde været igennem en 
effektiviseringsproces for at øge produktiviteten. Endvidere havde jeg et positivt indtryk 
af øjenambulatoriet. Mit indtryk var, at afdelingen var velfungerende med engagerede 
sygeplejersker, der kunne lide deres arbejde. Sygeplejerskerne i ambulatoriet skulle med 
andre ord være indstillede på og have overskud til at have en forsker med i deres konsul-
tationer.  
Det kan være uoverskueligt og belastende, at en forsker observerer ens arbejde, hvis man 
er i gang med at indføre organisatoriske omstruktureringer, eller hvis sygeplejerskerne 
står over for personalemæssige nedskæringer. Særligt i en konsultation, hvor sygeplejer-
skerne arbejder alene.  

Tidligt i forløbet, mens jeg var i gang med projektbeskrivelsen, spurgte jeg oversygeple-
jersken og afdelingssygeplejersken på øjenambulatoriet, om de kunne være interesserede 
i at deltage i et forskningsprojekt. Jeg havde et samarbejde med oversygeplejersken, afde-
lingssygeplejersken og den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder er den sygeplejerske, 
der er ansvarlig for uddannelsen af sygeplejestuderende. Mens jeg ikke kendte sygeplejer-
skerne i øjenambulatoriet.  
Kort tid efter deltog jeg i et personalemøde, for at spørge sygeplejerskerne om de var 
interesserede. De ville gerne deltage, og som jeg uddyber i et senere afsnit, sporede de 
mig ind på AMD-ambulatoriet. Her var produktiviteten især øget på grund af den store 
tilgang af AMD-patienter og kravet om 2% øget produktivitet årligt. 
Efterfølgende litteratursøgninger bekræftede, at behandlingen af AMD-patienter havde 
undergået en række forandringer i form af teknologisk udvikling af apparatur og medi-
cinsk behandling. Jeg har gjorde rede for disse aspekter i afhandlingens to første kapitler. 
I foråret 2014 udførte jeg den første ’deltagerobservation’ for at opnå indsigt i sygeple-
jerskernes praksis, og på det grundlag være sikker på, at det valg, jeg var i færd med at 
træffe, var relevant i forhold til projektets problemstilling. Da sygeplejerskernes praksis i 
AMD-ambulatoriet hovedsageligt består i at udføre forskellige undersøgelser af patien-
ternes øjne, og sygeplejerskerne selv karakteriserede arbejdet som ensformigt og rutine-
præget, valgte jeg at udføre studiet i to AMD-ambulatorier.  

I efteråret 2014 tog jeg kontakt til det andet sygehus, da jeg var interesseret i at undersøge 
kompleksiteten i sygeplejerskernes praksis og faglighed, og ikke for at foretage kompara-
tive analyser af arbejdet i de to ambulatorier. Jeg anskuer de to ambulatorier som et samlet 
empirisk felt, hvilket indebærer, at empirien betragtes som et samlet analytisk materiale. 
Empirien fremstilles på en sådan måde, at forskellige perspektiver og måder at udføre de 
samme praksisser på, fremlægges.  
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Med projektets interesse for kompleksiteten i sygeplejerskernes praksis er det empiriske 
felt konstrueret således, at empirien produceres gennem feltarbejde i to AMD-ambulato-
rier, for at synliggøre mangfoldighed, nuancerigdom og facetter i sygeplejerskernes ar-
bejdsopgaver.  
Kontakten til dette ambulatorie blev etableret, ved at jeg henvendte mig til en af sygehus-
direktørerne, som jeg kendte fra en faglig sammenhæng. Denne henviste mig videre til 
øjenambulatoriet, hvor jeg efterfølgende havde et møde med den forskningsansvarlige 
professor og sygeplejeledelsen af ambulatoriet. På baggrund af en kort projektbeskrivelse, 
de havde fået tilsendt, drøftede vi projektet, og de ville gerne deltage. Jeg hilste på den 
ledende overlæge, der fortalte, at arbejdet i AMD-ambulatoriet fornylig havde været gen-
stand for et projekt, hvor sygeplejerskernes arbejde i AMD-ambulatoriet var blevet reor-
ganiseret. I forbindelse hermed gav en sygeplejerske mig kopi af 32 PowerPoints, der 
indeholder en beskrivelse af kurset, de deltager i og deres resultater i form af en kortlæg-
ning af arbejdsprocesserne i AMD-ambulatoriet.  

Planlægning af feltarbejdet 
Jeg planlagde forløbet sammen med afdelingssygeplejerskerne. I første omgang pilotstu-
diet og siden hen feltarbejdet. Det samlede feltarbejde strakte sig over 4 måneder. Pilot-
studiet blev foretaget i juni–juli mdr. 2015 og det varede i alt 6 dage og forløb over 2 
uger. Det bestod af deltagerobservationer, der udelukkende havde sygeplejerskernes 
praksis i AMD-ambulatoriet i fokus. Det blev foretaget for at vurdere om deltagerobser-
vationerne fungerede efter hensigten. De justeringer jeg foretog på baggrund af pilotstu-
diet, gør jeg rede for i afsnittet ’Feltnoter som redskab’. 
Det etnografiske feltarbejde var planlagt til at forløbe over 4 uger i hvert ambulatorie. 
Det mundede ud i 19 dages deltagerobservationer i begge ambulatorier. Det foregik fra 
midten af september til midten af november måned 2015. I slutningen af kapitlet præ-
senteres en samlet oversigt over empirien. Jeg indledte altid feltarbejdet om morgenen kl. 
7.30, samtidig med, at sygeplejerskerne mødte ind, og sluttede som regel kl. 14.30 eller 
15.00. På den måde kom jeg også ind i deres arbejdsrytme. 
Dokumenterne, jeg indsamlede under feltarbejdet, var materiale, der direkte vedrørte sy-
geplejerskernes praksis. I det ene ambulatorie havde jeg i forvejen introduktionsmateriale, 
der var udfærdiget til sygeplejerstuderende og nyansatte, men det omhandlede ikke syge-
plejerskernes praksis i AMD-ambulatorierne. Derudover havde den ene af afdelingssyge-
plejerskerne givet mig sin diplomopgave i ledelse, der omhandlede, hvordan patientflo-
wet kunne omorganiseres i øjenambulatoriet. Men det indbefattede ikke AMD-patien-
terne.  



94 

Organiseringen af arbejdet i de to ambulatorier 
For at forstå organiseringen af arbejdet vil jeg først i store træk fortælle om øjensygdom-
men og bagefter kort gøre rede for de arbejdsopgaver, som sygeplejerskerne udfører i 
AMD-ambulatoriet. Afsnittet afsluttes med, at jeg gør rede for organiseringen af arbejdet. 
I AMD-ambulatorierne kommer de øjenpatienter, der har fået diagnosen våd aldersbe-
tinget maculadegeneration, AMD. AMD opstår på grund af fysiologiske aldersforandrin-
ger øjet, i al enkelhed betyder det, at nethinden på grund af iltmangel begynder at danne 
nye abnorme blodårer. Disse blodårer lækker væske eller blod ind i macula, den gule plet, 
hvilket resulterer i forvrængninger og reduceret klarhed i den centrale del af synsfeltet. 
Behandlingen består i, at patienterne får injiceret et præparat, der kaldes for anti-VEGF 
behandling, i øjet. Det får væsken i nethinden til at forsvinde i et eller andet omfang 
(Watkinson et al. 2010, Watkinson 2010, 2011). 
Men det er ikke en behandling, der kurerer patienterne, og effekten af behandlingen er 
individuel. Patienterne modtager typisk 3 behandlinger. Behandlingen sætter ofte syg-
dommen i bero, derfor kommer patienterne som regel i ambulatoriet over en årrække. I 
de perioder, hvor de modtager behandling kommer de til jævnlige kontroller, ca. hver 4. 
– 6. uge, afhængig af, hvilket præparat de bliver behandlet med.  Når de har pause i be-
handlingen kommer de typisk hver 6. måned til kontrol. AMD-patienter kan være generet
af forskellige synsforstyrrelser forårsaget af væsken, og deres syn påvirkes ofte af syg-
dommen, og der er naturligvis forskel på, om det er det ene øje eller begge øjne, der er
ramt af sygdommen.

Sygeplejerskernes arbejdsopgaver i AMD-ambulatorierne består i at udføre forskellige 
undersøgelser af patienternes øjne. Sue Watkinson (2010) gør rede for de undersøgelser, 
sygeplejersker typisk udfører, og de svarer til det, jeg erfarede i AMD-konsultationerne. 
De udfører synstest med en Snellen tavle (synstavle), spørger til om patienten har allergi, 
tjekker patienternes øjne for grøn stær og de drypper patienterne øjne med øjendråber, 
der får pupillen i øjet til at udvide sig. Det er nødvendigt for, at de er i stand til at scanne 
patienternes nethinde. Scanningen kaldes for ’optica coherence tomography’, også kaldt 
OCT. OCT-apparatet tager 3-dimentionelle billeder af patienternes nethinde. De doku-
menterer patienternes symptomer, den medicin patienterne får og om de har allergi. De 
indhenter patienternes sygehistorie, når det er første gang, de er i AMD-ambulatoriet 
(Watkinson et al. 2010). Sygeplejerskerne udfører derudover en undersøgelse af patien-
ternes øjne med kontrastvæske, Fluorescensangiografi, og selvom jeg også foretog delta-
gerobservationer af denne undersøgelse, har empirien ikke været genstand for analyse. 
Endelig skal det nævnes, at det er øjenlægerne, der har ansvaret for diagnosticering og 
tilrettelæggelsen af behandlingen. 
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Arbejdet er organiseret forskelligt i de to ambulatorier. Forskellen bygger på to forhold: 
dels har det ene ambulatorie nyere teknologisk udstyr end det andet, dels har dette am-
bulatorie bedre plads med flere lokaler til rådighed. Dette har en betydning for organise-
ringen af arbejdet. Men ellers er det de samme undersøgelser, de udfører.  
I begge ambulatorier er der afsat 15 min. til, at sygeplejerskerne kan kontrollere patien-
ternes syn. Patienter, der er henvist for første gang, kaldes for ’førstegangspatienter’, og 
der er afsat en halv time til dem. Jeg uddyber dette yderligere i forbindelse med analyserne 
i kapitel 8. 
Det ene AMD-ambulatorie ligger placeret i en anden bygning end øjenambulatoriet, hvor 
størstedelen af patienterne undersøges. Arbejdet er organiseret, således at sygeplejer-
skerne udfører synstest med ’glas’, der er optiske linser, som sygeplejerskerne manuelt 
holder op foran patienternes øjne, mens disse læser bogstaverne på synstavlen. Efter 
synstesten bliver patienterne bedt om at tage plads i venteværelset, for at vente på at få 
scannet deres øjne i en anden konsultation, hvor en sygeplejerske eller fotograf udeluk-
kende scanner patienternes øjne. I dette ambulatorie tjekker sygeplejerskerne ca. hvert 
halve år patienternes øjne for grøn stær, ved at måle trykket i øjnene med et håndholdt 
apparat. Dette foregår automatisk i det andet ambulatorie, når patienten får målt synet. 
I det andet ambulatorie er den manuelle synstest erstattet med et avanceret apparat, en 
phoruptor, også kaldet for ’kæmpebrillen’, der indeholder mange optiske linser (Legaard 
2014). Phoruptoren gør det muligt at udføre synstesten hurtigere, og derfor udfører sy-
geplejerskerne i dette ambulatorie også scanning af patienternes øjne inden for de 15 min. 
Det foregår i et tilstødende lokale. Det vil sige, at sygeplejersken, der har ansvaret for 
AMD-konsultationen, råder over to rum. Endvidere er det i dette ambulatorie sygeple-
jersker, der behandler patienterne ved at give injektionen. 

Forskningsetiske overvejelser 

I dette afsnit vil jeg præsentere nogle af de etiske refleksioner, jeg foretog. Etik spiller en 
rolle for den erkendelsesinteresse, som forskningen rummer. Der er forskellige etiske 
overvejelser, det er afgørende at være opmærksom på i et forskningsprojekt, og de etiske 
problemstillinger gør sig gældende forskellige steder i forskningsprocessen (Brinkmann 
2015: 475- 479). 

For det første handler det om den viden, jeg er interesseret i at indhente, og for det andet, 
hvordan empirien genereres. Inden jeg udreder de etiske refleksioner, skal det nævnes, at 
jeg tog kontakt til Datatilsynet i maj 2015. De mente ikke, at det var nødvendigt at regi-
strere ph.d.-projektet, da projektet ikke retter sig mod viden, der omhandler personlige 
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oplysninger. Efter jeg alligevel havde indsendt en anmeldelse af studiet modtog jeg denne 
meddelelse fra den forskningsfuldmægtige på Roskilde Universitet:  

‘I forbindelse med en fælles anmeldelsesprocedure fra RUC til datatilsynet kan jeg se, at du har 
indgivet en anmeldelse. Din anmeldelse er nu blevet overflødiggjort, og du vil ikke modtage et 
separat samtykke fra datatilsynet. Du vil i stedet være dækket af RUC’s fælles anmeldelse til data-
tilsynet’ (Mail: Vedr. anmeldelse til Datatilsynet 25.6.2015). 

Derfor foretog jeg mig ikke ydereligere i den henseende. De etiske retningslinjer for sy-
geplejeforskning i Norden er grundlaget for dataindsamlingen (SSN 2003). Det vil sige, 
at alle deltagerne, der deltog, blev informeret om projektet. Jeg informerede sygeplejer-
skerne om projektet ved projektets begyndelse. Jeg informerede dem om, at jeg var inte-
resseret i at indhente viden om, hvordan de praktiserer i AMD-ambulatoriet, og at det 
ikke drejede sig at vurdere deres praksis. Jeg opfordrede sygeplejerskerne til at stille 
spørgsmål og sørgede for at informere de sygeplejersker, som var involveret i deltager-
observationerne om projektet, hvis de ikke var blevet informeret. Jeg havde lagt en stak 
kopier af projektbeskrivelsen i hvert ambulatorie, hvor de i begge ambulatorier lå på mid-
ten af frokostbordet, indtil der var én der ryddede op og hængte projektbeskrivelse op på 
opslagstavlen. 

Sygeplejerskerne blev oplyst om, at deres deltagelse var frivillig, at de kunne trække sig 
fra undersøgelsen, hvornår de ville, og at deres bidrag var anonymt (SSN 2003). Frivillig-
hed og fortrolighed var centrale etiske aspekter, jeg var opmærksom på under hele forsk-
ningsprocessen.  
Fortrolighed blev udmøntet i anonymisering, for at sørge for, at sygeplejerskerne ikke vil 
kunne genkendes. Anonymiseringen er foretaget ved, at alle har fået nye navne. Jeg har 
ikke indsamlet nogen former for personlige oplysninger, da afhandlingens er rettet mod 
at undersøge sygeplejerskerne praksis i AMD-ambulatoriet. De indsamlede dokumenter 
er ligeledes ’anonymiseret’ således, at hospitalernes navne ikke foreligger og ambulatori-
erne ikke kan genkendes. 

Frivillighed søgte jeg at sørge for ved at jeg løbende sikrede mig, at sygeplejerskerne var 
indforståede med, at jeg fulgte med i deres arbejde. Hvis jeg var i tvivl om det, spurgte 
jeg som regel sygeplejerskerne, om det var ok, at jeg observerede deres arbejde, når vi 
kom ind i konsultationen. På den måde havde de mulighed for at sige fra over for mig, 
uden at kollegaerne blev involverede i den snak. Da jeg antog, at det var lettere for syge-
plejerskerne at sige fra, når vi var alene. Det kunne også handle om, at det var for an-
strengende, at jeg ’deltog’ i deres konsultation en hel dag, og så aftalte vi som regel sam-
men med de øvrige sygeplejersker, hvor længe jeg var med, og hvem jeg derefter skulle 
følge.  
Jeg søgte kontinuerligt at være åben over for, at der kunne opstå etiske problemer. For 
eksempel ønskede jeg ikke at forstyrre sygeplejerskernes arbejde. Jeg gjorde mig umage 
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med dette, fordi jeg som forsker indtager en position, der indebærer et magtforhold. Der-
for opfattede jeg det som mit ansvar at være opmærksom på, at sygeplejerskerne ikke 
følte sig pressede til at lade mig følge med i deres arbejde. Jeg fortalte sygeplejerskerne, 
at det var helt i orden, og det var ikke et problem, hvis de sagde fra. Jeg uddyber dette i 
senere afsnit. I ’Erfaringer opnås gennem social interaktion’, gør jeg rede for, hvordan 
jeg var opmærksom på ikke at forstyrre deres arbejde. I ’ De uformelle interviews’ handler 
det om, hvornår jeg stillede spørgsmål til sygeplejerskerne, og i ’Refleksivitet og gyldig-
hed’ drejer det sig om at være bevidst om min forskersubjektivitet og samspil med syge-
plejerskerne.  

Endvidere havde jeg udfærdiget informationsmateriale til patienterne, som jeg havde til 
hensigt at lægge i venteværelset. Men sygeplejerskerne mente, at det ville forvirre patien-
terne, fordi det ikke havde nogen betydning for deres behandling, at jeg opholdt mig i 
konsultationen.  
Endelig underskrev deltagerne i forbindelse med fokusgruppeinterviewene en 'Erklæring 
om informeret samtykke' (Bilag 4), hvor jeg sikrede mig, at deltagerne var interesserede i 
at deltage i et fokusgruppeinterview. Det informerede samtykke indeholder en kort præ-
sentation af projektet, men det viste sig, at alle deltagerne i realiteten var blevet informeret 
om projektet i forbindelse med deltagerobservationerne.  

Feltarbejdets inspiration fra den institutionelle etnografi 

I nedenstående afsnit gør jeg rede for, hvordan jeg har været inspireret af begreberne 
’ståsted’ og ’styringsrelationer’ i forskningsprocessen. Det vil sig i forhold til projektets 
design, teorivalg og analysen af sygeplejerskernes praksis i AMD-ambulatoriet.  

Hvordan sygeplejerskernes ’ståsted’ havde indflydelse på feltarbejdet 
Feltarbejdet har været inspireret af den Institutionelle Etnografi, fordi den skaber et blik 
for individers virksomhed og den styring, de rummer. Det foregår blandt andet ved at 
observere og tale med sygeplejerskerne om virksomheden eller arbejdet, og hvad de gør, 
når de udfører arbejdet. Et aspekt der bidrog til at skærpe blikket på sygeplejerskernes 
udførelse af arbejdet, er den institutionelle etnografis interesse for at beskrive aktørernes 
forståelse af deres praksisser. Det foregik ved at lade forskningen tage afsæt i aktørernes 
’ståsted’. Ifølge Widerberg rummer aktørens ’ståsted’ et blik for, hvordan det sociale ser 
ud fra aktørernes ståsted og det er en måde at problematisere aktiviteterne i den institu-
tionelle kontekst (Widerberg 2015: 17-23).  
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I det følgende vil jeg gøre rede for, hvordan dette kom til udtryk lige fra begyndelsen af 
forskningsprocessen. Tidligt i forløbet havde jeg kontakt med det ene af øjenambulato-
rierne, hvor jeg deltog i to personalemøder for at informere om projektet. I den forbin-
delse spurgte jeg sygeplejerskerne, om de kunne tænke sig at deltage i et forskningsprojekt 
og om der var problematikker, de syntes, kunne være relevante at undersøge.  
Sygeplejerskerne foreslog AMD-ambulatoriet, fordi de inden for de sidste par år havde 
ændret arbejdsgangene dér, med henblik på at undersøge et større antal patienter inden 
for samme tidsrum. Tiden de havde til rådighed til den enkelte patient, var dermed blevet 
indskrænket. Det var ikke uden problemer, fordi de oplevede, at de ikke længere havde 
den fornødne tid til at tale med patienterne, især ikke de patienter der var angste for at 
miste synet. På den måde havde sygeplejerskernes problematisering af deres arbejde be-
tydning for forskningsprocessen. Det vil sige, at sygeplejerskernes problematisering bi-
drog til at rette fokus mod de forandringsprocesser, der var på spil i AMD-ambulatoriet. 

Sygeplejerskernes problematisering af deres praksis betød, at jeg var opmærksom på, at 
problemstillingen havde en relevans for sygeplejerskerne. Jeg er således inspireret af 
Smiths pointe, at forskning ikke er om, men skal være for mennesker (Widerberg 2015:25). 
Det vil sige, at jeg under feltarbejdet var opmærksom på at erhverve indsigt i sygeplejer-
skernes arbejde ud fra deres ’ståsted’. Jeg var interesseret i, hvordan de udførte arbejds-
opgaverne, hvad de var optagede af, når de udførte dem. De aktiviteter, de mente havde 
betydning, og hvordan de problematiserede arbejdet. 
Praktisk betød det, at jeg var opmærksom på at følge forskellige sygeplejersker. Vi aftalte 
om morgenen, mens de planlagde dagens arbejde, hvem jeg skulle følges med. Nogle 
dage fulgtes jeg med én sygeplejerske andre dage med to. Det kom an på, hvad sygeple-
jerskerne syntes de havde overskud til. Jeg uddyber min interaktion med sygeplejerskerne 
i afsnittet ’Erfaringer opnås gennem social interaktion’. 
I den forbindelse skal det nævnes, at jeg omtaler sygeplejerskerne i hunkøn, fordi jeg ikke 
fulgtes med nogen mandlige sygeplejersker, og lægerne omtales i hankøn, fordi det især 
var mandlige øjenlægers konsultationer, jeg observerede. Den sproglige forenkling sigter 
ikke mod kønsspecifikke antydninger. 

Under feltarbejdet blev det tydeligt, at sygeplejerskernes arbejde hovedsageligt bestod i 
at håndtere forskellige teknologier, når de undersøgte patienternes øjne. Teknologierne 
havde altså en betydning for, hvordan de udførte arbejdet. Sygeplejerskerne fortalte, at 
arbejdet var tilrettelagt således, at der kun var sat tid af til, at de kunne udføre de forskel-
lige undersøgelser. På den måde bidrog sygeplejerskernes problematisering af deres prak-
sis også til at udforme og afgøre teorivalg. 
På det grundlag begyndte jeg at overveje, om der var teoretiske begreber der kunne åbne 
op for indholdet i arbejdet og give en større indsigt i det. Hen imod slutningen af feltar-
bejdet fandt jeg frem til, at aktør-netværksteorien som analytisk tilgang kunne give indsigt 
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i de arbejdsprocesser, som arbejdsopgaverne indeholder. Aktør-netværksteorien gav mu-
lighed for at eksplicitere den styring, som teknologierne udøver igennem sygeplejersker-
nes praksis, hvilket jeg uddyber i nedenstående afsnit.  
Sygeplejerskerne problematiserede også deres praksis i AMD-ambulatoriet under feltar-
bejdet, når de fortalte mig om de tanker, de gjorde sig om deres praktisering. De udtrykte 
deres tvivl om, hvorvidt deres praksis i AMD-ambulatoriet kunne være sygepleje. De 
fortalte også, at de heldigvis havde andre arbejdsopgaver, for ellers ville arbejdet være alt 
for ensformigt.  
Selvom sygeplejerskerne udtrykte bekymring over, at arbejdet havde ændret karakter, gav 
de også udtryk for, at de kunne lide at udføre undersøgelserne og patienterne. Dette be-
kræftede mig ydereligere i, at det var relevant at undersøge, hvordan de skaber deres fag-
lighed i denne institutionelle kontekst, som i en årrække har været underlagt en række 
organisatoriske forandringsprocesser.  

Styring i institutionelle praksisser og tekster  
I dette afsnit uddybes, hvordan jeg med inspiration fra den institutionelle etnografi kan 
opnå viden om praksisser i en institution og skabe et blik for den organisatoriske styring 
i arbejdet. Den eksplorative tilgang var central for feltarbejdet. Det betød, at jeg under 
feltarbejdet kontinuerligt stillede mig selv naive spørgsmål, som for eksempel, hvad er 
det sociale, hvordan indgår sygeplejerskerne i sociale relationer, når de udfører arbejdet, 
hvordan skaber sygeplejerskerne sammenhæng i deres praksisser, hvordan kan jeg forstå 
det rutineprægede arbejde, hvordan kommer den institutionelle orden til udtryk mv. Der-
udover var feltarbejdet informeret af begreberne ’enactment’ og ’multiplicitet’, for at un-
derstøtte perspektivet på sygeplejerskernes udførelse af arbejdsopgaverne.    
I den sammenhæng er det en central pointe, at jeg, ligesom Smith (2015), ikke er interes-
seret i det særlige ved det enkelte menneske. Det indebar, at jeg havde fokus på sygeple-
jerskernes arbejde og den mening, de skabte med dét som sygeplejersker. Det var altså 
de erfaringer, de havde erhvervet som sygeplejersker, at jeg ønskede at opnå viden om.  

Jeg var som nævnt inspireret af den idé, at det er med afsæt i sygeplejerskernes viden om 
deres ambulante praksis, at jeg udforskede de sociale relationer, de indgik i, og den insti-
tutionelle orden (Smith 2005: 27-43). Dette hænger sammen med begrebet styringsrelati-
oner. Det er et kernebegreb i den institutionelle etnografi, der er inspireret af Foucault 
(Smith 2005, Lund 2015: 169-170).  
Styring er indlejret i de institutionelle ordener, som er en del af en professionel praksis. 
Det vil sige, at individerne i en praksis betragtes som en del af styringsrelationerne, de 
indgår i, samtidig med at de også skaber styring. Den institutionelle styring kommer 
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blandt andet til udtryk gennem dokumenter, skemaer og normer. De får tillagt en betyd-
ning, fordi de er en del af aktørernes handlinger og koordinerer deres aktiviteter.  
Det betød, at jeg ikke betragtede de sociale relationer i traditionel forstand, som (nære) 
relationer til andre mennesker. Det var derimod processen i arbejdet, der var vigtig. Det 
foregik ved at observere, hvordan handlingerne var indlejret i en rækkefølge, der inddra-
ger andre mennesker og andet arbejde i den ambulante praksis (Smith 2005: 158).  
Jeg var altså interesseret i de aktiviteter, som sygeplejerskernes udførte, og de relationer, 
de indgik i, der bidrog til at koordinere disse. Det vil sige, at jeg var optaget af de forskel-
lige relationer sygeplejerskerne indgik i, for at få deres praksis til at fungere. Endvidere 
talte jeg med sygeplejerskerne om det, de gjorde, når de udførte arbejdet, og hvem de 
samarbejdede med, for at opnå indblik i deres tanker om arbejdet. 

Widerberg har den pointe, at forskellige former for tekster dikterer og regulerer arbejdet, 
og teksterne er et udtryk for et styringsperspektiv. Derfor er forskellige tekster et vigtigt 
sted at begynde for at opnå viden om styring i hverdagen (Widerberg 2015: 16-17, Nilsen 
2015: 32-51). Det betyder, at eksempelvis en vejledning, et program, en elektronisk over-
sigt eller den elektroniske patientjournal får tillagt en betydning gennem den mening som 
sygeplejerskerne tillægger indholdet. Det er således ikke vejledningen i sig selv, der er 
interessant, men den betydning den tillægges i forskellige situationer. IE gav således et 
blik for, hvordan sygeplejerskernes aktiviteter rummer styring.  

Begrebet styringsrelationer giver et blik for den institutionelle koordinering af arbejdet. 
For eksempel viser den sig igennem den måde, det ambulante arbejde er tilrettelagt: sy-
geplejerskerne alene i deres konsultationer med ansvaret for at udføre deres program. 
Programmet fandtes i to udgaver: i papir og elektronisk. Styringsrelationer gav mig et blik 
for, at forskellige former for dokumenter bidrager til at regulere sygeplejerskernes praksis 
gennem den måde, de bruger dem på. Jeg vil i det følgende uddybe, hvordan styringsre-
lationer forstås og tager udgangspunkt i følgende citat:  

‘Handlinger som gjøres av folk her og nå er koordinert med andre folks handlinger, som er gjort andre 
steder og til andre tider, og til sammen skaper dette institusjonelle ordninger som virker inn på og regulerer 
våre handlinger. Denne komplekse koordineringen av folks handlinger indebærer en objektivering av 
folks bevidsthed og aktiviteter’ (Nilsen 2015: 35). 

Citatet er interessant, fordi det udtrykker, hvordan styring viser sig i de enkelte aktørers 
aktiviteter, og hvordan handlingerne i en praksis indebærer en objektivering af den for-
ståelse, som individer besidder og udtrykker gennem deres aktiviteter.   
Som et led i at gøre rede for processen i arbejdet, kortlægger forskeren de aktiviteter, som 
aktørerne udfører, med henblik på at eksplicitere, hvordan de hænger sammen. Det er en 
metode jeg er inspireret af i feltnoterne, men slet ikke har benyttet mig af i fuldt omfang. 
Det skyldes, at jeg blev optaget af at finde frem til et teoretisk perspektiv, der kunne give 
indsigt i sygeplejerskernes håndtering af forskellige teknologier og instrumenter, fordi 
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sygeplejerskernes arbejde hovedsageligt bestod i det. Som nævnt bestod arbejdet i at ud-
føre forskellige undersøgelser af patienternes øjne, og sygeplejerskerne var fortrinsvis 
alene med patienterne, når de udførte arbejdsopgaverne i konsultationerne.  
Derfor ville jeg gerne finde frem til et analytisk perspektiv, der i højere grad gav indsigt i, 
hvordan sygeplejerskerne udførte arbejdet. Jeg fravalgte således den analytiske strategi 
som den IE foreslår som arbejdsmetode. Den består i at fremskrive styringsrelationerne 
ved at kortlægge aktiviteter, som sygeplejerskerne indgår i.  

I stedet for fandt jeg, hen imod afslutningen af feltarbejdet, frem til, at begreber fra aktør-
netværksteorien kunne give et blik for, dels sygeplejerskerne praksis med teknologier og 
andre materialiteter, dels de sammenhænge eller forbindelser sygeplejerskerne skaber, når 
de udfører arbejdet. Metodisk betød det, at den analytiske tilgang til det empiriske mate-
riale bygger på aktør-netværksteorien. Dette analytiske perspektiv betyder, at det sociale 
anskues som skabt gennem sygeplejerskernes interaktioner med forskellige former for 
materialiteter.  
Det vil sige, at jeg forstår den organisatoriske regulering af arbejdet gennem det analytiske 
perspektiv, som aktør-netværksteorien giver. Hvilket foregår gennem en analyse af, hvor-
dan sygeplejerskerne interagerer med de forskellige former for materialiteter, såsom tek-
nologier og dokumenter. 
Endelig bidrog styringsperspektivet til, at jeg i senere analyserne af empirien fra fokus-
gruppeinterviewene, anlagde governmentalityoptikken ’selvstyring’. Det skete for at un-
dersøge, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med arbejdet. Begrebet selvstyring be-
tyder, at jeg undersøger, hvordan sygeplejerskerne regulerer deres måde at udføre arbejde 
på baggrund af normer og værdier, der gør sig gældende i AMD-ambulatoriet. 

Opsummerende har inspirationen fra begrebet styringsrelationer haft indflydelse på 
forskningsprocessen ved, at det for det første skabte et blik for, hvordan en særlig insti-
tutionel kontekst er i spil under sygeplejerskernes udførelse af arbejdet. Det foregik gen-
nem bestræbelser på at erhverve viden om processen eller sammenhængene i arbejdet. 
For det andet åbnede det op for en forståelse af, at forskellige slags tekster, også de elek-
troniske, rummer styring, hvilket afspejles i sygeplejerskerne måde at udføre arbejdsop-
gaverne på.  

Forberedelse og udførelse af deltagerobservation 

Dette afsnit tager afsæt i et kapitel fra James Spradleys (1980) klassiske bog om Partici-
pant Observation, hvor Spradley præsenterer nogle af de grundlæggende overvejelser, der 
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bør foretages, når man udøver deltagerobservation. I afsnittet gør jeg rede for de reflek-
sioner, jeg foretog inden feltarbejdet blev udført, og ind imellem inddrager jeg refleksio-
ner fra den faktiske proces.  

Deltagerobservation som metodisk tilgang indebærer, at viden konstrueres gennem de 
erfaringer, forskeren opnår gennem interaktion med felten. Jeg forstår den ambulante 
praksis som en social situation, hvor de sociale regler og betydninger fortrinsvis er impli-
citte, og de kommer til udtryk gennem sygeplejerskernes adfærd og handlinger mv. Del-
tagerobservationerne går derfor ud over det, informanterne fortæller, fordi den sociale 
viden også er indlejret i kroppen (Spradley 1980). Eller rettere sygeplejerskernes adfærd, 
som jeg har fokus på. Det betyder, at sygeplejerskerne ikke nødvendigvis er i stand til at 
sætte ord på alle de handlinger, de udfører.  
Med inspiration fra den institutionelle etnografi er det spørgsmålet, i hvilket omfang, at 
jeg som forsker kan tilrettelægge, hvordan jeg udfører feltarbejdet. Den eksplorative til-
gang handler om, at jeg lader mig guide af sygeplejerskernes praksis i AMD-ambulatoriet. 
Det vil sige, at jeg ikke på forhånd kan vide, hvad der har betydning. Spradleys (1980) 
metodiske betragtninger over deltagerobservation er interessante, fordi han udspecifice-
rer, hvordan forskeren kan bruge sin opmærksomhed til at opnå viden gennem deltager-
observation. 
På baggrund af Spradley perspektiv på deltagerobservation gør jeg rede for mine reflek-
sioner over relevante aspekter i forbindelse med udførelse af deltagerobservationerne og 
de problematikker, der kan være forbundet med metoden.  

Spradley har fokus på, hvad det er muligt for deltagerobservanten at observere i den 
konkrete situation. Deltagerobservation har overordnet set to formål: For det første at 
engagere sig i passende aktiviteter for situationen, og for det andet at observere aktivite-
ter, mennesker og materialiter af enhver form, som bidrager til at forme situationen. Som 
udgangspunkt planlagde jeg ikke at deltage på andre måder, end at være tilstede i syge-
plejerskernes konsultationer, da sygeplejerskernes arbejde består i at udføre forskellige 
undersøgelser af patienternes øjne. Men under deltagerobservationerne kom jeg til at del-
tage, når sygeplejerskerne havde brug for hjælp til at udføre scanning af patienternes øjne. 
En metode til at opnå viden om det sociale i sygeplejerskernes praksis, er også at være 
bevidst om de ting, man almindeligvis ikke er opmærksom på. Det kan være de hverdags-
termer, der umiddelbart tages for givet (Smith 2005).  
Som uddannet sygeplejerske kender jeg overordnet set terminologien, og tager den som 
en selvfølge, og dermed er der en risiko for, at jeg kan overse dens betydningen. På den 
anden side gav min position mig også en indsigt, der har hjulpet til et dybere kendskab. 
Dette skal også forstås på baggrund af de interaktioner, jeg indgik i med sygeplejerskerne. 
Dette uddyber jeg bl.a. i næste afsnit ’Erfaringer opnås gennem social interaktion’. 



103 

I det følgende gør jeg rede for, hvordan jeg planlagde deltagerobservationen, der som 
udgangspunkt havde vægten lagt på observation. Ifølge Spradley er det vigtigt, at delta-
gerobservanten søger at blive eksplicit opmærksom på de ting, man normalt blokerer for, 
for at undgå overload. Dette aspekt er interessant for min måde at foretage observationer 
på, fordi man i praksisser med teknologier og instrumenter ofte retter opmærksomheden 
mod de individer, der udfører aktiviteten. 
Ifølge Spradley (1980: 55) er det ikke nemt at ændre ens måde at være opmærksom på, 
fordi man skal overkomme mange års selektiv uopmærksomhed. Som deltagerobservant 
måtte jeg ændre min måde at iagttage på ved at være fokuseret på de aspekter, man nor-
malt ikke hæfter sig ved. Det vil sige, at observere, hvordan teknologier og instrumenter 
fungerer, når sygeplejerskerne bruger dem. 

Det var intentionen at begynde deltagerobservationerne med at observere sygeplejersker-
nes udførelse af arbejdet i AMD-ambulatorierne. Jeg havde med afsæt i Spradley (1980) 
tænkt mig at observere følgende: 1. aktiviteterne, 2. de handlinger, der skaber interaktio-
nen mellem sygeplejersken og patienten, 3. de fysiske rammer og 4. det verbale. Herudfra 
vil jeg i det følgende gøre rede for, hvordan jeg i store træk foretog mine observationer.  
For det første observerede jeg, hvordan sygeplejerskerne udførte aktiviteterne i AMD-
konsultationerne, hvilket inkluderer måling af patientens syn, og deres brug af forskellige 
former for materialiteter, der anvendes i den forbindelse. Det kunne for eksempel være 
de aktiviteter, de udførte i forbindelse med registreringer i den elektroniske patientjour-
nal. Da aktiviteterne bygger på skriftlige standarder og procedurer, indsamlede jeg også 
disse som empirisk materiale.  

For det andet var sygeplejerskernes interaktion med kollegaer og patienter også interes-
sant. I denne sammenhæng observererede jeg, hvordan sygeplejerskerne talte med pati-
enterne, hvordan patienterne talte med sygeplejerskerne, hvad de talte om, og hvad syge-
plejerskerne var optagede af i deres indbyrdes samtaler. Jeg fokuserede på, hvordan sy-
geplejerskerne bevægede sig rundt i konsultationen, hvordan de placerede sig fysisk i 
forhold til patienterne under undersøgelse af deres øjne, når de talte med patienterne, 
eller foretog registreringer i computeren. Derudover observerede jeg, hvordan patien-
terne og sygeplejerskerne kom ind i konsultationen og forlod konsultationen mv.  

For det tredje består AMD-konsultationerne af de fysiske materialiteter. Udgangspunktet 
for at gøre rede for disse observationer var følgende aspekter. Ud over de forskellige 
teknologier og møbler, der var placeret i konsultationerne, var jeg opmærksom på lyset, 
lugte, lyde og atmosfæren i rummene. Hvordan falder lyset ind gennem vinduet, er per-
siennerne nedrullede, er lyset tændt, hvilken slags lys er det. Er der en mærkbar lugt? 
Hvilke lyde er der i rummet, stilhed eller støj, kan man høre ventilationssystemet, eller er 
der lyde fra venteværelset? Hvordan lyder de forskellige apparater, hvilke lyde er der, når 
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sygeplejersken bruger dem. Hvilken stemning er der i konsultationen. Hvordan er kon-
sultationen indrettet, hvilke møbler er der, hvor stort er det, hvad er farven på væggene, 
loft og gulvet, er der mærker på gulvet, hvad hænger der på væggene og i loftet, hvor er 
jeg placeret i rummet, også i forhold til sygeplejersken og patienten? Hvor meget og hvad 
bruges de forskellige apparater eller teknologier til? Jeg anså således de fysiske rammer, 
for at være medskabende i deres praksisser. Detaljerede beskrivelser og overvejelser blev 
noteret i en notesbog. 

Jeg observerede også arbejdet i konsultationer, som havde en mere ’perifer’ betydning, 
da jeg var interesseret i at lære alle sygeplejerskernes arbejdsopgaver i AMD-konsultatio-
nerne at kende, og hvordan de hang sammen med andre opgaver i AMD-ambulatorier. 
Jeg observerede to sygeplejersker som behandlede AMD-patienterne ved at give dem 
injektion i øjet i to dage. Et arbejde der krævede speciel oplæring, og det var ikke alle 
sygeplejerskerne i AMD-ambulatoriet, som udførte det. Derudover observerede jeg i et 
par af lægernes konsultationer med AMD-patienter. For at opnå et større indblik i den 
sammenhæng, som sygeplejerskernes arbejdsopgaver indgik i, fulgte jeg også sygeplejer-
skerne i konsultationer, hvor de undersøgte patienter med andre øjendiagnoser På den 
måde fik jeg et bredt kendskab til arbejdsgange og rutiner i øjenambulatoriet.  
Uden for de forskellige konsultationer på gangene eller i frokoststuen havde jeg løbende 
spontane samtaler med sygeplejersker og læger, som bidrog til min indsigt i sygeplejer-
skerne arbejde. Endelig satte mig ind blandt patienterne i venteværelset. Patienterne hen-
vendte sig ofte til mig, for at spørge til, hvad jeg lavede dér, og det ledte ind imellem 
videre til, at de fortalte om deres sygdom, deres ægtefælles sygdom eller om deres ople-
velser med at vente. De ventede først på at komme ind til synstest hos sygeplejersken og 
derefter ventede de ofte på at komme ind til lægen, eller på at få scannet øjnene. Patien-
terne talte indbyrdes om, hvor længe de ventede, og det var mit indtryk, at de kendte 
hinanden fra tidligere besøg i AMD-ambulatoriet. Jeg fulgte ligeledes nogle af patienterne 
på deres vej igennem ambulatoriet, hvor de fik foretaget de forskellige undersøgelser, og 
kom ind til lægerne.  

Erfaringer opnås gennem social interaktion 

I dette afsnit gør jeg rede for, hvordan jeg erhvervede indsigt i sygeplejerskernes praksis 
i AMD-ambulatoriet gennem vores indbyrdes interaktion. Som konstruktivistisk (og in-
teraktionistisk) inspireret forsker anskuer jeg de erfaringer, jeg har opnået, som konstru-
eret på baggrund af deltagelse i sygeplejerskernes praksisser. Jeg var interesseret i, hvor-
dan sygeplejerskerne agerede og interagerede i den særlige kontekst, som AMD-ambula-
toriet udgør.  
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Empirien, der har til hensigt at afbilde virkeligheden, skabes således igennem et samar-
bejde og i en udveksling imellem sygeplejerskerne og mig. Det vil sige, at mine erfaringer 
ikke gav en ren og direkte adgang til feltet.  
Inden for den interaktionistiske forståelse konstruerer aktørerne i en praksis forskellige 
identiteter gennem den sociale interaktion, de indgår i med andre. Det betyder, at jeg som 
deltager var opmærksom på, hvordan jeg interagerede med sygeplejerskerne.  

Derfor uddybes i det følgende, hvordan interaktionen mellem sygeplejerskerne og mig 
som forsker kan forstås ved at inddrage positionsbegrebet. Begrebet rummer den pointe, 
at aktøren på baggrund af interaktionen med andre aktører, indtager en specifik position 
i den sociale kontekst. En social position indebærer, at der en forventning om, at aktøren 
opfører sig i overensstemmelse med de forpligtelser, der hører med til positionen (Järvi-
nen & Mik-Meyer 2014: 97-103). Positionen indebar, at jeg agerede gennem de identite-
ter, der kom i spil, når jeg interagerede med sygeplejerskerne og andre fagpersoner i 
AMD-ambulatoriet og øjenambulatoriet. Der var altså forskellige sociale positioner og 
identiteter jeg indgik i. Da begge parters adfærd og identiteter påvirkes, er det forskerens 
opgave at have en bevidsthed om dette (Angrosino & Mays de Perez 2000: 673-702). 
I det nedenstående fremlægges et par eksempler fra feltarbejdet, som illustrerer vores 
interaktion. I det første eksempel er det spørgsmålet, om jeg indtog en ’ukendt’ position 
som forsker, fordi sygeplejersken er usikker på, hvordan hun skal forholde sig til mig.  

Da jeg kommer ind i konsultationen møder sygeplejersken Sara mig smilende og siger, at jeg meget 
gerne må følges med hende. Hun har 18 patienter på sit program, hvoraf de 5 er ny-henviste. Da 
hun har undersøgt tre patienter, vender sygeplejersken sig om mod mig og siger: Det er altså 
mærkeligt, at du sidder dér. Du skal jo ikke oplæres. Hun ser lidt bekymret ud. Sygeplejersken Sara 
hentyder til, at jeg hverken er sygeplejestuderende eller ny-ansat sygeplejerske, som skal oplæres. 
Emilie: Ja, jeg er jo ikke en del af afdelingen.  
Vi aftaler, at hun skulle sige til, hvis det generer hendes arbejde, at jeg opholder mig dér. Sygeple-
jersken undersøgte nogle flere patienter, og efter ca. 1 time, da jeg præsenterer mig for en patient 
siger hun pludseligt: Jeg havde helt glemt, at du sidder dér (Feltnote 12.11.2015). 

Eksemplet viser, hvordan vi interagerede med hinanden. Sygeplejersken giver udtryk for 
usikkerhed, fordi hun ikke tidligere har oplevet at have en forsker siddende ved siden af 
sit skrivebord. Jeg var også usikker på, om jeg forstyrrede sygeplejerskens arbejde ved at 
opholde mig i konsultationen. Men det viste sig, at sygeplejersken Sara vænnede sig til, at 
jeg var til stede. 
De sociale positioner, jeg indtog, var, som nævnt, forskellige og vekslede, fordi de var 
forbundet med de sygeplejersker, jeg interagerede med. Det gav mulighed for forskellige 
’repertoirer’, afhængig af, hvem det var, jeg interagerede med. Jeg var altså opmærksom 
på, at jeg indtog forskellige positioner, der var afhængige af sygeplejersken, jeg fulgtes 
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med. Derfor sørgede jeg for at komme til at følge forskellige sygeplejersker, og på den 
måde opnåede jeg mere nuancerede og varierede indsigter i sygeplejerskerne arbejde. 
Da jeg er uddannet sygeplejerske, blev jeg opfattet som kollega af nogle. Det var en social 
position, som jeg kendte og var fortrolig med. Sygeplejerskerne præsenterede mig for 
patienterne, som en kollega og som en fagperson, der fulgte deres arbejde. Dette kom 
også til udtryk ved, at nogle af sygeplejerskerne syntes, at jeg skulle prøve at håndtere de 
forskellige teknologier og involverede mig i undersøgelserne, når de havde brug for hjælp. 
I de situationer indgik jeg i en position, der kunne ligne den som Cato Wadel (1991) 
betegner som lærlingen. Jeg opnåede således dybere indblik i, hvordan det er at håndtere 
af forskellige teknologier. Omend det var sporadisk, at jeg indtog denne position, gav det 
ikke desto mindre en kropslig fornemmelse af deres arbejde.  

Jeg talte med sygeplejerskerne om, hvor det var mest hensigtsmæssigt, at jeg stod eller 
sad, således jeg ikke forstyrrede. Jeg talte også med sygeplejerskerne om, hvordan de 
skulle præsentere mig for patienterne, når de trådte ind i konsultationen. Vi kom frem til, 
at de fortalte patienterne, at jeg observerede sygeplejerskens arbejde. Det gav ind imellem 
anledning til kommentarer fra patienterne i form af, at sygeplejerskerne var under opsyn 
og kvaliteten af deres arbejde blev ’kontrolleret’. Spørgsmålet er om disse kommentarer 
satte ord på det, som sygeplejerskernes kunne opleve under deltagerobservationen, men 
det var mit indtryk, at patienterne forsøgte at være imødekommende med en humoristisk 
bemærkning. 
Patienterne accepterede altså umiddelbart, at jeg var til stede i konsultationen sammen 
med dem. Dette forstod jeg som et udtryk for, at patienterne var vant til, at der kunne 
være andre fagpersoner tilstede end sygeplejerskerne. Det kunne være sygeplejersker un-
der oplæring eller sygeplejestuderende. 

Undervejs blev jeg endnu mere bevidst om nogle af de problematikker, der kan være 
forbundet med deltagerobservation. Jeg kom til at befinde mig i et dilemma. Det hand-
lede om, at jeg ikke ønskede at forstyrre sygeplejerskerne i deres arbejde, samtidig ville 
jeg gerne have adgang til at observere sygeplejerskerne, når de udførte arbejdsopgaverne, 
og tale med dem om arbejdet. Jeg forsøgte at håndtere dilemmaet, ved at sætte ord på 
mine tanker. 
I det følgende gør jeg rede for en situation, hvor jeg ved et tilfælde kom til at følges med 
sygeplejersken Katja to dage i træk. Under fordelingen af arbejdsopgaverne om morgenen 
ville en kollega gerne bytte konsultation med hende. På den måde kom sygeplejersken 
Katja til at være i AMD-konsultationen for anden dag i træk. Jeg havde dagen i forvejen 
fulgt, eller rettere småløbet, i hælene på sygeplejersken gennem en usædvanlig travl dag. 
Da vi næste morgen igen står i AMD-konsultationen, kan jeg se, at hun er meget træt. Så 
jeg spørger hende, om det er for meget for hende, at jeg følger hendes arbejde endnu en 
dag, hvilket hun nikker bekræftende til. Jeg svarede, at jeg i stedet ville opholde mig i 
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venteværelset hos patientrene. Sygeplejersken var tydeligvis lettet over, at vi fandt frem 
til en løsning (Feltnote 16.10.2015:1).  
I den situation gjorde jeg brug af mine erfaringer med at kommunikere, når jeg tolkede, 
hvad der skete. Mine erfaringer stammer fra mit arbejde, dels som klinisk sygeplejerske, 
dels som underviser i kommunikation. Det vil sige, at jeg ikke alene var opmærksom på, 
hvordan sygeplejerskerne havde det, men også at spørge dem, når jeg var i tvivl om, 
hvordan jeg skulle forstå aktiviteterne i AMD-konsultationen. Dette er vigtigt, fordi for-
skeren har et ansvar i situationen, for at være klar over, at forståelse skabes gennem in-
teraktion. Det er derfor afgørende at have en bevidsthed om, at kommunikation er inter-
subjektiv (Haavind 2000: 19-33).  

De uformelle interviews under feltarbejdet 

I afsnittet fremlægges de overvejelser, jeg havde i forbindelse med de uformelle inter-
views. Hensigten med uformelle interviews er, at de interviewede kan tale friere end ved 
et ’standardiseret’ interview, hvor spørgsmålene er bestemt i forvejen. Det uformelle in-
terviews bliver i stedet struktureret på baggrund af vores sproglige interaktion, og på det 
grundlag produceres den sociale mening. 
Derudover havde konteksten også en betydning. Da sygeplejerskerne befandt sig på deres 
eget domæne, slappede de mere af, og de kunne selv vælge, hvor det foregik (Spradley 
1980: 57, Hammersley & Atkinson 1998: 151-181, Kvale 1998: 221). 
Under feltarbejdet foretog jeg uformelle interviews med sygeplejerskerne om de tanker, 
de gjorde sig om arbejdet. De uformelle interviews opstod som regel i forbindelse med, 
at jeg talte med de sygeplejersker, jeg fulgtes med, om deres arbejde. De åbne spørgsmål, 
jeg stillede, var for eksempel: Hvad de gjorde, hvordan de udførte arbejdsopgaverne, 
hvad sygeplejerskerne tænkte om arbejdet, hvad de var optagede af, når de udførte det, 
hvordan de oplevede at udføre undersøgelserne, og hvordan arbejdet i AMD-ambulato-
riet var forskelligt fra de andre øjenkonsultationer.  
Under de uformelle interviews benyttede jeg de metoder, der har til hensigt at sikre kva-
liteten i kvalitative interviews (Kvale & Brinkmann 2009). Jeg stillede som udgangspunkt 
åbne spørgsmål, og var jeg i tvivl om, hvordan jeg skulle forstå indholdet i samtalen, bad 
jeg sygeplejerskerne om at uddybe det. Jeg bestræbte mig på at fortolke interviewene, 
mens det foregik. Det vil sige, at jeg præsenterede sygeplejerskerne for min udlægning, 
således de kunne korrigere min fortolkning eller uddybe den, og på den måde kunne jeg 
verificere fortolkningen undervejs. 

Da sygeplejerskerne havde en travl hverdag, der ofte var tæt besat med mange patienter, 
ville jeg ikke forstyrre dem ved at tage initiativ til samtaler. Derfor ventede jeg med at 
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stille spørgsmål til det passede ind i deres arbejdsgang. For eksempel skete det ind imel-
lem, at en patient udeblev fra sin aftale, og det gav i nogle tilfælde sygeplejerskerne et 
frirum, hvor de tog initiativ til samtale. Andre gange holdt vi pause. Men som regel over-
lod jeg det til sygeplejerskerne selv at tage initiativ til at fortælle om deres arbejde. På den 
måde havde jeg mulighed for stille uddybende spørgsmål til det, som sygeplejerskerne 
fortalte, uden at forstyrre.  
De uformelle interviews opstod således spontant, fordi jeg benyttede den lejlighed, der 
bød sig. Det vil sige, at sygeplejerskerne uopfordret fortalte om, hvad de var optagede af 
(Hammersley & Atkinson 1998: 153-158). Nogle af de sygeplejersker, jeg havde fulgt, 
henvendte sig senere hen, for at fortælle om deres arbejde. For eksempel mødte jeg sy-
geplejersken Natasja på vej til frokost. Natasja var optaget af, at hun sammen med en 
kollega skulle deltage i en nordisk konference, for at fortælle om et projekt, de var færdige 
med. Projektet havde de udført i forbindelse med, at de deltog i et kursus, som et medi-
cinalfirma havde tilbudt til AMD-ambulatorier i hele landet. På den måde fik jeg at vide, 
at de to sygeplejersker havde udarbejdet et PowerPoint oplæg. Det danner grundlaget for 
analysen i kapitel 11. 
I de tilfælde, hvor jeg gerne ville stille uddybende spørgsmål til en sygeplejerske, jeg havde 
talt med, henvendte jeg mig til dem, når de udførte kontorarbejde eller fyldte skabe op. 
Ofte opstod der også en mulighed for små uformelle interviews med andre sygeplejersker 
i forbindelse med frokosten eller i formiddagspausen. 
Nogle dage fulgte jeg én sygeplejerske om formiddagen og en anden om eftermiddagen. 
På den måde havde jeg lejlighed til at observere, deltage i og tale med flere forskellige 
sygeplejersker. Endvidere fulgtes jeg med nogle mere end én gang. Dermed havde jeg 
lejlighed til at uddybe de samtaler, vi tidligere havde haft om deres arbejde.  

Da formålet med deltagerobservationerne er at indhente empirisk viden om, hvordan 
sygeplejerskerne udfører arbejdet i AMD-konsultationen og sygeplejerskerne, jeg fulgte, 
var erfarne, gav det ikke anledning til en strategisk udvælgelse (Hammerley og Atkinson 
1998: 161). Jeg vil uddybe dette yderligere i det følgende. 
Jeg var, som nævnt, opmærksom på at erhverve indsigt i, hvordan forskellige sygeplejer-
sker udførte de forskellige undersøgelser i AMD-konsultationerne for at opnå en varieret 
og nuanceret indsigt i, hvordan arbejdet udføres. Jeg forsøgte at udnytte de muligheder, 
der var tilstede, når sygeplejerskerne planlagde arbejdet. Det betød, at havde jeg fulgt en 
sygeplejerske én dag, bestræbte jeg mig på at komme til at følges med en anden den næste. 
Men det var begrænset, hvilket muligheder jeg havde for at vælge de sygeplejersker jeg 
’observerede’, fordi det i perioder var de samme sygeplejersker, der var sat til arbejdet i 
AMD-konsultationen. Det vil sige, at der i begge ambulatorier var sygeplejersker, hvis 
praksis jeg fik et mere indgående kendskab til, hvilket afspejler sig i analyserne, idet jeg i 
kapitel 8 har to empiriske eksempler fra sygeplejersken Nanas praksis.  
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Jeg foretog uformelle interviews med 14 sygeplejersker, det vil sige 7 sygeplejersker i hvert 
ambulatorier. I det ene ambulatorie har jeg anonymiseret sygeplejerskerne med følgende 
navne: Ida, Nana, Camilla, Charlotte, Sara, Tine og Ellen. Mens i det andet ambulatorie 
fik de navnene: Ingrid, Laila, Natasja, Nellie, Katja, Clara og Kate.  
Én enkelt sygeplejerske havde været ansat og uddannet i ét år. To havde minimum 3-4 
års erfaring i øjenambulatoriet og havde andre ansættelser bag sig. Det vil sige, at hoved-
parten af sygeplejerskerne i begge ambulatorier var erfarne både som uddannede syge-
plejersker og som ansatte i øjenambulatoriet. De var aldersmæssigt i 40’erne og 50’erne, 
og jeg var jævnaldrende med flere af de sygeplejersker, jeg fulgte. Hvilket betød, at vi 
havde en fælles erfaringsbaggrund i forhold til udviklingen inden for sygeplejen.  

Oprindeligt havde jeg planlagt at foretage kvalitative interviews med ca. 8 sygeplejersker 
og to gruppeinterviews. Men jeg ændrede denne strategi, da jeg havde mulighed for at 
foretage én til to uformelle interviews med sygeplejerskerne, hver gang jeg udførte delta-
gerobservation.  
På baggrund af sygeplejerskernes forklaringer og refleksioner over arbejdet, hvor de for-
talte om de færdigheder og den viden, de havde brug for, for at de kunne udføre arbejds-
opgaverne, opnåede jeg en righoldig og nuanceret viden om sygeplejerskernes arbejde i 
AMD-ambulatorierne. 
Men jeg havde ikke opnået tilstrækkelig viden om, hvorfor de udførte deres arbejde, som 
de gjorde og jeg havde kun sparsom indsigt i, hvordan de indbyrdes skabte mening med 
deres arbejde i faggruppen. Derfor besluttede jeg at foretage fire fokusgruppeinterviews 
med sygeplejerskerne fra AMD-ambulatorierne, for at indhente empiri om dette.  

Feltnoter som redskab 

Afsnittet handler om, hvordan jeg tog feltnoter, og om strategierne, jeg benyttede. I det 
følgende gør jeg rede for de overvejelser, jeg havde i forbindelse med udformningen af 
feltnoterne, og hvordan de blev anvendt under forskningsprocessen. Afsnittet består af 
to afsnit: ’Deskriptive og analytiske feltnoter’ og ’Kontinuerlige refleksioner over empi-
riproduktionen’. 

Deskriptive og analytiske feltnoter 
Feltnoterne er redegørelser, der har til hensigt at undersøge aktørernes arbejde på bag-
grund af beskrivelser af, hvad de gør, og inden for den institutionelle etnografi er det en 
undersøgelsesmetode, der både er deskriptiv og analytisk (Widerberg 2015: 18). Det er 
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intensionen inden for den institutionelle etnografi at fremskrive styringens rolle i virk-
somheden, men det gjorde jeg, som nævnt, ikke. Jeg opnåede i stedet indsigt i styringen i 
arbejdet i de efterfølgende analyser, hvor jeg på baggrund af aktør-netværksteorien un-
dersøgte, hvordan sygeplejersker interagerer med forskellige materialiteter. I det følgende 
vil jeg gøre rede for skriveprocesserne under feltarbejdet. 
Feltnoter er en strategi som Hammerley og Atkinson anbefaler. Feltnoter er karakterise-
rede ved at være personlige indtryk af de sociale processer, der observeres og den kon-
tekst, de indgår i (1998:204). I begyndelsen af feltarbejdet noterede jeg nøje de aktiviteter, 
jeg observerede, sygeplejerskerne udførte, og de dialoger, de havde med patienterne. Da 
jeg sad i ’et hjørne’ af konsultationen havde jeg gode muligheder for at tage noter under 
deltagerobservationerne. 
Ved pilotstudiets begyndelsen informerede jeg sygeplejerskerne om projektet, og jeg viste 
dem min notesbog, hvor jeg ’beskrev’ det arbejde, de udførte. Jeg fortalte dem også, at 
de var velkomne til at kikke i den. Et par af sygeplejerskerne spurgte under pilotstudiet, 
hvad jeg skrev i notesbogen. Men det var egentlig først, da jeg ophørte med at tage noter, 
at det rigtigt gik op for mig, at notesbogen havde været genstand for nysgerrige blikke og 
spørgsmål. 

Hensigten med noterne var at indhente nuancerede og detaljerede beskrivelser af syge-
plejerskernes arbejde, og hvordan de skabte sammenhæng i det. Under den efterfølgende 
transskribering af noterne uddybede jeg mine refleksioner. Det kunne være stemningen 
eller andre indtryk. Særligt i det indledningsvise feltarbejde, pilotstudiet skrev jeg omhyg-
geligt ’deskriptive’ feltnoter, da det især er vigtigt at dokumentere så detaljeret som muligt 
i begyndelsen af feltarbejdet (Jonasson 2012: 71). 

Feltnoterne bestod i udførlige beskrivelser af, hvad sygeplejerskerne gjorde og i hvilken 
rækkefølge. I afsnittet ’Forberedelse og udførelse af deltagerobservation’ har jeg allerede 
berørt, hvad jeg observerede. I feltnoterne søgte jeg eksempelvis at beskrive alle de be-
vægelser, som sygeplejersken udførte, når hun undersøgte patienternes øjne. Jeg note-
rede, hvad sygeplejersken og patienten gjorde. Hvordan hun sad eller stod i forhold til 
patienterne, hvad der blev sagt osv. Jeg bestræbte mig på at beskrive hele undersøgelses-
forløbet. I feltnoterne gjorde jeg også rede for de situationer, der opstod, som gav mig 
en indsigt og forståelse af deres arbejde. 
Nedenstående er et eksempel på, hvordan jeg i begyndelsen af feltarbejdet tog feltnoter. 
Jeg har udeladt de forkortelser, jeg bruger i mine noter, for at gøre notatet mere læseven-
ligt: 

Sygeplejersken Tine beder patienten om at fortælle sit cpr.nr. og siger til patienten, at hun kan se 
at egen læge synes, at begge øjne skal undersøges. Hun drypper patientens øjne. Patienten læner 
sig tilbage hver gang, hun har fået dryppet øjne. Tine desinficerer sine hænder. Hun spørger pati-
enten, om hun har mærket nogen forandringer. 
Patienten: det ved jeg såmænd ikke, jeg tog en gratis avis .. jeg synes bogstaverne er meget små. 
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Sygeplejersken Tine: Tag brillerne på, så måler vi synet. Patienten havde taget sine briller af, da 
hun skulle have dryppet sine øjne. 
Sygeplejersken står til venstre for patienten med fjernbetjeningen i hånden, foran den lille kom-
mode, hvorpå den store æske med glassene står. Det er fremdeles dér hun står under alle visus-
målinger, med siden til patienten, så hun både kan se patienten og synstavlen.  
Patient: nr. fire er et V og det midterste er et O … 
Sygeplejersken siger ikke noget… 
Patient: de er dumme… (Patienten taler om bogstaverne på synstavlen.) 
Sygeplejerske: ja det er der mange, der synes. 
Sygeplejersken går hen til tavlen, hun peger på et bogstav:  
patienten siger det… 
Sygeplejerske: Vi prøver med et andet glas for at se om det er mere tydeligt og skarpt. 
Sygeplejersken noterer resultatet i computeren… patienten får nu klappen for venstre øje, hun 
indstiller synstavlen med fjernbetjeningen. 
Patient:  C V K (Feltnote 26.6.2015).  

Jeg fulgte sygeplejerskerne i deres konsultationer, hvor de hver dag udførte de samme 
undersøgelser på op til 20-26 patienter. På det grundlag havde jeg gode muligheder for at 
opnå indsigt i, hvordan sygeplejerskerne udførte det rutineprægede arbejde, og observa-
tionerne ændrede sig efterhånden til at være rettet mod variationer, og hvordan sygeple-
jerskerne skabte sammenhæng i deres praksisser.   

Under pilotstudiet fandt jeg frem til, at jeg havde lettere ved at notere sygeplejerskens og 
patientens indbyrdes dialog, fordi lyden af deres stemmer dominerede rummet. Det var 
straks mere vanskeligt at beskrive, hvordan sygeplejerskerne udførte de forskellige ar-
bejdsopgaver. Det betød, at jeg en dag over middag besluttede, som et eksperiment, at 
udelade sproglig interaktion mellem sygeplejersken og patienten fra noterne. Eksperi-
mentet udførte jeg, mens jeg observerede sygeplejerskens undersøgelse af fire ny-henviste 
patienter.  
Jeg opdagede også, at når jeg tog noter, rettede jeg min opmærksomhed mod denne 
handling, frem for aktiviteterne i konsultationen. Derfor besluttede jeg ved afslutningen 
af pilotstudiet, da jeg evaluerede metoden, at holde op med at tage noter, mens jeg op-
holdt mig i ambulatoriet. Det betød, at jeg kunne være til stede og nærværende på en 
anden måde under det efterfølgende feltarbejde.  

Tanggard (2012) har den pointe, at forskersubjektiviteten er at sammenligne med et in-
strument, som man benytter sig af som deltagerobservant. Det er forskerens ‘sensitivitet, 
nærvær og perceptionsevne’, der gør det muligt at opnå viden om de sociale interaktioner 
og de mønstre, der fremkommer i dem. Det vil sige, at den ændrede strategi betød, at jeg 
kunne være nærværende, og på den måde fik jeg en dybere indsigt i sygeplejerskernes 
forskellige måder at udføre deres arbejdsopgaver på. Selvom jeg derved kompromitterede 
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kravet om samtidighed i feltnoterne. Men ikke mere, end at jeg stadigvæk havde obser-
vationerne i klar erindring, idet jeg skrev feltnoterne samme dag, sidst på eftermiddagen 
eller om aftenen, måske først dagen efter (Jonasson 2012:72-73, Hammersley & Atkinson 
1998:204). I det følgende fremlægger jeg et eksempel på, hvordan feltnoterne blev udfor-
met:   

De nyhenviste patienter får tildelt en kontaktperson. Ingrid forklarer en patient, at hun får tildelt 
en kontaktperson. Det er Ingrid selv, der er kontaktpersonen, fordi det er hende, der tager imod 
patienten. Men det kan være, at hun ikke er dér, eller laver noget andet, og i så tilfælde kan pati-
enten sagtens tale med en af hendes kollegaer, som også er dygtige. Patienten spørger, hvad hun 
kan bruge kontaktpersonen til. Nu har hendes mand lige været igennem et langt sygdomsforløb, 
og hun har aldrig rigtigt fundet ud af, hvad kontaktpersonen kan hjælpe med, eller hvornår hun 
kan rette henvendelse til kontaktpersonen. Ingrid kæmper med at forklare, at selvom hun er kon-
taktperson, er det ikke sikkert, at hun kan komme i kontakt med hende, p.gr. a. at hun også har 
andre arbejdsopgaver, og gentager et par gange det, hun allerede har sagt til patienten, der stadig-
væk ikke rigtigt forstår, hvad en kontaktperson er.  
Refleksion: En anden sygeplejerske har fortalt, at det er overflødigt at tildele patienterne kontakt-
personer, fordi det er umuligt at tilrettelægge arbejdet i konsultationerne efter det. Men patienterne 
har krav på at få tildelt en kontaktperson.  
Det er et eksempel på en standard, der stammer fra DDKM. Standarden giver ikke mening, hver-
ken for sygeplejerskerne eller patienterne (Feltnote 9.10.2015).  

Det var beskrivelser af sygeplejerskernes praksisser, der i højere grad var analytiske. Den 
undersøgelsesmetode, jeg benyttede, var inspireret af den institutionelle etnografi ved, at 
jeg i feltnoterne søgte at gøre rede for de sammenhænge sygeplejerskerne skabte igennem 
deres praksis. På den måde fik jeg også et blik for, hvordan en standard styrer sygeplejer-
skernes måde at udføre arbejdet på. 
Det betød, at jeg i højere grad beskrev situationer eller hændelser, der gjorde indtryk, og 
de kom til at fungere som en slags stikord, fordi de aktiverede min hukommelse, når jeg 
senere hen læste dem. Det vil sige, at mens jeg senere hen læste mine feltnoter, blev min 
erindring aktiveret, således jeg kom i tanke om flere detaljer.  
Ifølge Hammersley og Atkinson kan et enkelt ord udløse en serie af billeder (1998: 206). 
Da jeg for alvor kom i gang med analyserne, oplevede jeg mine erindringer blev aktiveret 
af situationer, jeg havde beskrevet. Når jeg læste dem, foldede de sig ud, som om jeg 
trævlede dialoger eller aktiviteter op.  
Det var en hjælp til, at jeg kunne udføre det, jeg har kaldt for præliminære scripter, der er 
de første analyser, der foretages for at udrede arbejdsprocesser i sygeplejerskernes prak-
sis. Det er analyser af, hvad sygeplejerskerne gør, og hvordan de interagerer med forskel-
lige materialiteter, der kom særligt til udtryk i det jeg har kaldt for præliminære scripter. 
De blev for eksempel udfærdiget ud fra spørgsmålet: hvad får OCT-apparatet sygeplejer-
sken til at gøre. 
Analyserne blev senere udfoldet yderligere og videre bearbejdet i scripterne, der rummede 
analytiske beskrivelser, udført på baggrund af forskellige begreber fra aktør-netværkste-
orien. Jeg uddyber mine skriveprocesser i næste kapitel. 
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Kontinuerlige refleksioner over empiriproduktionen 
Hensigten med empiriproduktionen er at fremstille et rigt og nuanceret materiale, og ikke 
mindst at være opmærksom på, at empirien er målrettet problemformuleringen, hvordan 
sygeplejerskerne praktiserer i AMD-ambulatoriet. Derfor udfærdigede jeg to arbejdspa-
pirer, der omfattede henholdsvis 7 og 6 siders refleksioner på baggrund af nedenstående 
spørgsmål. De blev udført, efter jeg havde afsluttet pilotstudiet og inden jeg afsluttede 
feltarbejdet.  

Jeg reflekterede naturligvis løbende over den indhentede empiri. Men afslutningen af ’pi-
lotstudiet’ var et velegnet tidspunkt til evaluering af metoden og den empiri, jeg havde 
erhvervet. På det grundlag kunne jeg målrette deltagerobservationerne ved at reflektere 
over, hvad jeg vidste om sygeplejerskernes praksisser på det givne tidspunkt. Det var 
hensigten med pilotstudiet at afprøve, reflektere og justere måden, hvorpå jeg udførte 
deltagerobservationerne. Jeg besvarede efterfølgende spørgsmålene:  

Hvad har jeg fået at vide?  
hvad er der på spil i sygeplejerskernes praksis?  
hvad undrer jeg mig over?  
hvad er jeg nysgerrig efter at vide mere om (Arbejdspapir 1.9.2015)? 

På baggrund af mine refleksioner over disse spørgsmål noterede jeg efterfølgende, at det 
var nødvendigt at indhente empiri om følgende:  

Hvad dokumenterer sygeplejerskerne?  
hvordan koordinerer og organiserer de arbejdet?  
hvordan er det muligt at erhverve indsigt i reglerne, også de uskrevne, i AMD-ambulatoriet? 
Følge patienterne gennem AMD-ambulatoriet, for at observere sygeplejerskernes arbejde med pa-
tienternes øjne,  
følge lægernes arbejde for at erhverve indsigt i sygeplejerskernes arbejde ud fra deres perspektiv 
(Arbejdspapir 1.9.2015). 

De ovenstående spørgsmål, som refleksionerne afledte, guidede også det efterfølgende 
feltarbejde. Pilotstudiet havde den metodiske konsekvens, at jeg, som nævnt, ændrede 
min strategi i forhold til den måde, jeg tog feltnoter på. Men ellers foretog jeg ikke andre 
justeringer. Analytisk fandt jeg ingen grund til at skelne mellem empirien fra pilotstudiet 
og feltarbejdet.  
Den anden gang jeg systematisk reflekterede over den viden, jeg havde erhvervet gennem 
feltarbejdet, var i midten af november 2015. Det handlede om at finde frem til, om jeg 
havde opnået fyldestgørende indsigt i sygeplejerskernes arbejde til, at jeg kunne afslutte 
feltarbejdet, eller om jeg manglede viden om sygeplejerskernes arbejde. Jeg udfærdigede 
denne gang arbejdspapiret ud fra spørgsmålene:  
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Hvad har jeg fået ud af feltarbejdet?  
hvad er vigtigt for sygeplejerskerne, når de udfører arbejdet i ambulatoriet? 
er det noget, jeg er nysgerrig efter at vide mere om, eller undrer mig over (Arbejdspapir 
13.11.2015)?  

På den måde opnåede jeg en større indsigt i den viden, jeg havde opnået og var i stand til 
at eksplicitere på det tidspunkt. Sygeplejerskerne udførte deres arbejde på lidt forskellig 
vis i de to ambulatorier, og det havde bidraget til at perspektivere arbejdet gennem en 
uformel sammenligning, der gav en større dybde i observationerne.  
På dette tidspunkt oplevede jeg, at det ind imellem kunne være svært at holde koncentra-
tionen, når jeg observerede sygeplejerskernes arbejde. En anden indikation på, at det var 
på tide at afslutte feltarbejdet var, at jeg på den ’sidste’ dag, i det ene ambulatorie oplevede 
at blive mødt med det samme spørgsmål fra overlægen, oversygeplejersken og en syge-
plejerske: De spurgte, om jeg ikke havde set tilstrækkeligt. Det tolkede jeg som et udtryk 
for, at de havde fået nok af at have en forsker i blandt dem. Det gav naturligvis anledning 
til refleksioner over, om jeg havde informeret dem tilstrækkeligt om formålet med studiet. 
Men det drejede sig formentlig også om, at sygeplejerskerne har en travl arbejdsdag, og 
det krævede noget ekstra af dem, at der var en fremmed tilstede i konsultationen. 

En forudsætning for at afslutte feltarbejdet var, at jeg havde opnået tilstrækkelig viden 
om sygeplejerskernes praksis (Kvale 1998: 108). Jeg valgte at afslutte feltarbejdet, da jeg 
havde opnået et indgående kendskab til deres rutiner, mens de særlige situationer eller 
uforudsete hændelser ville blive ved med at dukke op. Feltet var således ikke udtømt for 
nærmere udforskning. Men ligesom Ditte-Marie From (2012: 49-50) fandt jeg, at det em-
piriske materiale var tilstrækkeligt til at producere analytiske pointer om og perspektiver 
på, hvordan sygeplejerskerne udfører deres arbejde i AMD-ambulatoriet.  

Fordelen ved et fokusgruppeinterview 

Dette afsnit tager afsæt i Bente Halkiers (2015) kapitel ’Fokusgrupper’. Halkier beskæfti-
ger sig med fokusgruppeinterviewet som metode og de fordele, der er ved at indhente 
empirisk viden på baggrund af aktørers interaktioner i fokusgrupper. I det følgende vil 
jeg se på, hvordan viden produceres gennem denne metode.  
Et fokusgruppeinterview giver mulighed for at producere empirisk viden på gruppeni-
veau. Det vil sige, at det sociale liv, sygeplejerskerne har i AMD-ambulatoriet, afspejles i 
den sociale interaktion, de har i fokusgrupperne. Den empiriske viden bliver således pro-
duceret igennem gruppeprocessen. Ifølge Halkier (2015) er det en styrke ved metoden, 
at den giver en umiddelbar adgang til det sociale liv, hvor det performative har forrang. 
Mere konkret kommer det til udtryk, når sygeplejerskerne kommenterer på hinandens 
udtalelser og sammenligner deres erfaringer på baggrund af deres kontekstuelle forståelse 
af arbejdet.  
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Endvidere er den viden, der produceres i et fokusgruppeinterview kontekstafhængig, da 
den fremkommer på baggrund af sygeplejerskernes sociale interaktion i gruppen. Halkier 
påpeger, at det sociale rum, der skabes i fokusgruppen, kan sammenlignes med det sociale 
liv, der udfoldes i en bestemt kontekst (Halkier 2015: 137-141). Det vil sige, at de sociale 
dynamikker i gruppen af sygeplejersker afspejler den måde, hvorpå de interagerer i AMD-
ambulatoriet, og deres interaktion rummer antageligvis dynamikker, som er genkendelige 
fra deres hverdag i AMD-ambulatoriet. Derfor var jeg under fokusgruppeinterviewene 
interesseret i at skabe et rum, hvor sygeplejerskerne frit kunne engagere sig i drøftelser af 
deres praksisser. På den måde er det muligt at opnå kompleks viden om sygeplejerskernes 
sociale praksis, som jeg ikke havde mulighed for at erhverve indsigt i gennem de ufor-
melle interviews. 

Sygeplejerskernes interaktion i grupperne afspejlede, at de kendte hinanden og var trygge 
ved hinanden. De talte ud fra en fælles erfaringsbaggrund, hvilket betød, at de umiddel-
bart var i stand til at uddybe hinandens synspunkter. Jeg havde både fokus rettet mod 
sygeplejerskernes interaktioner og indholdet i drøftelserne (Halkier 2015: 137-141). 
På det grundlag var det ikke alene muligt et erhverve en indsigt i kompleksiteten i syge-
plejerskernes praksis, men ligesom i de uformelle interviews, var jeg interesseret i at er-
hverve en nuanceret empiri. Det vil sige, at jeg var opmærksom på, at empiri der blev 
produceret, var detaljeret og indeholdt mange eksempler på deres synspunkter (Kvale 
1998: 40-48).  
Jeg havde ingen indflydelse på, hvordan sygeplejerskerne blev udvalgt til at deltage i fo-
kusgruppeinterviewene, men jeg antager, at et vist pragmatisk element spillede en rolle, i 
form af, hvem der var på arbejde de dage fokusgruppeinterviewet, blev udført. Det var 
ledelsen i øjenambulatorierne, der havde besluttet tidspunkterne for interviewene. Jeg 
havde informeret afdelingssygeplejerskerne om, at der helst skulle deltage mellem 3-5 
sygeplejersker i hver fokusgruppe. Det er mit indtryk, at sygeplejerskerne blev udvalgt i 
forhold til, om de arbejdede i AMD-ambulatoriet, men det pragmatiske islæt kom til ud-
tryk ved, at enkelte sygeplejersker i begge ambulatorier ikke havde indgående indsigt ar-
bejdet i AMD-ambulatoriet.  

Ud af de 12 sygeplejersker der deltog i fokusgruppeinterviewene, havde jeg under feltar-
bejdet fulgt fire af sygeplejerskernes arbejde, nemlig Nellie, Ida, Charlotte og Camilla. 
Sygeplejerskernes navne er anonymiseret og sammensætningen i fokusgrupperne var føl-
gende, de er listet op i den rækkefølge, de blev udført: 
3 deltagere (Lene, Nellie og Tina) 
2 deltagere (Rikke og Louise) 
4 deltagere (Ida, Charlotte, Camilla og Maria) 
3 deltagere (Ina, Nina og Birte)  
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Halkier (2015) anbefaler, at man skal finde en balance i forhold til, at deltagerne i grup-
perne ikke må være for homogene eller for heterogene. Jeg vil betegne gruppernes sam-
mensætning som heterogen, idet sygeplejerskerne ikke alle arbejdede i AMD-konsultati-
onerne i samme omfang. Men grupperne kunne også karakteriseres som homogene, fordi 
et par af grupperne var sammensat henholdsvis af sygeplejersker, der enten var fortrinsvis 
i 50’erne, eller sygeplejersker i 30’erne til begyndelsen af 40’erne. Sygeplejerskerne var 
overvejende erfarne. To sygeplejersker havde arbejdet i øjenambulatoriet i mere end 20 
år, fem havde mellem 10 og 17 års erfaring, mens fem i ambulatoriet havde mellem 2-6 
års erfaring.  
Dynamikken i grupperne var levende, sygeplejerskerne identificerede sig med hinandens 
synspunkter og nuancerede undervejs deres drøftelser. En fare kunne have været, at drøf-
telserne blev unuancerede og blot bestod i, at de var enige, men det var ikke tilfældet. De 
havde tydeligvis deres egen mening om deres arbejde, men det betød ikke, at enkeltes 
holdninger kom til at dominere drøftelserne. Dette skyldtes formentlig, at sygeplejer-
skerne syntes det var spændende, at de havde mulighed for at have faglige drøftelser af 
deres arbejde. Det vil sige, at drøftelserne kom til at omhandle emner, de var optaget af i 
forbindelse med deres hverdag i øjenambulatoriet.  

Hvordan fokusgruppeinterviewene forløb 
Jeg havde struktureret guiden til fokusgruppeinterviewene ud fra det, Halkier (2015) be-
tegner som den løse model. Det vil sige, at jeg begyndte interviewet med åbne spørgsmål. 
Men jeg havde også et element af den tragtformede model, hvilket betød, at jeg afslut-
ningsvis stillede mere specifikke spørgsmål (Halkier 2015: 137-151). Idet jeg afslutnings-
vis var interesseret i at opnå en viden om de refleksioner, sygeplejerskerne havde i for-
bindelse med deres praktisering af de forskellige teknologier. Men interviewguiden fun-
gerede hovedsageligt som en løs guide (Bilag 5). 
 
Jeg fulgte Halkiers anbefaling om at indlede det enkelte fokusgruppeinterview med åbne 
spørgsmål, fordi jeg var interesseret i at opnå en viden om, hvad der optog sygeplejer-
skerne. På den måde kunne sygeplejerskerne selv vælge, hvad de ville tale om og hvordan. 
De indledende spørgsmål lød: Hvad er det vigtigste i AMD-ambulatoriet? og hvordan vil 
I karakterisere jeres arbejde (Bilag 5). Det var spørgsmål, som med det samme optog 
sygeplejerskerne, så drøftelserne forløb ubesværet og engageret. Da jeg var interesseret i 
at undersøge, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med deres praksis igennem deres 
sociale interaktion, valgte jeg at stille uddybende spørgsmål til sygeplejerskernes indbyr-
des drøftelse af deres arbejde.  
Når fokusgruppeinterviewet er løst struktureret, er det særlig vigtigt at indlede fokusgrup-
peinterviewet med en introduktion om, hvad det handler om. Alle sygeplejerskerne var 
informeret om projektet i forvejen. Derfor handlede introduktionen mest om, hvad et 
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gruppeinterview handler om og min rolle som moderator, der har til hensigt at fremme 
informanternes indbyrdes drøftelse af deres arbejde.  
Det foregik ved, at jeg kontinuerligt var opmærksom på, at alle sygeplejerskerne kom til 
orde igennem hele fokusgruppeinterviewet. Jeg afbrød ikke deres indbyrdes diskussioner, 
da jeg ikke ville blande mig i deres sociale dynamik. Ved ophold i sygeplejerskernes drøf-
telser, henvendte jeg mig som regel til den sygeplejerske, der ikke havde bidraget til dis-
kussionen, og spurgte hende om, hvad hun mente om det, der var blevet sagt.  
Ligesom i de individuelle interviews, fandt jeg det var nyttigt at indtage en position, hvor 
man er sensitiv over for indholdet i informanternes erfaringer.  Derudover var det mit 
ansvar under det enkelte fokusgruppeinterview at sørge for at gruppernes drøftelser om-
handlede sygeplejerskernes arbejde i AMD-ambulatorierne (Haavind 2000: 20-32). Jeg 
problematiserede ikke, at der, som nævnt ovenfor, deltog enkelte sygeplejersker, som 
havde større erfaring med patienter, der havde andre diagnoser, da det bidrog til at per-
spektivere de erfaringer, som sygeplejerskerne havde med arbejdet i AMD-ambulatori-
erne. 

Den første fokusgruppe, jeg interviewede, fik jeg aldrig stillet de indledende spørgsmål, 
fordi sygeplejerskerne med det samme gik i gang med at drøfte, hvordan deres arbejde 
var tilrettelagt. Sygeplejerskerne kunne holde fokus på emnet, og i tre af fokusgrupperne 
gav de spontant udtryk for, at det havde været berigende for dem at tale om deres arbejde. 
Samt, at det foregik på en anden måde, end den, de var vant til, og de kunne tale med 
deres kollegaer om det, der optog dem.   

Jeg spurgte ikke direkte til sygeplejerskernes opfattelse af deres faglighed, fordi jeg un-
dersøger, hvordan den kommer til udtryk gennem deres udførelse af arbejdsopgaverne. 
Derfor var jeg interesseret i at opnå indsigt i, hvordan de forstår arbejdet, og hvad de 
tænker om arbejdsopgaverne. Det vil sige, at jeg ligesom Haavind (2000: 20), fandt, det 
var en fordel ikke at spørge direkte til emnet, som forskningen fokuserer på. 
Sygeplejerskernes drøftelser af deres arbejde i AMD-ambulatoriet var en fremgangsmåde, 
der gav et metodisk fortrin, fordi empirien blev både nuanceret og righoldig. Deres re-
fleksioner over arbejdet udfoldede sig naturligt, og jeg tematiserede ikke indholdet un-
dervejs, da jeg foretrak, at det var sygeplejerskernes engagement, der var styrende for 
produktionen af empirien og dermed blev den også mangfoldig. Min position som for-
sker bestod ligesom i de uformelle interviews, hovedsageligt i at stille uddybende spørgs-
mål, og det, Kvale (1998) kalder for (bevidst) ledende spørgsmål, som havde til hensigt 
at afklare min forståelse eller tolkning af deres drøftelser.  

Sygeplejerskernes drøftelser afhang af de associationer, som sygeplejerskerne fik vakt af 
de indledende spørgsmål. Men vilkårene kunne ligeledes have en betydning for, hvordan 
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gruppeinterviewene udfoldede sig. Det ene sted havde sygeplejerskerne valgt at lade sig 
interviewe fra kl. 10 - 12 om formiddagen, og interviewene lå i forlængelse af hinanden. 
Mens det andet sted blev interviewet fra kl. 14.30 på to forskellige dage, når de havde 
afsluttet patienterne. De sygeplejersker, der blev interviewet om formiddagen, havde me-
get travlt, da to kollegaer var syge. Det var derfor vigtigt, at tidsrammen på en time blev 
overholdt. Hvorimod sygeplejerskerne, der blev interviewet om eftermiddagen, havde 
bedre tid. Sygeplejerskerne i alle fire grupper deltog engageret i drøftelserne, hvilket bi-
drog til kvaliteten. Indholdet i de fire gruppeinterviews var forskelligt, fordi de var opta-
gede af forskellige aspekter ved deres praksisser, men de var ikke mere forskellige, end at 
det også var muligt at finde frem til fællestræk. Interviewenes forskellighed gjorde det 
samlede materiale mere mangfoldigt og nuanceret.  

Endelig skal det nævnes, at jeg lydoptog fokusgruppeinterviewene. Jeg transskriberede 
selv de fire gruppeinterviews og erhvervede på den måde en indgående indsigt i dem. De 
transskriberede interviews omfattede 95 A-4 sider. Transskriberingen havde fokus på 
indholdet i det, der blev sagt. Da jeg ønskede, at sygeplejerskernes drøftelser skulle flyde 
så frit som muligt, havde jeg ikke bedt dem om at sige deres navn, inden de sagde noget. 
Det ledte ikke til problemer under transskriberingen. De enkelte gange, hvor jeg var i 
tvivl om, hvem det var, der udtalte sig, fik jeg det hurtigt afklaret ved at høre sekvensen 
igen.  
Det var kun, når de talte i munden på hinanden, at det var vanskeligt at høre, hvad de 
sagde, og i de tilfælde skrev jeg, at det var utydeligt, og angav det med (….). Ellers var 
lydkvaliteten fin. Jeg registrerede ikke særlige tonelejer eller tilkendegivelser, der kunne 
være emotionelle, dels på grund af, at der ikke var åbenlyse følelsesmæssige udtalelser, 
dels var det ikke relevant, med mindre, der opstod en ophedet diskussion, hvilket ikke 
var tilfældet.  

Det samlede empiriske materiale 

I nedenstående tabel har jeg oplistet empirien, for at give et samlet overblik over empiri-
produktionen og de dokumenter, jeg indhentede i AMD-ambulatorierne. Selv om jeg ikke 
skelner analytisk mellem de to AMD-ambulatorier, har jeg, for at gøre forskningsproces-
sen gennemskuelig og overskuelig, valgt at fremlægge det empiriske materiale som det er 
produceret og indsamlet i tilknytning til det enkelte AMD-ambulatorie. 
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AMD-ambulatorie          
Pilotstudie 4 dage: Feltnoter 39 sider 
Deltagerobservation 9 dage: Feltnoter 31 sider 
2 fokusgruppeinterviews: Transskriberede interviews 51 sider 

Dokumenter: 
 Diplomopgave.
 Omregningstabel – visusmåling AMD-patienter – 1 side.
 Dagens reservationer (= programmet for dagen) med sygeplejerskernes no-

ter fra tre dage. Patienternes navne og cpr.nr er klippet af arkene – 3 sider.
 Print af elektroniske skema ’Behandling af AMD’ – 1 side.
 En vejledning der uddyber, hvordan ’Behandling af AMD’ udfyldes – 1 side.
 Vejledning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af AMD-patienter – 1 side.
 Vejledning til sygeplejersken ved en nyhenvist AMD patient – 1 side.
 Visusmåling i X ambulatoriet – 1 side.
 Brugervejledning til elektronisk oversigt – 1 side.
 AMD dokumenterne i den elektroniske oversigt – 2 sider.
 Vejledning i sygeplejen ved Fluorescensangiografi – 4 sider.
 Indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser jf. § 13, stk. 1. – 1 side.
 ’Charles Bonnet Syndrom’ af Holton H (2011) i tidsskiftet Optikerforenin-

gen – 2 sider.
 Patientinformation: Indsprøjtning i øjet – 2 sider
 Dansk blindesamfunds konsulenttjeneste – 2 sider.

AMD-ambulatorie 
Pilotstudie 3 dage: Feltnoter 35 sider 
Deltagerobservation 10 dage: Feltnoter 35 sider 
2 fokusgruppeinterviews: Transskriberede interviews 44 sider 

Dokumenter: 
 Print af elektroniske fraser, der anvendes i AMD-konsultationen og injekti-

onsstuen - 4 sider.
 ETDRS visus skema til 4 m og 1m – 1 side.
 Print af oversigten (temaerne) i den elektroniske patientjournal i AMD-am-

bulatoriet – 1 side.
 Print af oversigten (temaerne) i den elektroniske patientjournal i injektions-

stuen – 1 side.
 Fluorescensangiografi – 3 sider.

Sygeplejerskers PowerPoints præsentation af ’Best Practice AMD Sygepleje: 
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 38 PowerPoints og 38 med dertil hørende noter.
 Indbydelse til konferencen - 2 sider.
 E-mail korrespondance – 1 side.

______________________________________________________ 
I alt 26 dages deltagerobservation i to ambulatorier, i alt 140 sider feltnoter 
I alt 4 fokusgruppeinterviews der mundede ud i 95 sider transskriberet inter-
views 

Tabel 2 Oversigt over det samlede empiriske materiale. 

Refleksivitet og gyldighed i forskningsprocessen  

Ifølge Steinar Kvale kommer gyldighed til udtryk ved, at forskeren kontinuerligt forhol-
der sig til, om man undersøger det, der var hensigten at undersøge ud fra de metoder, der 
er valgt. Gyldighed hænger sammen med den måde, man undervejs arbejder med empi-
rien og formidler resultaterne, og refleksiviteten er en metode, der kan bidrage til at skabe 
projektets gyldighed. 
Undersøgelsens gyldighed fremskrives ved at eksplicitere de fremgangsmåder, jeg benyt-
tede, under hele forskningsprocessen. I den konstruktivistiske forskning er redegørelsen 
for de analytiske strategier central, fordi det er dem, der leder til ny erkendelse (Højgaard 
& Søndergaard 2015, Tanggaard 2012, Søndergaard 2009, Haavind 2000, Åkerstrøm An-
dersen 1999, Hammersley 1998, Kvale 1998).  

Fremgangsmåderne dokumenteres, når jeg fremlægger mine refleksioner over, hvordan 
undersøgelsen er planlagt og udført. Jeg argumenterer i dette kapitel for, at jeg har un-
dersøgt det, jeg satte mig for, og begrunder de valg, jeg traf under forskningsprocessen i 
forhold til problemformuleringen. På den måde bliver forskningsprocessen gennemsku-
elig og gennemsigtig.  
Jeg har i de foregående afsnit gjort rede for metodologien og de praktiske tiltag, der er 
anvendt under deltagerobservationer og fokusgruppeinterviewene. Det indbefatter felt-
noter og transskribering af interviews og refleksioner over de erfaringer, jeg erhvervede 
undervejs, som førte til empirien. På den måde bliver forholdene omkring observatio-
nerne gennemsigtige og detaljeret beskrevet. I næste kapitel gør jeg rede for refleksio-
nerne over analysestrategierne, for at synliggøre, hvordan analysen er grebet an (Tang-
gaard & Brinkmann 2015: 521-531, Tanggaard 2012: 204).  

En metode til at reflekterer over deltagerobservationen var, at jeg fremlagde empirien på 
to forskellige kurser i den periode, jeg udførte feltarbejdet. I august 2015 fremlagde jeg 
empiri fra pilotstudiet på Summerschool: ‘Lifelong Learning and Everyday Life - Metho-
dological and Theoretical Approaches’, og på det andet kursus: ‘Technology and the Prac-
tice of Everyday Living’ hvor jeg forelagde udsnit af empirien fra feltarbejdet. På begge 
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kursuser drøftede jeg empirien og dens betydning i forhold til problemstillingen. Andre 
forhold, der skærpede mine refleksioner, var, at jeg sammen med andre ph.d. studerende 
indgik i en forskergruppe, der havde dybtgående indsigt i denne type forskning, i Center 
for sundhedsfremmeforskning.  

Når det empiriske materiale genereres i tæt samarbejde med deltagerne, skal der gøres 
rede for, hvad man som forsker bidrager med, og hvordan denne deltager. Det vil sige, 
at gyldighed er forbundet med forskersubjektiviteten, da forskeren er det redskab, der 
gør det muligt at erhverve indsigt i en fælles intersubjektiv virkelighed (Tanggaard 2012, 
Grønborg 2012).  
Derfor er det vigtigt kontinuerligt at foretage refleksioner over forholdet mellem den 
genstand, jeg undersøger, og mig selv som forsker (Holen 2011). På den ene side kan det 
være en hindring og udfordring for at anskue og observere feltet tilstrækkeligt distanceret 
og nuanceret, at jeg er socialiseret ind i sundhedsvæsenets terminologier. På den anden 
side er arbejdet i øjenambulatoriet ikke en praksis, jeg selv har erfaring med, og dermed 
har jeg en vis distance til feltet. Det vil sige, at mine erfaringer som sygeplejerske ikke gør 
sig gældende på samme måde som områder, jeg selv har et indgående kendskab til. 
Da jeg er forskningsinstrumentet, vil jeg uddybe mine refleksioner over min interaktion 
med sygeplejerskerne i det følgende. Det var mit indtryk, at de ikke var vant til at have 
en forsker, der fulgtes med dem under arbejdet, og min tilstedeværelse var formentligt et 
brud med den almindelige kutyme.  
Når vi opholdt os i konsultationerne, var jeg forsigtig med at stille spørgsmål til sygeple-
jerskerne, fordi de som regel havde mange patienter på deres program. De virkede kon-
centrerede om og engagerede i at udføre arbejdsopgaverne korrekt, og jeg ventede derfor 
med at stille spørgsmål til de henvendte sig til mig. Det antog jeg som et tegn på, at de 
havde tid til at tale med mig. Spørgsmålet var, om sygeplejerskernes måde at udføre ar-
bejdet på, var influeret af at jeg var tilstede. Mere præcist var det spørgsmålet, om syge-
plejerskerne opfattede mig som en ’autoritet’, således de var mere omhyggelige med at 
udføre deres arbejde korrekt. Men det kunne også være et udtryk for den måde, sygeple-
jerskerne normalt udførte arbejdet på. I det følgende vil jeg se på dette ud fra Hammersley 
og Atkinsons citat: 

‘Som forskere har vi sannsynligvis en virkning på de mennesker vi studerer. Dette betyr ikke nød-
vendigvis at gyldigheten av vore funn er begrenset til datautvalget vi baserte oss på. Vi kan mini-
mere denne effekten og/eller kontrollere den. Men vi kan også utnytte den: hvordan folk reagerer 
på forskerens tilstedeværelse kan være like oplysende som hvordan de reagerer i andre situationer’ 
(Hammersley & Atkinson 1998: 48).  

Citatet er interessant, fordi ud fra denne forståelse er sygeplejerskernes måde at udføre 
arbejdet på informativt, selv om jeg er tilstede. Det vil sige, at det er et centralt træk ved 
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deres arbejde, at de gør sig umage og er opmærksomme på at gøre det rigtige. Dette 
aspekt havde også indflydelse på de senere analyser, fordi jeg blev interesseret i at under-
søge, hvordan sygeplejerskerne udøvede en indre styring, når de udførte arbejdsopga-
verne.  
Min position kan altså rumme magt, idet jeg kommer som forsker. I den forbindelse er 
Kvales (Kvale 1998: 239-242) betragtninger over kommunikativ validitet relevant at 
nævne. Det vil sige, at gyldig viden udvikles gennem forhandling i den kommunikative 
proces mellem forskeren og interviewpersonerne, hvor begge parter forandrer sig. Jeg 
har også søgt, at imødekomme magtforholdet ved at fortælle sygeplejerskerne, at jeg er 
interesseret i, hvordan de udfører deres praksis og ikke at vurdere det, de gør. 
I forlængelse heraf er det relevant at nævne Hammersley og Atkinsons (1998:140) anbe-
faling, at man som forsker intellektuelt søger at balancere mellem nærhed og ’fremmed-
hed’. Interaktionen med sygeplejerskerne betød, at jeg involverede mig gennem min in-
teresse for og indlevelse i deres arbejde. Nærhed til feltet er en forudsætning, for at jeg 
som forsker kan erhverve indsigt i den sociale situation og den indforståede forståelse, 
der gør sig gældende. Samtidig gav positionen ’fremmedhed’ en distance, som var en 
hjælp til at reflektere over den viden, jeg havde opnået. 

Refleksiviteten drejer sig således om, at forskeren ekspliciterer sin position. Selvom det 
kun var sporadisk, at jeg deltog direkte i udførelsen af sygeplejerskernes arbejde, antog 
jeg, at jeg ville blive involveret, når jeg var til stede i konsultationerne. Da det var gennem 
de positioner, jeg indgik i, når jeg interagerede med sygeplejerskerne, at jeg opnåede viden 
om sygeplejerskernes arbejde, var det væsentligt at være opmærksom på den position, 
som jeg fik tildelt. Dette berørte jeg i afsnittet ’Erfaringer opnås gennem social interak-
tion’, og jeg vil uddybe det yderligere i det følgende. 

Kvaliteten af de uformelle interviews og fokusgruppeinterviews, blev underbygget ved 
løbende vurdering af interviewenes validitet. Det foregik under hele den praktiske udfø-
relse af interviewprocessen fra interview, transskribering til analyse (Kvale & Brinkmann 
2013). Som tidligere nævnt, bestræbte jeg mig på at tolke interviewene, mens jeg udførte 
dem og jeg reflekterede over de erfaringer, jeg havde erhvervet, mens jeg skrev feltno-
terne og transskriberede fokusgruppeinterviewene. 
Analyserne blev endvidere kvalificeret gennem, at jeg under analysen af empirien, og se-
nere hen i forløbet, ca. en gang om måneden, havde mulighed for at deltage i to forskellige 
workshops på RUC: to seniorforskerne Henning Salling Olesen og Niels Warring. I den 
ene workshop arbejdede vi med analyse og fortolkning og i den anden med forskellige 
former for materiale, hvor jeg både præsenterede analyser og teorikapitler. Jeg drøftede 
forskellige muligheder for at få indsigt i empirien og de analyser jeg havde påbegyndt. I 
de to workshops havde jeg på den måde mulighed for at validere analyserne, jeg havde 
udfærdiget gennem senior forskeres respons og drøftelser med de andre ph.d. studerende 
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i workshoppen. Endelig deltog jeg også i klynger på centeret for sundhedsfremmeforsk-
ning, hvor jeg ligeledes fremlagde en analyse for gruppen af ph.d. studerende og forskeren 
Anne Liveng. 
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Kapitel 7: Analysestrategierne 

Dette kapitel handler om de analytiske strategier og refleksioner, som analyseprocessen 
bygger på (Haavind 2000: 23). Analysen tager afsæt i empirien, der foreligger som feltno-
ter, dokumenter fra de to AMD-ambulatorier, og de transskriberede fokusgruppeinter-
views. Den abduktive tilgang har dannet grundlaget for udformningen af de analytiske 
strategier, hvor empirien og de teoretiske begreber under analyseprocessen har inspireret 
hinanden.  
På baggrund af de analytiske perspektiver søgte jeg at opnå indsigt i kompleksiteten i 
sygeplejerskernes praksis i AMD-ambulatoriet (Järvinen 2014: 40-41).  
Kompleksiteten synliggøres analytisk, for det første ved at undersøge, hvordan sygeple-
jerskerne interagerer med forskellige materialiteter i form af standarder, teknonologier og 
programmer mv. For det andet på baggrund af analyser af, hvordan sygeplejerskerne ska-
ber mening med deres arbejde. 

Jeg har kvalificeret analyseprocessen ved at trække på Mats Alvesson og Kaj Skjöldbergs 
(2009) Reflexive Methodology. De beskæftiger sig med refleksiviteten i forskningspro-
cessen, hvor den kreative interaktion mellem den teoretiske ramme og empirisk forskning 
spiller en rolle. Endvidere kan Hanne Haavinds (2000) postmoderne perspektiv på forsk-
ningsprocessen ligeledes bidrage til at tydeliggøre de analytiske refleksioner. I det første 
afsnit ’Fokus på sammenbrud’ er fokus på de analytiske greb, jeg har benyttet mig af for 
at åbne eller finde ind i det empiriske materiale. Herefter gør jeg rede for mine refleksio-
ner over den betydning, som mine erfaringer fra feltarbejdet har haft for analyserne. Det 
foregår i afsnittene ’Analyse som erkendelsesprocesser’ og ’Eksplicitering af tavse erfa-
ringer’. Derpå fremlægger jeg i afsnittet, ’Begrænsningen i aktør-netværksteorien fører til 
ny teoretisk optik’, mine argumenter for at inddrage governmentality-optikken, som kom-
penserer for aktør-netværksteorien, ved at give et blik for sygeplejerskerne som subjekter. 
I afsnittet ’Feltarbejdets betydning for analysen af fokusgruppeinterviewene’ uddyber jeg, 
hvordan jeg foretog governmentalityanalyserne. 
Efterfølgende udreder jeg i afsnittet ’Fællestræk og særtræk, sammenhænge og eksem-
pler’, hvordan analyserne både foretages ud fra fællestræk i det empiriske materiale og 
eksempler på enkeltstående perspektiver, der bidrager til at besvare problemformulerin-
gen.  
I afsnittet, ’Analyser der bygger på analyser’ gør jeg rede for, hvordan scripterne og gover-
nmentalityanalyserne danner et grundlag for de professionssociologiske analyser, for at 
besvare hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed i AMD-ambulatoriet. Kapitlet 
afsluttes med afsnittet Dokumentanalyse, hvor jeg konkretiserer, hvordan jeg har udført 
dokumentanalyserne. 
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Fokus på sammenbrud åbner empirien 

Dette afsnit handler om, hvordan jeg opnåede indsigt i det empiriske materiale. Jeg har 
allerede i sidste kapitel berørt, at den institutionelle etnografi gav mig et blik for, at for-
skellige teknologier og dokumenter har en betydning for, hvordan sygeplejerskerne ud-
fører deres arbejde. Men det var først ved feltarbejdets afslutning, at jeg fandt frem til en 
teoretisk tilgang, der analytisk åbnede op for empirien.  
Udgangspunktet for analysen var et spørgsmål om, hvordan jeg kunne erhverve indsigt i 
sygeplejerskernes arbejde og de aktiviteter, det bestod af. Analyserne havde til hensigt at 
fremhæve sygeplejerskernes praksis med forskellige former for materialiteter, som ikke 
får den samme opmærksomhed, som de mellem-menneskelige relationer. Jeg var over-
bevist om, at deres tilsyneladende rutineprægede praksis indeholdt en viden, som jeg ikke 
var i stand til at sætte ord på. Dette sted i analyseprocessen kan bedst forstås på baggrund 
af det, som Alvesson et al. (2005: 138), betragter som et mysterium. Jeg vil i det følgende 
udrede, hvordan jeg fandt ind i empirien, således den ikke længere fremstod som et 
mysterie. 

Jeg havde udfordret min vanlige forståelse af sygeplejerskernes praksis, der udsprang af 
sygeplejevidenskabelig baggrund, ved at anlægge et kritisk sociologisk studie af sygeple-
jerskernes arbejde. Undervejs i min søgen efter en optik, der satte mig i stand til at er-
hverve en indsigt i sygeplejerskernes rutiner, læste jeg Bruno Latour (1996, 2008). Med 
Latour fandt jeg ud af, at det var et velkendt fænomen, at jeg ikke var i stand til umiddel-
bart at gennemskue, hvordan sygeplejerskerne udformede deres praksisser med forskel-
lige teknologier og materialiteter. Jeg har også nævnt denne problemtik i det foregående 
kapitel.  
I første omgang fandt jeg frem til, at kunne jeg opnå en ny indsigt i sygeplejerskernes 
rutineprægede praksisser ved at rette fokus mod empiriske eksempler, hvor der forekom 
forskellige former for ’sammenbrud’. ’Sammenbrud’ er et udtryk for, at sygeplejerskerne 
ikke kan udføre arbejdet, som de plejer, men i stedet kommer til at udføre arbejdet lang-
sommere eller på en helt anden måde. Derved bliver arbejdsprocesser, der ikke tidligere 
var mulige at få øje på, synlige. 

Analyse som erkendelsesprocesser 

Som konstruktivistisk inspireret forsker er det centralt at gøre rede for analysestrategien, 
og udføre en systematisk refleksion på flere niveauer, for at kvalificere analyserne. Især 
når man forsker i egen kultur, er det hensigtsmæssigt at eksplicitere analyseprocessen, da 
forskning også rummer naive og ubevidste aspekter. Det drejer sig om antagelser, der 
tages for givet, og blinde pletter (Alvesson et al. 2005: 9-10).   
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For at synliggøre den kritiske refleksion over analyseprocessen, søger jeg i det følgende 
at gøre rede for de forskellige aspekter, der har bidraget til at forme analyseprocessen. 
Derudover er de refleksioner, jeg gør rede for, ikke udtryk for en lineær proces, men jeg 
bestræber mig på at konkretisere de betydningsfulde strategier. Det vil sige, at jeg gennem 
analysen søger at gøre rede for processen og de antagelser, den bygger på, og hvordan 
jeg som forsker opnår større indsigt i empirien. Samtidig ekspliciterer jeg yderligere, hvor-
dan de teoretiske antagelser spiller en betydningsfuld rolle i analyseprocessen. 

Alvesson (2005: 127) foreslår, som en indgang til teoretisering af det empiriske materiale, 
at etablere en dialog med empiri og teori. En dialog, jeg ekspliciterer i forbindelse med 
analyserne af feltnoterne med aktør-netværksteorien. Analyserne har jeg valgt at kalde for 
scripter, som jeg har gjort rede for i kapitel 6.  
Scripter er en skildring af et hændelsesforløb, og det er et metodisk greb, der gør det 
muligt at synliggøre arbejdsprocesserne i sygeplejerskernes rutiner. Det første script op-
stod på baggrund af spørgsmålet: hvad får OCT-apparatet sygeplejerskerne til at gøre? 
På baggrund af dette spørgsmål udredes sygeplejerskernes interaktion med OCT-appara-
tet. Det har jeg valgt at kalde for et præliminært script.   
Præliminær er et udtryk, der rummer en betydning af, at noget er ’forudgående’ eller ’fo-
reløbigt’ (Hårbøl mfl 1999). Det er et passende udtryk, da jeg anser præliminære scripter 
for at være forudgående for de egentlige scripter. Det vil sige, at et præliminært script er 
det første trin i en analyseproces, hvor det næste trin er de egentlige scripter, der er ana-
lyseret yderligere ved hjælp af forskellige begreber fra aktør-netværksteorien.  

I scripterne søger jeg for eksempel at synliggøre de forbindelser, der skabes gennem sy-
geplejerskernes håndtering af OCT-apparatet. Når sygeplejerskerne scanner patienternes 
nethinde, interagerer de med OCT-apparatet gennem de aktiviteter de udfører, for at 
betjene apparatet, og derigennem indgår i de en forbindelse med OCT-apparatet.  
Jeg undersøgte også, hvordan sygeplejerskerne gennem deres praktisering skabte nogle 
særlige forbindelser, når de håndterede instrumenter, der blev brugt til synsprøve, den 
elektroniske patientjournal, vejledningen for AMD-konsultationen, elektronisk booking-
system, patientlister eller programmer for konsultationerne mv. 

Analyserne indebar, at jeg undersøgte styrken af de forbindelser, der konstituerede de 
netværk, der blev dannet (Houborg 2005:164). Styrken af forbindelserne fremkom på 
baggrund af, at de blev gentaget mange gange hver dag og den betydning, de havde i 
sygeplejerskernes arbejde. Et eksempel på, hvordan synstesten, som et aktør-netværk, 
havde opnået styrke, var sygeplejerskernes interaktion med patienterne under synstesten. 
Styrken i forbindelserne kom til udtryk ved, at synstesten blev udført, uanset hvad pati-
enterne fortalte. For eksempel fortalte en ældre patient, der så meget træt ud, sygeplejer-
sken om sit anstrengende arbejde med at passe en dement ægtefælle, imens synstesten 
udføres.  
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Scripterne var i første omgang en øvelse, der gjorde det muligt for mig at anlægge en ny 
måde at forstå empirien på. Det hjalp mig med at bryde det empiriske materiale op, og 
det åbnede op for en ny forståelse af empirien. Fra feltnoternes ’beskrivelser’ af, hvad 
sygeplejerskerne gjorde, og hvordan de udførte arbejdet, til en indsigt i de processer, som 
arbejdet indeholder, når det udføres.  Analysearbejdet med scripterne betød således, at 
jeg fandt frem til et perspektiv, der kunne synliggøre sygeplejerskernes arbejdsprocesser, 
og det vil jeg kalde for et erkendelsesmæssigt vendepunkt (Haavind 2000: 33). Det betød, 
at sygeplejerskernes praksisser blev dekonstrueret, således det var muligt at skabe en ny 
indsigt i og forståelse af deres arbejde. 

Eksplicitering af tavse erfaringer 

Dette afsnit handler om den betydning, som mine samlede erfaringer fra feltarbejdet har 
haft for analysen. Som udgangspunkt blev feltnoterne skrevet med problemstillingen in 
mente, velvidende at mine erfaringer også kan betegnes som kropslige og tavse (Haavind 
2000: 33, Wadel 1990: 59-66).  
I det følgende vil jeg uddybe, hvordan nogle af de tavse og kropslige erfaringer blev gjort 
til sproglige erfaringer. Idet sprogliggørelse af erfaringer er afgørende for, at erfaringer 
har en betydning i en videnskabelig sammenhæng. Under analyserne af feltnoterne førte 
mit arbejde med empirien til, at jeg var i stand til yderligere at eksplicitere observationer, 
jeg havde foretaget af sygeplejerskernes praksis. Det var observationer, jeg havde haft 
svært ved at sætte ord på, mens jeg nedskrev noterne.  
Det var under udformningen af de præliminære scripter, som jeg introducerede i afsnittet 
ovenfor, og i de senere analyser af fokusgruppeinterviewene, at der blev åbnet op for 
mine erfaringer, således de kom til at fremstå tydeligere. Jeg blev klar over, at de ’tavse’ 
erfaringer havde en betydning for analyserne. Mine erfaringer fremstod tydeligere på bag-
grund af skriveprocesserne, således at jeg var i stand til at sætte ord på detaljer og facetter 
i sygeplejerskernes udførelse af deres arbejde. Det var aktiviteter, som jeg i første omgang 
ikke havde nedskrevet, men observeret utallige gange under feltarbejdet. Det vil sige, at 
den empiri, jeg havde nedskrevet i feltnoterne, ikke var identisk med den empiriske viden, 
jeg havde erhvervet i det hele taget.  
Analyserne blev foretaget med det, Haavind (2000: 28-37) kalder reflekterende eftertanke, 
og det var gennem arbejdet med empirien også den del, der ikke er formuleret på forhånd, 
at analysen tog form.  
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Begrænsningen i aktør-netværksteorien fører til ny teoretisk 
optik 

I scripterne udreder jeg de forbindelser, der skaber aktør-netværket, og jeg ekspliciterer i 
selve analyserne, hvordan disse forbindelse skaber transformationer og oversættelser. 
Men dette analytiske greb levner ikke mulighed for at fokusere på de forklaringer, der 
ligger til grund for sygeplejerskernes praksisser. Det vil sige, at forklaringer ikke er rele-
vante i aktør-netværksanalyser, fordi handlekraften udspringer af de forbindelser, de hu-
mane og non-humane aktører indgår i med hinanden. Eller rettere, handlekraften skal 
forstås semiotisk, da den opstår i relationerne mellem de forskellige aktører.  
Scripter er ikke analyser, der er rettet mod mennesket som en aktør. Det vil sige, at syge-
plejerskernes forståelse af deres praksis, og de motiver, der ligger til grund for deres prak-
tisering, ikke kan fremskrives gennem disse analyser. Derfor var det nødvendigt at finde 
frem til et teoretisk perspektiv, som kunne give indsigt i sygeplejerskernes forståelse af 
deres arbejde.  

Jeg valgte governmentalityoptikken, fordi jeg var interesseret i at undersøge, hvordan sy-
geplejerskernes skaber mening med deres praksisser i en bestemt organisatorisk kontekst. 
På dette grundlag kunne jeg opnå viden om sygeplejerskernes selvforståelse, når de prak-
tiserede i AMD-ambulatoriet. Governmentalityoptikken er valgt for at undersøge, hvor-
dan sygeplejerskerne udøver en indre styring, eller rettere, hvordan de skaber sig selv som 
subjekter gennem selvstyring. Det vil sige, hvordan de gør sig selv ansvarlige, for at leve 
op til bestemte værdier og normer i deres praksis, for at gøre det rigtige.  
Da sygeplejerskernes indre styring eller selvstyring blandt andet viser sig gennem deres 
problemløsende adfærd, har jeg indledt analyserne med at fokusere på sygeplejerskernes 
problematisering af arbejdet. Det har givet et blik for, hvordan sygeplejerskerne bliver 
ansvarliggjort og subjektiveret af normer og værdier, når de udfører arbejdet. 

De to teoretiske optikker, aktør-netværksteorien og govermentalitybegrebet selvstyring, 
har på forskellig vis fokus på styring i sygeplejerskernes praksis. Den institutionelle sty-
ring kommer til udtryk i scripterne gennem de teknologier og dokumenter sygeplejer-
skerne interagerer med. Mens analyserne foretaget ud fra governmentalityoptikken, un-
dersøger, hvordan sygeplejerskernes selvstyring former dem som fagpersoner, når de ar-
bejder i AMD-ambulatoriet. Det vil sige, hvem bliver sygeplejerskerne til i AMD-
ambulatoriet, og hvilke egenskaber skal de besidde? Begge perspektiver danner grundla-
get for at diskutere, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed i AMD-ambulato-
riet. Denne sammenhæng vil jeg uddybe i et senere afsnit.  
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Feltarbejdets betydning for analysen af fokusgruppeinter-
viewene  

Mine erfaringer fra feltarbejdet spillede også en central rolle under fokusgruppeinter-
viewene og den efterfølgende analyse af de transskriberede interviews. For det første 
vidste alle sygeplejerskerne, der deltog i fokusgruppeinterviewene, hvem jeg var. Ud af 
de 12 sygeplejersker der deltog i de 4 gruppeinterviews, havde jeg fulgt en tredjedel af 
dem under feltarbejdet. For det andet lagde jeg mærke til under alle fokusgruppeinter-
viewene, at sygeplejerskerne fortalte om deres arbejde med en forventning om, at jeg 
havde viden om det. 
For det tredje blev jeg under analyserne klar over i hvor høj grad, at erfaringerne fra 
feltarbejdet dannede en klangbund for fortolkningen af empirien fra fokusgruppeinter-
viewene. Det vil sige, at der blev åbnet op for de indtryk, jeg havde erhvervet, under 
deltagerobservationerne af sygeplejerskernes aktiviteter, deres verbale og nonverbale ad-
færd. Analyserne er ikke alene guidet af governmentalityoptikken, men erfaringerne fra 
feltarbejdet har også spillet en rolle for fortolkningen af fokusgruppeinterviewene.  

Under analyserne tænkte jeg tilbage på de situationer i feltarbejdet, hvor jeg havde lagt 
mærke til, at sygeplejerskerne kontrollerede deres adfærd, for at udføre arbejdet på en 
bestemt måde. For at opnå en indsigt i den indre styring, som sygeplejerskerne udøvede, 
forsøgte jeg at leve mig ind og forestille mig, hvordan det måtte være at udføre sygeple-
jerskernes handlinger, og det aktiverede endnu flere erfaringer af feltarbejdet.  
På den måde blev der åbnet op for erfaringer, som jeg ikke havde sat ord på. Det vil sige, 
at de kropslige og tavse erfaringer, jeg havde opnået under feltarbejdet betød, at jeg op-
nåede en større forståelse af deres indre styring. 
For eksempel fortalte en sygeplejerske i et fokusgruppeinterview, at det drejede sig om 
’at være oppe på dupperne’ for ikke at komme bagud med undersøgelserne af patienterne. 
Det aktiverede mine erfaringer fra feltarbejdet, hvor sygeplejerskerne særligt om morge-
nen anstrengte sig for at skabe sig et overblik og være ’lidt foran’, når de målrettet udførte 
synstests og dokumenterede resultaterne. Dette aspekt ved sygeplejerskernes praksis ana-
lyserer jeg i kapitel 14 i analysen ’At have overblik sikrer flowet’. 

Fællestræk og særtræk, sammenhænge og eksempler 

Empirien er analyseret ud fra forskellige teoretiske perspektiver, afhængigt af, om det er 
feltnoter eller transskriberede fokusgruppeinterviews. Men uanset, hvordan empirien er 
fremkommet, har jeg i analyserne fokuseret på sammenhænge, overensstemmelser og 
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eksempler. Analyserne har bevæget sig mellem fællestræk og det særegne, eller på tværs 
og på langs af det empiriske materiale (Haavind 2000: 17-37).  
De første analyser med aktør-netværksteorien som inspiration, byggede på Haavinds an-
befaling om, at anlægge de indledende analyser bredt (2000: 34-35). Og jeg eksperimen-
terede med denne tænkning for at finde frem til en måde at arbejde med feltnoterne og 
aktør-netværksteorien. Det betød, at jeg eksperimenterede med forskellige spørgsmål og 
gennemskrev store dele af feltnoterne ud fra følgende spørgsmål: Hvad får standarder 
sygeplejerskerne til at gøre? Hvad får teknologier sygeplejerskerne til at gøre? Hvad får 
effektivisering sygeplejerskerne til at gøre? Hvad får patienten sygeplejersken til at gøre? 
Skriveprocessen betød også, at jeg arbejdede med at finde frem til sammenhænge og fæl-
lestræk, hvor jeg læste feltnoterne igennem mange gange. For eksempel betød det første 
spørgsmål, at jeg arbejdede på tværs af feltnoterne ud fra den empiriske viden, jeg havde 
erhvervet om sygeplejerskernes udførelse af synstesten. Det foregik med spørgsmålet, 
hvordan sygeplejerskerne udfører synstesten i det enkelte ambulatorie. 
Et eksempel på særtræk var, at en sygeplejerske havde fundet frem til en smart måde at 
udregne resultatet af synstesten. Sygeplejersken benyttede ikke det skema, de andre syge-
plejersker brugte som grundlag for udregningen. På den måde opnåede jeg en dybere 
indsigt i materialets sammenhænge og særtræk. Da jeg begyndte på scripterne, åbnede det 
empirien på en ny måde.   

Analysen af de transskriberede fokusgruppeinterviews greb jeg anderledes an. Jeg læste 
materialet igennem flere gange, inspireret af de spørgsmål, som ifølge Michell Dean ka-
rakteriserer forsøg på at styre selvet (Dean 2006: 53). Spørgsmålene omfatter fire aspekter 
ved selvstyring og lød således: Hvad handler sygeplejerskerne på? Hvordan styrer de de-
res praksis? Hvem er sygeplejerskerne, når de underkaster sig styring, det vil sige, hvordan 
bliver sygeplejerskerne subjektiveret? Hvorfor styrer sygeplejerskerne, hvad målet er med 
deres praksis?  
Denne skriveproces resulterede i, at jeg udfærdigede et mind-map. I dette var centrum 
for analyserne sygeplejerskernes subjektivering af sig selv og deres arbejde. Det vil sige, 
hvem er sygeplejerskerne i AMD-ambulatorierne, og hvordan værdisatte de deres ar-
bejde? Analyseprocessen resulterede i analyser, der ses i analysedelen ’Mellem organisa-
torisk tilrettelagte arbejdsprocesser og relationen til patienterne’. 

I analyserne af feltnoterne var særtræk interessante for at opnå indsigt i kompleksiteten i 
sygeplejerskernes praksisser. Det drejede sig om praksisser, der var så rutineprægede, at 
de kunne være vanskelige at sætte ord på, og under analyserne af fokusgruppeinter-
viewene var det muligt at uddybe særtræk, ved at fremdrage pointer fra deltagerobserva-
tionerne. Derved kan analyserne forstås som en søgen, der både foregår på langs og på 
tværs i materialet. På langs handler om en dybere forståelse af det enkelte eksempel og 
dets betydning, mens på tværs forbindes personerne (Haavind 2000: 35-36). Det vil sige, 
er der andre, der beskriver noget tilsvarende?  
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Analyserne har således drejet sig om at finde frem til de indre sammenhænge i det empi-
riske materiale. Det handlede om at forbinde synpunkter eller forståelser på tværs af 
grupperne. I analysen af de transskriberede fokusgruppeinterviews har der været fokus 
på fællestræk i de meningssammenhænge, som sygeplejerskerne skaber. Ud fra spørgs-
målene, hvordan sygeplejerskerne værdisætter arbejdet, og hvilke normer, der styrer deres 
arbejde, undersøgte jeg fællestræk, både på tværs af de fire fokusgruppeinterviews og i 
dybden af materialet. Men jeg fremhævede også indtryk, der rummede en pointe, der 
gjorde sig gældende i ét fokusgruppeinterview, og som udtrykte et særligt karakteristika 
ved sygeplejerskernes praksis. Analyserne fokuserede således på at forbinde sygeplejer-
skerne i gruppen gennem deres indbyrdes forståelse af deres arbejde. Idet særtræk kan 
illustrere en betydningsfuld pointe, der måske ikke ekspliciteres direkte andre steder i 
materialet.  

Analyser, der bygger på analyser 

Der er et element i de teoretiske analyser, der endnu ikke er berørt. Det drejer sig om den 
rolle som begrebet ’modes of orderings’ spiller i analyserne. Hensigten med at inddrage 
begrebet, er at synliggøre de rationaler, som arbejdsprocesserne rummer. Scripterne er 
grundlaget for at finde frem til de rationaler, der kommer til udtryk i sygeplejerskernes 
forskellige praksisser. Det vil sige, at de netværk som sygeplejerskerne skaber, når de 
udfører arbejdsopgaverne, danner grundlaget for analysen af ’modes of orderings’. Rati-
onalerne er interessante, fordi de også kan bidrage til at diskutere, hvordan sygeplejer-
skerne skaber deres faglighed. 

En forudsætning for at besvare problemformuleringen, hvordan sygeplejerskerne skaber 
deres faglighed i AMD-ambulatoriet har været de ovenfor nævnte analyser af empirien, 
som giver indsigt i indholdet og karakteren af arbejdet. Udgangspunktet for diskussio-
nerne af sygeplejerskernes faglighed er en begrebslig ramme, der er inspireret af Anne 
Edwards (2010) konstruktivistiske professionsteori. I kapitel 3 i afsnittet ’At skabe fag-
lighed’ opsummeres, hvordan analysen af sygeplejerskernes faglighed sigter mod at opnå 
indblik i de faglige værdier og de organisatoriske normer for arbejdet, som de tillægger 
en betydning. Der er særligt fokus på de organisatoriske normer, da jeg med afhandlingen 
søger at opnå viden om sygeplejerskers faglighed i en kontekst, hvor forskellige organi-
satoriske forandringer er i spil. Organisatoriske normer uddybes ved hjælp af professi-
onsforskning, der undersøger, hvordan idéer fra New Public Management former den 
måde, professionelle udfører arbejdet på i sundhedsvæsenet. Mens faglige værdier disku-
teres i det omfang de kommer til udtryk i empirien. Fokus er rettet mod, hvordan de 
skaber deres faglighed under selve håndteringen af arbejdsopgaverne. 
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Det er ikke hensigten at finde frem til en entydig fremstilling af, hvordan sygeplejerskerne 
skaber deres faglighed. Da afhandlingen undersøger, hvordan sygeplejerskernes faglighed 
bliver til gennem arbejdet, er det hensigten at udrede kompleksiteten og nuancerne i deres 
faglighed. Hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed diskuteres i afslutningen af 
hvert kapitel og foregår til tider undervejs i analyserne. 

Dokumentanalyse 

Dokumentanalysen er interessant, fordi dokumenter giver en indsigt i de institutionelle 
og kontekstuelle forhold, som spiller en rolle i sygeplejerskernes praksis. Dokumenterne 
stammer fra begge konsultationer og de bidrager til, synliggøre kompleksiteten og nuan-
cerne i sygeplejerskernes praksisser. Dokumenterne kan på forskellige vis bidrage til at 
opnå større indsigt i sygeplejerskernes arbejde, og i det følgende vil jeg uddybe de over-
vejelser, jeg havde i forhold til valget af dokumenterne.  
Dokumenterne blev indsamlet under feltarbejdet og kan ses oplistet i slutningen af kapitel 
6. Det er forskellige slags dokumenter. Der er dels de dokumenter, der er en del af syge-
plejerskernes praksis, og så er der et PowerPoint, PP-oplæg, som omhandler en reorga-
nisering af arbejdet i det ene af AMD-ambulatorierne. Sygeplejerskerne gav mig også
oplægget med deres personlige noter.
Dokumentanalyserne bliver udført ud fra de samme teoretiske begreber, som ligger til
grund for de øvrige analyser i afhandlingen. Det vil sige, aktør-netværksteorien og gover-
nmentality-optikken. Jeg vil først gøre rede for de overvejelser jeg havde i forbindelse
med de dokumentanalyser, der er foretaget med aktør-netværksteorien. Dokumenterne
blev valgt under analysen af feltnoterne, hvor jeg havde fokus på de praksisser, der var
centrale i sygeplejerskernes arbejde i AMD-ambulatoriet. Det vil sige, at jeg har udvalgt
de dokumenter, som jeg anså for at have en betydning i sygeplejerskernes praksis eller
som kunne give indsigt sygeplejerskernes arbejde. I disse analyser er der fokus på hvad
det enkelte dokument får sygeplejerskernes til at gøre og hvordan sygeplejerskerne inter-
agerer med det. Dokumentanalysen blev udført ved at sidestille de forskellige dokumen-
ter med sygeplejerskerne som aktører.
I det ene ambulatorie lå der i hver AMD-konsultation en mappe, der bl.a. indeholdt en
’Vejledning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af AMD-patienter’ og ’Omregningstabel – visusmåling
AMD-patienter’. Vejledningen var interessant, fordi den er et udtryk for, hvad man i am-
bulatoriet anser for at være væsentligt, når sygeplejerskerne udfører synstest på patien-
terne. Det vil sige, at jeg har analyseret vejledningen for at undersøge, hvad den får syge-
plejerskerne til at gøre.

Der var også et elektronisk dokument, der var relevant at undersøge. Det er et elektronisk 
skema, som en overlæge havde udfærdiget for flere år siden. Det elektroniske skema er-
stattede den elektroniske patientjournal i det ene ambulatorie og sygeplejerskerne brugte 
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det til at registrere de oplysninger, de indhentede under synstesten af AMD-patienterne. 
Også dette blev analyseret ud fra spørgsmålet, hvad det får sygeplejerskerne til at gøre. 
Dokumentet ’Omregningstabellen’ var ligeledes interessant at analysere, fordi sygeplejer-
skerne brugte den som en målestok for patienterne syn. 
Derudover var der to slags programmer eller lister, som sygeplejerskerne anvendte. Den 
ene forelå i papir og den anden var elektronisk, de indeholdt lister over de patienter, som 
sygeplejerskerne forventes at undersøge i AMD-konsultationen den pågældende dag. 
Programmerne eller listerne var interessante, fordi jeg under feltarbejdet havde observe-
ret, hvordan sygeplejerskerne hele tiden vendte tilbage til computerskærmen for at se på 
dem. I det øjeblik de havde sendt en patient tilbage til venteværelset kastede de et blik på 
skærmen, for at se om den næste patient var kommet, eller om der var ankommet andre 
patienter, de havde på deres program.  
På den måde udøvede disse programmer eller lister en form for styring i sygeplejerskernes 
praksis, fordi sygeplejerskerne tillagde dem en betydning, når de udførte arbejdet. De var 
derfor relevante at inddrage for at opnå en dybere indsigt i sygeplejerskernes arbejdsop-
gaver.  

Endelig anser jeg sygeplejerskernes PP-oplæg for at være en præsentation af sygeplejer-
skernes målrettede arbejde med at implementere leantænkningen i AMD-konsultatio-
nerne. Sygeplejerskerne nævner ikke Lean, men fortæller, at bilproduktion er forbilledet 
for deres reorganisering af arbejdet.  
PP-oplægget er interessant, fordi det giver en mulighed for at opnå indsigt i institutionelle 
styring, som sygeplejerskerne tillægger betydning og danner grundlaget for tilrettelæggel-
sen af arbejdet.  
Jeg indledte ikke dokumentanalysen af PP-oplægget som en governmentalityanalyse. Da 
jeg påbegyndte analysen forsøgte jeg at foretage analysen ud fra aktør-netværksteorien, 
men analyserne viste sig at være for spinkle. Det skyldtes, at udgangspunktet for aktør-
netværksanalyserne er at følge en bestemt aktør, og PP-oplægget er ikke at sammenligne 
med en vejledning eller andre dokumenter, der på en eller anden måde gør sig gældende 
i sygeplejerskernes praksis. De repræsenterer i højere grad en bestemt form for tænkning, 
som sygeplejerskerne implementeret i deres praksis.  



134 

Del II 

Sygeplejerskernes arbejdsprocesser i AMD-
ambulatoriet   

Denne del af afhandlingen rummer fire kapitler, hvoraf de tre er forskellige scripter. Et 
script skildrer et hændelsesforløb, der normalt er vanskeligt at få øje på, fordi hændelses-
forløbet kan være en rutine. Scripter er analyser, der er udført på baggrund af begreber 
fra aktør-netværksteorien. Analyserne indledes med spørgsmålet, hvad får en aktør syge-
plejerskerne til at gøre. En aktør er forskellige slags materialiteter i form af en vejledning, 
et elektronisk skema, et program, en elektronisk patientliste, en scanner mv. I 
forlængelse heraf analyseres sygeplejerskernes interaktioner med de forskellige aktører. 
Scripterne i hvert kapitel danner grundlaget for at diskutere sygeplejerskernes faglighed. 
Da jeg er interesseret i at undersøge, hvordan sygeplejerskerne udfører deres arbejde, kan 
jeg på baggrund af scripterne opnå viden om arbejdsprocesserne i deres praksis og der-
med viden om i sygeplejerskernes rutineprægede praksis. 
De tre første kapitler rummer scripter, der undersøger det grundlæggende arbejde i syge-
plejerskernes praksis. I kapitel 8 er der fokus på kerneydelsen i sygeplejerskernes 
praksis, derfor indledes scriptet med at udføres en dokumentanalyse af Vejledningen for 
sygeple-jerskernes praksis i AMD-konsultationen. Derudover er det elektroniske 
dokument, hvori de dokumenterer oplysninger om patienterne og selve synstesten også 
centrale ak-tører i sygeplejerskernes praksis.  
Kapitel 9 omhandler ligeledes praksisser, som er essentielle i arbejdet. Det drejer sig 
om sygeplejerskernes praksisser med programmer, der foreligger i papir og et 
elektronisk bookingsystem, der organiserer deres praksis. I scripterne undersøges det, 
hvordan syge-plejerskerne skaber sammenhæng i arbejdet.  
Herefter følger kapitel 10, der rummer to scripter, der omhandler analyser af de arbejds-
processer, der opstår i sygeplejerskernes praksis med OCT-apparatet. Det første script 
har fokus på sygeplejerskernes interaktion med OCT-apparatet. Det andet drejer sig om, 
hvad et nedbrud af en computer, der er knyttet til OCT-apparatet, får sygeplejersken til 
at gøre. 

Kapitel 11 er placeret i forlængelse af de tre scripter, fordi analysen også handler om de 
arbejdsprocesser, der er centrale i sygeplejerskernes praksis. Det adskiller sig fra scrip-
terne, fordi analysen bygger på et andet teoretisk grundlag. Analysen er inspireret af 
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governmentality-optikken, og jeg besvarer spørgsmålet, hvordan sygeplejerskerne skaber 
mening med deres arbejde, når det er leantænkningen, der er styrende for deres praksis. 
Analysen er primært en dokumentanalyse, men jeg inddrager også empiri i form af felt-
noter, for at underbygge og udfolde dokumentanalysen.  
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Kapitel 8: Synstest i AMD-konsultationen 

I dette script analyserer jeg de forskellige arbejdsprocesser, som sygeplejerskerne udfører 
i forbindelse med synstesten i det ene ambulatorie. Jeg indleder analyseafsnittet med at 
undersøge denne praksis, da sygeplejerskernes praksis i AMD-ambulatoriet er strukture-
ret omkring denne undersøgelse. Jeg har særligt fokus på det ene af ambulatorierne, fordi 
sygeplejerskerne her udfører synstesten med instrumenter, så den har været lettere at 
opnå indsigt i, og nemmere at analysere.  
I det andet ambulatorie er synstesten blevet teknologiseret og det får sygeplejerskerne til 
at udføre den på en anden måde. Dette ambulatorie har noget af det nyeste teknologiske 
udstyr og sygeplejerskerne scanner også patientens nethinde inden for det samme tids-
rum, som det førstnævnte ambulatorie har til rådighed. 
På trods af, at synstesten udføres forskelligt i de to ambulatorier, ligner konsultationerne 
og procedurerne hinanden så meget, at det ville blive gentagelser, hvis jeg i lige høj grad 
analyserede sygeplejerskernes praktisering af synstest i begge ambulatorier. Derfor har jeg 
valgt at tage udgangspunkt i det førstnævnte ambulatorie og inddrage eksempler fra felt-
arbejdet fra det andet, for at fremdrage forskellene og dermed nuancere analysen yderli-
gere.  

Kapitlet er opbygget, således at det første script, ’Vejledningen som procedurer sikrer 
dokumentation’ er en dokumentanalyse af, hvad aktøren der foreligger i en papir ’Vejled-
ning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af AMD-patienter’ får sygeplejerskerne til at gøre. For det 
andet analyserer jeg, hvad et elektronisk skema får sygeplejerskerne til at gøre. I den for-
bindelse spiller en ’omregningstabel’ en vigtig rolle, idet informationerne der indføres i 
skemaet skal have særlig udformning, for at de kan blive registreret. Dette udfoldes i 
scripterne ’Hvordan det elektroniske skema styrer sygeplejerskernes aktiviteter’ og ’Syge-
plejerskerne udfører purifikationsarbejde’.   
Herefter følger et script, der omhandler selve synstesten som aktør, der bærer en over-
skrift med samme navn, ’Synstest som aktør’. Dette script rummer to mindre scripter: 
’Synstest som rutine’ og ’Synstest former sygeplejerskens relation til patienten’.   
Analyserne er udført i denne rækkefølge, således jeg begynder med dokumenterne, der 
styrer, hvordan sygeplejerskerne udfører deres praksis. På den måde danner denne ana-
lyse baggrund for analyserne af de derpå følgende empiriske eksempler.  
I scripterne sidestilles de sociale og materielle aktører og jeg fokuserer især på, hvordan 
det lykkedes nogle aktører at opnå styrke ved at forbinde sig med andre. Formålet er med 
andre ord er at finde frem til de forbindelser, der styrkes mellem de forskellige aktører og 
synliggøre dem, der ikke opstår. Endvidere inddrager jeg begrebet ’modes of ordering’ 
for at synliggøre rationalet i scripterne. Herefter drøfter jeg sammenhængen mellem sy-
geplejerskernes praktisering og den faglighed, som sygeplejerskerne herigennem skaber.   
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Vejledningen som procedure sikrer dokumentation 

Der ligger to vejledninger i en mappe med gennemsigtigt omslag på skrivebordet i syge-
plejerskernes konsultation.  Vejledningerne bærer overskrifterne ’Vejledning til sygeplejersken 
ved ny-henvist AMD-patient’ og ’Vejledning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af AMD-patienter’.  I 
begge AMD-ambulatorierne deles patienterne op i to grupper: De patienter der kommer 
i ambulatoriet for første gang, også kaldet for ’førstegangspatienter’ eller ’nyhenviste’, og 
de patienter, der allerede er inde i et behandlingsforløb, som sygeplejerskernes kalder for 
’kontroller’. I mappen ligger der også en ’Omregningstabel – visusmåling AMD-patienter’, som 
jeg vender tilbage til senere i afsnittet. I vejledningerne kan sygeplejerskerne orientere sig 
om hele forløbet omkring synstesten.   
I denne analyse anskuer jeg den skriftlige vejledning som en aktør i sygeplejerskernes 
praksis, fordi den under feltarbejdet bliver karakteriseret som grundlaget for at udføre 
synstesten. Analysens fokus er, hvad vejledningen får sygeplejerskerne til at gøre, og hvor-
dan sygeplejerskerne interagerer med vejledningen. Vejledningen anser jeg for at være 
styrende for de aktiviteter, som sygeplejerskerne udfører i AMD-konsultationen.  

Jeg indleder analysen med at citere punkterne i ’Vejledning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af 
AMD-patienter’. Jeg har valgt denne vejledning, fordi den mest udførligt beskriver, hvad 
sygeplejerskerne skal gøre, derudover kan jeg genkende den i sygeplejerskernes praktise-
ring. Endvidere er den først nævnte vejledning til de nyhenviste patienter, ikke ført ajour 
i forhold til sygeplejerskernes praksis. Derfor er den ikke interessant at analysere. Neden-
stående er citeret fra vejledningen, som jeg også vil betegne som en procedure. Jeg har 
givet de enkelte pinde numre, for at gøre analysen mere overskuelig.  

Vejledning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af AMD patienter:  
At sygeplejersken sikre et optimalt kontrolbesøg, hvor patienten føler sig tryg og orienteret om 
dagens program.   

- (1) Log på xxx Tryk søg. Vælg spor ..
- (2) Sygeplejersken åbner sit eget spor .. og orienterer sig om pt. er mødt.

Vælg aktuelle pt. Sekretæren lægger pt. i enkelte spor.
- (3) Åbner forrige kontakt, ved at højre klikke på pt´s navn og gå ind i patientvisning.

Læs lægeplan og visus fra sidste besøg. Luk derefter og åbn det aktuelle x dokument
på pt. ved at trykke på søg.

- (4) Patienten hentes i venterummet.
- (5) Patienten følges ind på stuen, og sættes til rette på patientstolen 4 meter foran

polaphoren.
- (6) Patienten identificeres.
- (7) Der måles visus på begge øjne, med mindre det ene øje er uden for terapeutisk

rækkevidde, d.v.s. visus er < 0,05. (12 og 24 måneders kontrol skal Snellen visus
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omregnes til EDTRS-score) – (det står med fed skrift i vejledningen og det føl-
gende er tilføjet i håndskrift) og der skal måles Tens. Skrives under besked til læge. 

- (8) Der spørges til allergi over for øjendråber.
- (9) Patienten får dryppet det aktuelle øje med metaoxin 10 % og mydriacyl 1 %.
- (10) Ved allergi for konserveringsmiddel dryppes med minims, eller undlader at

dryppe med det pt. ikke kan tåle. -
- (11) Visus føres ind i dokumentet
- (12) Der spørges ind til evt. subjektive ændringer i synet siden sidste besøg, dette

skrives ind i dokumentet.
- (13) Dokumentet sendes videre til fotografen, hvor efter det lukkes.
- (14) Patienten tager plads i venterummet, indtil fotografen kalder ind.
Dokumentet er oprettet den xx/x – 07 af xx og xxx. Revideret d. xx.xx.11 af yy og yyy.

Gengivelse af ’Vejledning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af AMD patienter’. 

I det følgende vil jeg, som nævnt, analysere vejledningen ved at uddybe betydningen af 
de enkelte punkter, for at få indsigt i, hvad den får sygeplejerskerne til at gøre. Det første 
vejledningen omtaler er, at sygeplejerskerne skal begynde med at logge på xxx. Det er et 
andet computerprogram, end det de normalt bruger. Almindeligvis dokumenterer syge-
plejerskerne i den elektroniske patientjournal, EPJ. Men for nogle år siden kreerede en 
overlæge et elektronisk program xxx, der sætter sygeplejerskerne i stand til at følge pati-
enterne igennem de forskellige konsultationer i AMD-ambulatoriet. Det er genstand for 
analyse i et andet script i kapitel 9.   

De første tre punkter, 1. -3. omhandler, hvordan sygeplejerskerne finder det elektroniske 
skema ’Behandling af AMD’, som jeg også kalder for det elektroniske skema, som svarer 
til en patientjournal for AMD-patienter.   
Pind 2 handler om, at sygeplejerskerne skal vælge et af to spor. Programmet foreligger 
både i en papirudgave og elektronisk. De skal vælge det program, der indeholder de pa-
tienter, der har tid i deres konsultation den dag. Det vil sige, at den enkelte sygeplejerske 
logger sig på det elektroniske program, der svarer til det, hun har fået som papirudgave 
under arbejdsfordelingen om morgenen.  
Under den 3. pind står der, at sygeplejerskerne ved at klikke på patienternes navn, kom-
mer ind i programmet i form af det elektroniske skema ’Behandling af AMD’. Ifølge vej-
ledningen bør de læse lægeplan og visus ved det sidste besøg. Det vil sige, at de skal 
orientere sig om den værdi, der er noteret i forbindelse med den sidste synstest.  De 
bruger denne information til at indstille synstavlen, således de kan begynde synstesten 
med de bogstaver, som de er nogenlunde sikre på, at patienterne kan se. Derefter begyn-
der de på et nyt skema, fordi de udfylder et skema ved hver konsultation. Jeg kommer 
nærmere ind på de oplysninger, sygeplejerskerne dokumenterer i skemaet i det næste 
script.   
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Pind 4 og 5 retter sygeplejerskernes praksis mod, at dette er et tidspunkt i deres arbejde, 
hvor det er passende at hente patienterne ind i deres konsultation. Patienterne skal pla-
ceres i stolen, der står 4 meter fra polaphoren, det vil sige synstavlen. Konsultationen er 
indrettet således, at der ikke efterlades tvivl om, hvor patienterne skal sidde.  

Under pind 6 står der, at de skal identificere patienten. Selvom patienternes navne står på 
listen, bruger de dem sjældent, i stedet spørger de patienterne om deres cpr. nr. Det vil 
sige, at oplysninger af mere personlig art ikke er nødvendige, for at sygeplejerskerne kan 
udføre synstesten.   
Pind 7 ’Der måles visus på begge øjne’ beskriver ikke selve synstesten. Det skyldes antageligvis, 
at der foreligger en vejledning, der bærer overskriften Visusmåling i X ambulatoriet. Vej-
ledningen gælder for visusmåling af alle øjenpatienter uanset diagnose.  

’Vejledning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af AMD-patienter’ beskriver især forholdene om-
kring synstesten. Den er fire år gammel, da jeg udfører feltarbejdet. Jeg antager, at det 
betyder, at der ikke er ændret betydeligt i deres praksis. Undtagen en detalje, der drejer 
sig om, at sygeplejerskerne har ændret deres praksis i forhold til, hvornår de skal dryppe 
patienternes øjne.   
Vejledningen beskriver detaljeret forholdene omkring selve udførelse af dokumentatio-
nen. Punkterne 11 og 12 drejer sig om det indhold, som sygeplejerskerne skal være op-
mærksomme på at dokumentere. Det samme gør sig gældende for vejledningen ’Visus-
måling i X ambulatoriet’, hvor informationerne om dokumentationen ligeledes er nøje 
beskrevet. Det drejer sig om de forkortelser sygeplejerskerne skal anvende, når de doku-
menterer resultatet af synstesten.  
De sidste to pinde, 13 og 14, drejer sig om, at sygeplejerskerne i dette ambulatorie ikke 
udfører OCT-scanning i sammenhæng med synstesten. I stedet er det en fotograf, der 
gør det, eller en sygeplejerske. Under mit feltarbejdet var det fortrinsvis sygeplejerskerne, 
der udførte OCT-scanningen, hvilket kapitel 10 handler om.  
På det grundlag er det logisk at drage den slutning, at vejledningen sikrer, at sygeplejer-
skerne udfører dokumentationen korrekt. Dokumentationen er en forudsætning for, at 
lægerne får de informationer om patienten, som de har brug for, således de kan tage 
stilling til patientens behandling. Det betyder, at sygeplejerskernes praksis ifølge vejled-
ningen skal rettes imod at udføre en korrekt dokumentation af synstesten.   

Selve vejledningen vil jeg anskue som en indrulleringsstrategi. Indrullering er et udtryk 
for de teknikker, der får en aktør til at opfylde en bestemt rolle (Elgaard Jensen 2005: 
202). Hensigten med vejledningen er således at sikre, at sygeplejerskerne dokumenterer 
særlige oplysninger og udfører dokumentationen på en bestemt måde. Vejledningen får 
dermed sygeplejerskerne til at udføre deres praksis på en sådan måde, at de sørger for at 
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indhente bestemte oplysninger. Det vil sige, at sygeplejerskernes praksis rettes mod de 
punkter, der står på vejledningen, som på den måde styrer, hvad de gør.   

Vejledningen kan derfor sammenlignes med en standard for sygeplejerskernes praksis i 
AMD-konsultationen. Sygeplejerskerne fortalte, at den lå på deres skrivebord, men det 
var den eneste gang, at den blev nævnt og jeg har heller ikke observeret, at de brugte den. 
Det vil sige, vejledningen ikke længere er synlig i det sociale felt, men tages for givet som 
en slags infrastruktur, der styrer sygeplejerskernes praksis (Timmermans & Epstein 2010). 

Det står anført i vejledningen, lige under overskriften, at formålet med at følge den, er 
’At sygeplejersken sikrer et optimalt kontrolbesøg, hvor patienten føler sig tryg og orienteret om dagens 
program’. Det betyder, at sygeplejerskerne skal sørge for, at patienterne får et optimalt 
besøg, når de får kontrolleret deres syn. Det kan patienterne få, hvis sygeplejerskernes 
sørger for at patienterne er trygge og informeret om det program, de skal igennem i 
AMD-ambulatoriet.  
Programmet er et udtryk for det forløb, patienterne gennemgår i AMD-ambulatoriet. I 
dette AMD-ambulatorie får patienterne altid foretaget OCT-scanning efterfølgende, og 
de patienter der ønsker det, kan bagefter komme ind til lægen. Lægen behøver ikke at 
undersøge patienterne, der kommer til kontrol, for at tage stilling til deres behandling og 
derfor kan patienterne selv bestemme, om de har brug for at tale med lægen.   
Under feltarbejdet fortalte sygeplejerskerne, at de gjorde sig umage med at fortælle pati-
enterne, hvilken konsultation de skulle ind i, efter de have fået foretaget synstesten. 

Jeg antager, at der ligger en implicit formodning om, at det er gennem sygeplejerskernes 
overholdelse af vejledningen, at patienten kommer til at føle sig tryg. I vejledningen står 
der ikke, at sygeplejerskerne skal huske at informere patienten, der står heller ikke, hvor-
dan de skal gøre det og hvornår. Det vil sige, at der ikke står, hvordan sygeplejerskerne 
skal sikre sig, at patienterne føler sig trygge.   
For at forstå, hvordan indholdet i vejledningen kan hænge sammen med at patienterne 
har et trygt forløb, vil jeg se lidt på den rolle, dokumentationen spiller inden for sygeple-
jen. Dokumentation har i en årrække været i fokus som et aspekt, der kan sikre patien-
terne et sikkert og sammenhængende forløb, samt at der er kvalitet og kontinuitet i pati-
enternes plejeforløb (Dansk Sygeplejeselskab & DSR 2012).  
Den dokumentation, som sygeplejerskerne udfører, kan derfor anses for at være et udtryk 
for kvalitet, og det indebærer, at patienterne kan være trygge. Det vil sige, at den tryghed 
der refereres til i vejledningen, drejer sig om, at patienterne kan være trygge ved at infor-
mationerne om dem dokumenteres korrekt, og at de sundhedsprofessionelle, der har 
brug for dem, modtager dem.   
Endelig skal det nævnes, at der ikke står noget om, at forløbet omkring synstesten skal 
udføres på 15 min. Det er den tidshorisont, sygeplejerskerne i begge ambulatorier har 
fortalt, de har afsat til patienter der kommer til kontrol. 
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Opsummerende sørger vejledningen, ligesom en standard, for at sygeplejerskerne retter 
deres praksis mod, at dokumentation af den udførte synstest udføres på en bestemt måde. 
Den har til hensigt at sikre, at sygeplejerskerne er i stand til at finde det elektroniske 
dokument, dokumentere oplysninger om patienternes syn korrekt og sende dem videre 
til kollegaerne. Endvidere er det formålet med vejledningen at sikre patienterne et trygt 
forløb ved at være orienteret om forløbet i AMD-ambulatoriet. Jeg antager, at der er 
sørget for patienternes tryghed gennem kvaliteten i forløbet. Derfor vil jeg i det næste 
script analysere det elektroniske skema, hvori sygeplejerskerne dokumenterer oplysnin-
gerne, de indhenter under synstesten. 

Hvordan det elektroniske skema styrer sygeplejerskernes aktiviteter 
Det elektroniske skema bærer som nævnt overskriften ’Behandling af AMD’. Skemaet er 
udformet således, at sygeplejersker og lægerne udelukkende har mulighed for at doku-
mentere de oplysninger, der er relevante i forhold til behandlingen af AMD-patienter. 
Overskriften henviser tydeligvis til dette, idet der står: ’Behandling af AMD’. Det er tan-
kevækkende, at ordet ’patient’ ikke er nævnt. Jeg ser det som et udtryk for, at skemaet 
udelukkende fokuserer på sygdommen, aldersrelateret macula degeneration. Skemaet er 
struktureret således, at sygeplejerskerne kan dokumentere symptomerne på sygdommen.  
I dette tilfælde betyder det elektroniske skema, at sygeplejerskerne ikke alene retter deres 
praksis mod et bestemt aspekt ved patienterne, men de har fokus på lige præcis de symp-
tomer, der er karakteristiske for en bestemt øjensygdom.  

I det følgende analyserer jeg, hvad det elektroniske skema får sygeplejersken til at gøre, 
og hvordan sygeplejerskerne interagerer med det. Det vil sige, hvad oplysningerne, syge-
plejerskerne kan dokumentere i skemaet, får dem til at gøre. Herefter følger endnu et 
script, der har fokus på det purifikationsarbejde sygeplejerskerne udfører, for at kunne 
registrere oplysninger om patienternes syn på en bestemt måde.  

Jeg begynder med lidt empiri fra mit feltarbejde, der handler om, hvordan sygeplejer-
skerne taler med patienterne om deres subjektive oplevelse af deres syn, der er et punkt i 
skemaet.   

Sygeplejersken Charlotte fortalte mig, at når hun har god tid spørger hun: hvordan går det? ellers 
spørger hun, hvordan går det med synet? (Feltnote 3.11.15:1).   

Patientens svar registrerer sygeplejerskerne i det elektroniske skema, hvis de vurderer, at 
lægen skal have besked om det patienterne, fortæller. Dette skal ses i sammenhæng med, 
at sygeplejerskerne har ½ linje til at notere patienternes subjektive oplevelse, hvilket kun 
efterlader dem et lille råderum til at beskrive patienternes oplevelser.   



142 

Derudover registrerer sygeplejerskerne patienternes synsforstyrrelser ved afkrydsning. 
De har mulighed for at sætte kryds i to rubrikker. Ud for den ene rubrik står der ’meta-
morfopsier’, og den anden ’centralt skotom’. Det betyder, at de symptomer patienterne 
beskriver transformeres til et kryds. Jeg fremlægger i det nedenstående eksempler fra tre 
ældre kvinder, der hver især beskriver, de nævnte synsforstyrrelser, som sygeplejer-
skerne efterfølgende kategoriserer, som hhv. ’metamorfopsier’ og ’centralt skotom’. Det 
er relevant for at vise den forenkling, der foregår, når sygeplejerskerne sætter et kryds, 
og det gør jeg bedst ved at give nogle eksempler fra mit feltarbejde, hvor jeg under del-
tagerobservationerne overværede sygeplejerskernes samtaler med patienterne. I neden-
stående feltnoter fortæller patienterne sygeplejerskerne om deres synsforstyrrelser:   

Patient A: Jeg opdagede, at der var noget galt med mit syn, da jeg så at stearinlyset var bøjet. Først 
troede jeg det var solen, så jeg satte et nyt lys i, men da det også var bøjet, vidste jeg, at der var 
noget galt. Det næste, der skete, var, at pludseligt manglede der tal på min NemId, det var meget 
væmmeligt……… 
Patient B: Tagstenene ligger hulter til bulter, munden sidder skævt i den ene side, når folk smiler 
…. Jeg har også svært ved at læse om aftenen ..  (Feltnote 23.6.15). 
Patient C: Når jeg spiller lotto kan tallene forsvinde og så dukker de op igen… Jeg kan ikke træde 
en nål længere, og det går heller ikke at lave kaffe (Feltnote 26.6.2015).  

Jeg anskuer i denne analyse udformningen af det elektroniske skema, som styrende for 
de oplysninger, sygeplejerskerne registrerer, og hvad de vælger at interessere sig for. De 
dokumenterer patienternes symptomer på sygdommen ved afkrydsning i to felter. Det 
vil sige, at patienternes synsforstyrrelser kun er interessante i forhold til, om de kan ka-
rakteriseres inden for de to kategorier af synsforstyrrelser.   
Når sygeplejerskerne skal registrere patienternes synsforstyrrelser, er patienternes beskri-
velse af deres oplevelser, jeg har beskrevet ovenfor, ikke interessante.  Det vil sige, at 
patienternes oplevelse af, hvordan sygdommen påvirker deres syn og hvilken betydning 
det har for dem, at de har en kronisk øjensygdom, ikke kan dokumenteres.   
Dermed er sygeplejerskernes dokumentation rettet mod, at de indhenter de oplysninger, 
der er nødvendige for, at lægerne kan tage stilling til patienternes behandling. Andre op-
lysninger mister derfor deres betydning, fordi de ikke tillægges nogen værdi gennem sy-
geplejerskernes dokumentation, når der ikke er plads til at registrere dem i skemaet. Der 
er eksempelvis ikke fokus på patienternes behov, udover om de har behov for at tale med 
lægen om deres behandling.   

Sygeplejerskerne i dette ambulatorie spørger patienterne, der kommer til kontrol, om de 
har brug for at se lægen. I det andet ambulatorie ser denne gruppe patienter automatisk 
lægerne. Det betyder, at patienternes oplevelse ikke har nogen relevans i forbindelse med 
dokumentationen. Patienternes behov kommer til udtryk gennem deres ’behov for be-
handling’. Skemaet sørger for, at sygeplejerskerne registrerer oplysninger om patienternes 
sygdom på en bestemt måde. Det vil sige, at opbygningen af skemaet, der rummer be-
stemte rubrikker, anser jeg for at være en teknik, der hjælper sygeplejerskerne med at 
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holde deres fokus rettet imod at indhente de oplysninger, det er muligt at registrere i det. 
Alle andre oplysninger bliver herigennem irrelevante eller overflødige.   

Derudover anser jeg også tidsrammen på hhv. 30 min. til ny-henviste, eller 15 min. til 
kontrolbesøg for at være en teknik, der styrer sygeplejerskernes praktisering mod kun at 
have mulighed for at dokumentere det højst nødvendige. I det andet AMD-ambulatorie 
har man løst problemet med, at dokumentation tager tid, ved at den elektroniske patient 
journal, EPJ, rummer alle de ’fraser’, der er relevante for disse patienter. Når sygeplejer-
skerne udfører dokumentationen, fjerner de, de fraser, som ikke er relevante for patien-
ten, således EPJ notatet udelukkende rummer de oplysninger, der er relevante for den 
enkelte patient.  
Endelig giver det elektroniske skema dem et overblik, og det er nemt at gå tilbage i tidli-
gere skemaer, hvis de mangler oplysninger om patienterne. Ligesom vejledningen kan 
anskues som en standard, betragter jeg det elektroniske skema som en standard for syge-
plejerskernes praksis. Det, der nævnes i standarden, er det, der værdisættes, mens det der 
ikke er nævnt, forsvinder ud af praksis. Denne pointe underbygges af Kamp og Dybbores 
forskning. De viser, at standardiseringen betyder, at der er en række aktiviteter, der ikke 
tillægges værdi, fordi de ikke kan registreres (Kamp et al. 2013). Dette gør sig gældende i 
forhold til det elektroniske skema, hvor der ikke er afsat plads til at beskrive patienternes 
oplevelse af deres synsforstyrrelser.  
Dette er interessant, fordi der politisk længe har været et ønske om, at patienterne i højere 
grad er i centrum for deres behandlingsforløb. Det ser jeg nærmere på i det følgende. 
Med indførelsen af de markedsorienterede styringsmekanismer, ændres, ifølge Pedersen 
(2010), også synet på patienten. Zinck Pedersen refererer til en rapport fra Sundhedsmi-
nisteriet fra 1994:  

’Borgernes ønske om et højere serviceniveau vil alt andet lige fortsat føre til et pres på sygehusvæsenet i de 
kommende år. Der arbejdes overalt i sygehussektoren på at udvikle servicen (…). Samtidig er der en 
udvikling i retning af, at patienten og det enkelte behandlingsforløb i stadig højere grad bliver centrum for 
sygehusvæsenets organisering’ (Zinck Pedersen 2010:37). 

Citatet viser, at allerede i 1994 er der politiske intentioner om, at patienterne skal være i 
centrum for behandlingen, der betragtes som en service til patienterne. Dette underbyg-
ges ydereligere i Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015- 2018, hvor det 
erklærede formål i kvalitetsprogrammet er at skabe større værdi for patienterne, og det 
skal foregå ved at afsættet i behandling og pleje er patienternes behov og livssituation 
(Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2015:3-9). Dette står i modsætning til sygeple-
jerskernes praksis, hvor patienternes synspunkter kun tillægges betydning i det elektron-
ske skema, når de er et udtryk for selve sygdommen.  
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Opsummerende får det elektroniske skema, sygeplejerskerne til at have deres fokus rettet 
mod de biomedicinske oplysninger om patienterne. Mens andre typer af oplysninger, der 
ligger ud over det, der er plads til at registrere, bliver irrelevante. Det vil sige, at der skabes 
forbindelser mellem sygeplejersken og patientens symptomer på øjensygdommen og sy-
geplejerskens registrering af dem i det elektroniske skema. Patienternes perspektiv er der 
ikke levnet rum til, selvom det i policydokumenter påpeges, at behandlingen skal tilføre 
værdi til patienternes livssituation. Det leder videre til følgende overvejelse: at interessen 
måske ikke er rettet mod patienternes egen oplevelse af deres livssituation, i stedet sigter 
policy dokumenter til, at det er kontrollen og behandlingen af sygdommen, der skal tilføre 
værdi til patienternes livssituation.  I næste script undersøger jeg den transformations-
proces, som sygeplejerskerne udfører, for at de kan registrere oplysningerne om patien-
ternes syn.   

Sygeplejerskerne udfører purifikationsarbejde 

Følgende script er en analyse af, hvordan sygeplejerskerne i forbindelse med dokumen-
tationen i skemaet ’Behandling af AMD’, udfører forskellige former for purifikationsar-
bejde (Callon 1986, Elgaard Jensen 2009). Det drejer sig om, at sygeplejerskernes omfor-
mer patienternes erfaringer med deres sygdom til tal og symptomer, for at de kan regi-
strere dem i skemaet ’Behandling af AMD’.   
Purifikation handler ifølge Blok & Jensen (2009) om, at det menneskelige adskilles fra det 
ikke-menneskelige. Det menneskelige karakteriseres som kultur, mens det ikke-menne-
skelige karakteriseres som natur (Blok & Jensen 2009: 88-91, 264-265). Begrebet purifi-
kation er interessant i denne forbindelse, fordi sygeplejerskerne for at kunne udføre do-
kumentationen adskiller natur fra kultur ved at transformere patienternes oplevelse af 
deres syn til et tal.  

Jeg vil i det følgende uddybe, hvordan det foregår. På skrivebordet i det ene ambulatorie 
ligger en mappe, der blandt andet indeholder en omregningstabel. Nedenfor gengiver jeg 
et lille udsnit af ’Omregningstabel – visusmåling AMD-patienter. I tabellen er den enkelte 
linje med bogstaver på synstavlen omsat til EDTRS score. Det er disse omregninger sy-
geplejerskerne registrerer i det elektroniske skema. 
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Omregningstabel – visusmåling AMD-patienter 

Afstand  Snellen  (decimal)  ETDRS-score 

Op til 1 m.     0  Minus lyssans       0 
 0,01   Lyssans        0 
 0,02   Håndbevægelser  0 
 0,03   Fingertælling        0 
 0,04   1/60-1/2       5-25

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 m.  0,05  (0,1 linien)  30 

 0.1  35 
 0.125  40 
 0.16  45 
 0.2  50 …… 

Udsnit af ’Omregningstabel – visusmåling AMD-patienter’. 

Sygeplejerskernes udfører et purifikationsarbejde, når de omregner de bogstaver, som 
patienterne er i stand til at læse på synstavlen, til en værdi, der er et udtryk for det, der 
kaldes for ’visus’. ’Visus’ angives i det elektroniske skema som Snellen (der ses ovenfor i 
omregningstabellen), eller i procent. Hvordan det foregår, fremgår af omregningstabel-
len som de har liggende på deres skrivebord.  
Tallet fremkommer ved, at sygeplejerskerne lægger det samlede antal bogstaver sam-
men, som patienterne er i stand til at se. Syntavlen består af linjer med bogstaver, og lin-
jerne har forskellige størrelser. Den enkelte linje med bogstaver på synstavlen repræsen-
terer et bestemt antal bogstaver. Det betyder, at de store bogstaver repræsenterer en lav 
procentdel af det samlede antal bogstaver, mens de små bogstaver angiver, at patien-
terne er i stand til at se en høj procentdel. En lav procent markerer, at patienten kun har 
en lille brøkdel af sit syn tilbage, der er det modsatte af en høj procentangivelse.  

Følgende korte feltnotat handler om en sygeplejerske fra et andet ambulatorie. Sygeple-
jersken har selv har skabt sit eget udregningssystem, således hun er bedre til at obser-
vere patienterne, mens hun udfører synstesten.   

Efter OCT forklarer sygeplejersken Ingrid mig, hvordan hun udfører sine udregninger i forbin-
delse med synsprøven. Hun har været i ambulatoriet i 4 år, og har ikke brug for at bruge ’ET-
DRS visus skema til 4 og 1 m’ (et skema som de kun bruger i dette ambulatorie), som den ny an-
satte sygeplejerske brugte, mens hun udførte synstesten. I stedet tæller hun de bogstaver, patien-
ten ikke ser. Det er lettere for hende at huske (Feltnote 3.7.2015:7).  

I feltnoten har jeg søgt at beskrive, hvordan sygeplejerskerne må udføre en omregning, 
for at finde frem til den værdi, der repræsenterer patientens visus. Denne omregning in-
debærer en omformning. På den måde bliver patienternes evne til at se transformeret til 
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et tal, og et tal giver kun mening, når det bliver sat i relation til en standard eller en Scala 
(Mol 2008). Det vil sige, at et tal ikke giver mening i sig selv. 

Natur kan i dette tilfælde sammenlignes med den menneskelige biologi. Det vil sige, 
anatomien og fysiologien i patienternes øjne har alle mennesker tilfælles og det samme 
gælder den patofysiologiske tilstand i deres nethinde, der svarer til den tilstand, som an-
dre patienter med samme diagnose har i deres øjne.   
Dermed transformerer sygeplejerskerne patienternes syn fra en individuel og unik erfa-
ring, der opleves i en særlig kontekst, til en generel term. I den proces foregår der en 
forenkling af patienternes sygdom, der får fraspaltet det individuelle udtryk. Det betyder, 
at den kompleksitet, som patienterne oplevelse af sygdommen, er udtryk for, ikke er re-
levant, for at lægerne kan tage stilling til deres behandling.  
Det betyder, som eksempelvis empirien fra det sidste script viser, at patienternes bekym-
ringer over, at de ikke kan bruge deres NemId eller har svært ved at se, hvilke varer der 
er på hylderne i supermarkederne eller ikke kan lave kaffe, kommer til udtryk gennem en 
værdi eller en synsforstyrrelse. Den sociale isolation, tristhed og depression, der kommer 
til udtryk i studier af AMD-patienternes livskvalitet (McCloud 2014), er ikke interessant i 
en behandlingsmæssig sammenhæng.   
Ligeledes er sygeplejerskernes registrering af patienternes synsforstyrrelser, som jeg 
havde fokus på i sidste script, et udtryk for et purifikationsarbejde, når de sætter et kryds 
ud for ’metamorfopsier’ og/eller ’centralt skotom’. Det vil sige, at symptomerne, patienterne 
oplever i relation til deres sygdom, forenkles til stereotype kategorier. Der ligger således 
en styring i det elektroniske skema, som understøtter purifikationen, fordi der primært er 
plads til at registrere værdier i form af tal og afkrydsning.    

Endelig udfører sygeplejerskerne også et purifikationsarbejde, når de identificerer patien-
terne ved at spørge om deres cpr. nr. og ikke deres navn. Det gør de naturligvis, for at 
være sikre på, at det er den rette patient de undersøger, da cpr. nr. er unikt. Det er en 
praksis, der er et udtryk for patientsikkerhed. Men denne aktivitet betyder også, at de ikke 
er særlig interesseret i patientens navn. Dermed omformes patientens person også til et 
tal. Patienterne bliver på den måde til et nummer. Dette er også et udtryk for en simpli-
ficering. Almindeligvis lærer sygeplejerskerne patienternes navne at kende, men i denne 
praksis, hvor sygeplejerskerne undersøger mange patienter, og kontakten er kortvarig og 
flygtig, er det tilsyneladende ikke muligt.   
Patienterne vænner sig ligeledes til, at cpr. nr. var det, der identificerede dem, frem for 
deres navn. Under feltarbejdet oplevede jeg jævnligt patienter, der var kommet i AMD-
ambulatoriet over en årrække, ikke ventede med at fortælle sygeplejerskerne deres cpr.nr. 
til hun bad dem om det. I stedet fortalte de det, lige så snart de havde sat sig til rette i 
stolen.   
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Opsummerende er det en praksis, der er styret af en biomedicinsk logik, hvor der foregår 
forskellige slags omformninger. Dette betyder, at sygeplejerskerne udfører et purifikati-
onsarbejde, der indebærer en adskillelse af natur og kultur. De forbindelser, der skabes i 
netværket, er rettet mod at finde frem til de værdier, der er et udtryk for patienternes evne 
til at se. Herigennem foregår en forenkling af de informationer, der omhandler patienter-
nes syn.   
Sygeplejerskernes praksis med det elektroniske skema anskuer jeg som et udtryk for, at 
deres faglighed er formet af organisatorisk styring. Da skemaet, og vejledningen i ovenfor 
nævnte script, er styrende for de aktiviteter sygeplejerskerne udfører. Jeg anskuer skemaet 
som en standard, der er fastlagt af organisationen. Standardiseringen af sygeplejerskernes 
arbejde kan også forstås som en detailregulering, fordi arbejdet splittes op i enheder. 
Dette vender jeg tilbage til i kapitel 11.  
Begrebet kodificering kan også være en hjælp til at uddybe de processer, som dokumen-
tationen er udtryk for (Dahl 2009: 634-639). Kodificering drejer sig om, at dokumentati-
onen foregår på grundlag af et bestemt sprogbrug, hvilket jeg anser purifikationsproces-
sen for, at være et udtryk for. Der foregår en kodificering, når sygeplejerskerne registrerer 
deres dialog med patienterne om deres symptomer som et kryds, og resultatet af synste-
sten som et tal. Det vil sige, at deres arbejde forstås på baggrund af bestemte termer, som 
er nødvendige for patienternes behandling, og på den måde foregår der en medikalisering 
af arbejdet. Det er et udtryk Dybbroe (2015: 63-64) benytter, når den medicinske fortolk-
ning er i centrum for arbejdet, hvilket er tilfældet for den måde, som syntesten dokumen-
teres på.  
Endelig skal sygeplejerskernes praksis ses i lyset af, at de har 15 min til rådighed, når de 
udfører synstesten og dokumentationen. Det vil sige, at deres råderum ikke er stort, men 
jeg udelader tidsaspektet af denne analyse og vender også tilbage til dette forhold i kapitel 
11.  

Synstesten som aktør 

I det nedenstående præsenterer jeg et stykke empiri i afsnittet ’At udføre synstest’. Det er 
en feltnote som jeg har skrevet under en sygeplejerskes konsultation med en patient.  Den 
efterfølgende analyse begynder med at undersøge, hvad synstesten får sygeplejerskerne 
til at gøre. Det vil sige, at aktantens identitet er synstesten, der får sygeplejersken til at 
rette sin opmærksomhed mod særlige praksisser. Analysen af nedenstående empiri udfol-
des i scripterne ’Synstest som rutine’ og ’Synstest former sygeplejerskens relation til pati-
enten’, og i dette script inddrages endnu et empirisk eksempel.  
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At udføre synstest 

Følgende empiriske eksempel er fra ambulatorie A, hvor jeg primært fokuserede på de 
handlinger, som sygeplejersken udførte.   

Sygeplejersken Nana henter patienten i venteværelset og giver hende hånden i døråbningen til 
konsultationen. Patienten sætter sig og sygeplejersken sidder på en stol over for patienten. Hun 
fortæller patienten om, at der er mulighed for at kontakte Synsrådgivningen. Hun viser patienten 
en pjece og viser hende, hvor telefonnr. til Synsrådgivningen står. Sygeplejersken rejser sig, giver 
patienten en serviet i hånden. Hun drypper patientens venstre øje med øjendråber, derefter går 
hun hen til beholderen med sprit der hænger ved siden af døren for at desinficerer hænder. Den 
anden beholder med sprit til hånddesinfektion, der plejer at stå på kanten af skrivebordet, er tom. 
Efter at sygeplejersken har dryppet patientens øjne, sidder denne lidt med lukkede øjne. Sygeple-
jersken sætter sig ved skrivebordet foran tastaturet og noterer lidt i det elektroniske skema. Der-
efter glider hun på sin stol hen forbi patienten til den lille kuffert med glas. Hun klemmer en sort 
klap på patientens højre brilleglas. Sygeplejersken sidder med siden til synstavlen og er henvendt 
mod patienten, der forsøger at fokusere på syntavlen. Sygeplejersken holder fjernbetjeningen i den 
ene hånd og to glas i deres stænger i den anden. Hun holder et glas op foran patientens øje. Spørger 
hende om det hjælper. Sygeplejersken finder to nye glas, holder dem skiftes vis op foran patientens 
øje. Hun spørger hende, om det bliver bedre, men det gør det ikke. Sygeplejersken sætter glassene 
på plads og tager et nyt par op. Hun skifter linjen med bogstaver på synstavlen med fjernbetjenin-
gen. Hun sidder med fjernbetjeningen i den ene hånd og glasset i den anden. Hun spørger igen, 
om det bliver bedre og rejser sig for at notere resultatet på sin papirliste. Patientens syn er forringet 
i forhold til sidst. Hun sætter sig henne ved patienten igen. Patienten tørrer sit øje, der løber p.gr. 
a. øjendråberne. Sygeplejersken sidder på sin stol lige ud for patienten…. hun slutter af med, at 
sige til patienten, at sekretæren giver hende en ny tid, hvis hun skal have en injektion. Sygeplejer-
sken hjælper patienten med at få den pjece, hun har udleveret til patienten, ned i hendes taske. 
Hun følger hende hen til døren og åbner den for hende. …. 
Sygeplejersken noterer i det elektroniske skema, går så ud i venteværelset, går tilbage tager sin stol 
og sætter sig ned. Hun gør den sidste patient færdig ved at skrive relevante oplysninger og åbner 
skemaet på den næste patient. Så spørger sygeplejersken Nana mig:   
Hvem er det nu, jeg har lovet øjendråber?   
Emilie: Det kan jeg ikke huske, men er det ikke den forrige patient?   
Hun går ud i venteværelset for at finde patienten. Det viser sig, at det var den patient, der var først 
inde efter frokost. Vi har så en snak om, at sygeplejersken ikke kunne huske, hvem det var hun 
havde lovet øjendråber. Vi kommer til at tale om, at det sker, når sygeplejersken har så mange 
patienter.   
Hun fortæller herefter om sit huskesystem, hun har lavet i forhold til glassene. Hun har altid to 
glas der ligger fremme på +/- ½, som hun lægger på en særlig måde. Hun har dette system med 
glassene, for at kunne huske, hvilke hun har brugt, fordi det nogle gange er svært at huske især op 
ad dagen, når hun har haft mange patienter (Feltnote 26.6.2015: 13-14).  

Empirien er fremkommet ved, at jeg under mit feltarbejde som et eksperiment, forsøgte 
udelukkende at notere de handlinger, sygeplejersken udførte og ikke selve dialogen mel-
lem sygeplejersken og patienten. Det skyldtes, at jeg havde svært ved at nå at notere de 
aktiviteter sygeplejerskerne udførte, fordi samtalen mellem sygeplejersken og patienten 
’overdøver’, det jeg observerede.  
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Det er et langt afsnit med empiri, men der er flere forhold, der er interessante. For det 
første er det lykkedes det mig nogenlunde at beskrive, hvordan denne sygeplejerske hånd-
terer glassene og fjernbetjeningen. For det andet foregik denne synstest over middag, og 
sygeplejersken var begyndt at blive træt, og derfor havde hun svært ved at skelne patien-
terne fra hinanden, og det har jeg også. Empirien er endvidere interessant i forhold til de 
andre synstest, jeg havde observeret, fordi hun fortæller mig om sit huskesystem. Et sy-
stem hun har lavet for at være i stand til at huske, hvilke glas hun har brugt under syns-
testen.   

Synstest som rutine  

Det netværk der skabes under sygeplejerskens praktisering, opstår, når der skabes forbin-
delser mellem følgende aktører: sygeplejersken, elektronisk skema, øjendråber, patient, 
fjernbetjeningen, synstavlen, patientens briller og korrektion med glas af forskellig styrke. 
Det er synstesten, der som aktør styrer sygeplejerskernes aktiviteter. Det vil sige, at der 
oprettes forbindelse mellem de forskellige aktører under synstesten. Dermed anskuer jeg 
sygeplejerskerne som aktører på lige fod med synstavle, fjernbetjening, patienternes syn, 
glas osv.  
Analysen fokuserer på det netværk, sygeplejerskerne skaber under synstesten, og i denne 
analyse anskues netværket som et punkt. Det vil sige, det er et udtryk for, hvordan syge-
plejerskerne praktiserer. Følgende citat af Law (1992/2003) uddyber, hvordan netværk 
kan opfattes som punkter:   

‘On the other hand I also noted that some network patterns run wide and deep – that they are much 
more generally performed than others. Here is the connection: network patterns that are widely per-
formed are often those that can be punctuated. This is because they are network packages – routines – 
that can, if precariously, be more or less taken for granted in the process of heterogeneous engineering’ 
(Law 1992/2003).   

Det er interessant, at ifølge Law er de heterogene netværk, der er grundlæggende i en 
praksis ofte dem, der kan punkturers. Det er sygeplejerskernes grundlæggende rutiner, 
der kan anskues som netværk, der er formet i punkter, hvilket bl.a. er fokus for analysen 
i det følgende.   
Synstesten skaber således forbindelser mellem forskellige aktører, som kommer til at ud-
gøre et netværk, der former sygeplejerskernes praksis. Netværket kan sammenlignes med 
en rutine, hvilket jeg også kommer ind på i næste analyse.  
Sygeplejerskens praksis, der beskrives i empirien, anskuer jeg således for at være en be-
skrivelse af en rutine, som sygeplejerskerne udfører mange gange hver dag, og den afmat-
ning, der sker i sygeplejerskens opmærksomhed, anser jeg for at være en bekræftelse af, 
at netværket i synstesten er et krævende arbejde for sygeplejersken.  
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Hensigten med analysen er derfor at synliggøre det heterogene netværk, der opstår, når 
sygeplejersken finder frem til patientens visus. Synstesten indebærer, at sygeplejerskens 
praksis er rettet mod at skabe forbindelse mellem patientens syn og bogstaverne på syns-
tavlen. Det er patientens visus fra sidste kontrolbesøg, der styrer, hvordan synstesten 
begynder, og sygeplejersken indleder derfor undersøgelsen med at finde frem til den linje 
på synstavlen, som patienten er i stand til at læse. Det vil sige, at det i første omgang er 
vigtigt, at sygeplejersken skaber forbindelse mellem patientens syn og synstavlen.  
Derfor anser jeg også patientens syn for at have indflydelse på de aktiviteter, som syge-
plejerskerne udfører. Det betyder, at sygeplejerskernes forbindelse til patienternes syn, 
også styrer, hvordan forbindelserne mellem synstavle og glas opstår, således synstesten 
munder ud i et resultat, som sygeplejerskerne kan registrere elektronisk.  

Sygeplejersken sidder ved siden af patienten og støtter hende undervejs ved at spørge til, 
hvilke bogstaver hun kan læse. På den måde styrker hun patientens evne til at se bogsta-
verne på synstavlen. Samtidig holder hun glas med forskellig styrke op foran patientens 
øjne for at se om ’korrektionen’, der er det samme som brilleglas med forskellig styrke, 
hjælper patienten til at se.   
Jeg har observeret andre sygeplejersker, og nogle af dem stiller sig ved siden af synstavlen, 
for at kunne pege på linjen eller de enkelte bogstaver, for på den måde at hjælpe patien-
terne til at fokusere. Det betyder, at sygeplejerskerne bruger simple teknikker, når de 
guider patienterne. Teknikkerne de har skabt, bruger de som regel, når de under synste-
sten er nået frem til en linje med bogstaver, som patienterne har svært ved at se. Synste-
sten slutter, når sygeplejerskerne har fundet frem til den linje, patienterne ikke kan se, 
heller ikke med ’korrektion’.  
En anden strategi er sygeplejerskens huskesystem, der sikrer, at hun ikke kommer til at 
bruge de samme glas to gange. Sygeplejerskens huskesystem betragter jeg som en strategi 
til at indrullere synstesten. Det vil sige en strategi, der hjælper hende med at udføre syns-
testen, således hun ikke bruger de glas, hun allerede har brugt, og dermed forlænger testen 
unødigt.   
Opsummerende fremstår synstesten som rutine, som en enkel aktivitet. Synstesten får 
sygeplejerskerne til at skabe særlige forbindelser, når de guider patienterne gennem syns-
testen. Der skabes således et hybridt netværk mellem patienten syn, glas, synstavlen og 
sygeplejersken, hvilket jeg anser for at være den arbejdsproces, som rutinen ’at udføre 
synstest’ udgøres af. Netværket skabes på baggrund af de teknikker, sygeplejerskerne be-
nytter sig af, når de hjælper patienterne til at se på synstavlen. Sygeplejerskernes forbin-
delse til patienterne er kortvarig, mens de støtter patienterne igennem synstesten, for at 
de kan finde frem til et resultat, de kan dokumentere. Det biomedicinske rationale toner 
frem igennem de forbindelser, sygeplejerskerne skaber under synstesten. Det efterlader 
dem med få alternativer til at gøre andet end synstesten. Det bliver uddybet yderligere i 
næste afsnit. 
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Synstest former sygeplejerskens relation til patienten  

Jeg vil afslutte afsnittet om synstesten med at inddrage yderligere et empiriske eksempel, 
der har til hensigt at uddybe, hvad synstesten får sygeplejersken til at gøre. Men først 
nævne, at sygeplejerskerne ind i mellem vejleder og rådgiver patienterne i følgende emner: 

Sygeplejersken vejleder patienten i, hvordan hun kan teste deres syn med AMSLER kortet, for at 
se, om de har synsforstyrrelser (Feltnote 23.6.2015).  
Sygeplejersken rådgiver om, at der er mulighed for at få forskellige hjælpemidler fra Synsrådgiv-
ningen (Feltnote 9.11.2015).  
Sygeplejersken rådgiver om, at de kan købe øjendråber i håndkøb, der hjælper mod tørre øjne 
(Feltnote 2.10.2015).  
Sygeplejersken vejleder patienter, der bruger lup i at bruge en smartphone, der kan forstørre bil-
leder op, således de bedre kan se varerne i supermarkedet mv. (Feltnote 24.6.2015).    

Det ville være oplagt at analysere et af de nævnte empiriske eksempler. Men jeg har i 
stedet valgt et helt andet eksempel fra empirien, som handler om en patient, der for nylig 
har mistet sin ægtefælle. Denne empiri er interessant. For det første, fordi jeg oplevede 
flere tilfælde, hvor patienterne fortalte, at de havde mistet deres ægtefælle for kort tid 
siden. For det andet skyldes det, at sygeplejerskens og patientens oplevelse af situationen 
var anderledes end min, hvilket jeg vender tilbage til.  
Det er den samme sygeplejerske, som jeg også inddrog i afsnittet ovenfor. Sygeplejersken 
var ofte i AMD-ambulatoriet, og det var hende, jeg derfor kom til at følge flere gange.  

En ældre kvinde på ca. 80 år kommer ind. Sygeplejersken Nana præsenterer mig ved at fortælle, 
at jeg følger hendes arbejde.  
Patienten: Jeg er tidligere sygeplejerske, så det forstår jeg godt. Jeg synes mit syn er blevet dårligere, 
men jeg har også mistet min mand for ca. en måned siden. …   
Sygeplejersken Nana står ved siden af patienten og sætter en klap på patientens brille. Hun siger 
ikke så meget, men fortsætter for at gøre klar til synskontrollen.  
Patienten: Han blev pludseligt syg og døde efter 5 ugers sygdom. Jeg synes ikke, at jeg kan huske 
særlig godt længere. Jeg har fået at vide, at det er en naturlig reaktion og det varer noget endnu. 
Jeg havde en tid lige da min mand døde, det kunne jeg ikke overskue og derfor aflyste jeg den. Så 
nu er jeg gået ca. måned over den aftalte kontrol, så jeg er spændt på, hvordan mit syn er, for jeg 
kan mærke, at det ikke går så godt. .. Jeg taler for meget, det ved jeg godt.   
Nana ryster på hovedet: det synes jeg ikke.   
Patienten taler videre og jeg undrer mig over, at sygeplejersken ikke venter med at gå i gang, men 
i stedet fortsætter hun med synstesten. Patienten ser en linje dårligere på begge øjne. Efter patien-
ten har forladt konsultationen, ser Nana efter om den næste patient, der havde tid før den ældre 
kvinde. Men denne er endnu ikke dukket op.   
Sygeplejersken Nana: Det var da godt, at jeg havde god tid hos denne patient.. (Feltnote 
30.10.2015).  

Inden jeg gør rede for scriptet, vil jeg for at opnå indsigt i, hvad der er på spil i empirien, 
inddrage et citat af Law. Law har fokus på, at dannelsen af netværk kan have en flertydig 
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karakter. Det hænger sammen med, at mennesker og teknologier får deres egne præfe-
rencer, når de skaber en særlig orden og netværket begrænses af den modstand det møder. 
Law udtrykker det således:  

‘Thus I said earlier that human beings and machines have their own preferences.  This was an informal 
way of talking of resistance and the polyvalent character of ordering – of the way in which any particular 
effort of ordering encounters its limits, and struggles to accept or overcome those limit… Thus analysis of 
ordering struggle is central to actor-network theory. The object is to explore and describe local processes of 
pattering, social orchestration, ordering and resistance’ (Law 1992/2003:5).  

I det følgende vil jeg se på et par af pointerne, som Law fremlægger. For det første frem-
kommer netværk på baggrund af, at aktørerne anstrenger sig (struggel) for at skabe det, 
fordi der kan være en modstand forbundet med at skabe den orden, som netværket udgør. 
Dette afspejles i, at selvom patienten taler med sygeplejersken, så holder sygeplejersken 
sit fokus rettet mod at udføre det netværk eller den rutine, som synstesten er udtryk for.  
Det anser jeg for at hænge sammen med en anden pointe, der handler om at forhindringer 
ofte må overkommes, for at netværk kan skabes. Det kommer til udtryk ved, at sygeple-
jersken ikke reagerer synligt, hun stopper ikke op eller indgår i en dialog med patienten. 
I stedet holder hun sin opmærksomhed rettet mod at udføre synstesten. Derfor anskuer 
jeg patientens beretning, som en slags forhindring for sygeplejerskens praktisering af 
synstesten, da hun ikke stopper op for at indgå i en dialog med patienten. Jeg vil argu-
mentere for, at patientens fortælling får sygeplejersken til at anstrenge sig endnu mere for 
at udføre synstesten. 

Sygeplejersken kæmper således for at skabe en særlig orden, når hun udfører synstesten, 
samtidig med at patienten fortæller om, hvordan hun har det. Synstesten anser jeg altså 
for at være et netværk, der er vigtigt for sygeplejersken at skabe. Det netværk skaber 
sygeplejersken uanset, om hun skaber en forbindelse til patienten i form af samtale, kon-
takt eller et nærvær. Det vil sige, at det biomedicinske rationale, som synstesten er udtryk 
for, styrer sygeplejerskens udførelse af undersøgelsen.  
Patienten spørger undervejs, om hun taler for meget, og sygeplejerskens svarer Det gør 
ikke noget. Det finder jeg er et udtryk for, at råderummet for dialog og samtale er ind-
skrænket. Sygeplejerskens interaktion med patienten er styret af det netværk, som syns-
testen udgør. Sygeplejersken viser i sin måde at udføre synstesten på, at mulighederne for 
at gøre andet end at udfører synstesten, er ringe. Det vil sige, at det biomedicinske ratio-
nale styrer sygeplejerskens praktisering. Hvilket uddybes i det følgende. 
Sygeplejersken oplevede, at hun havde god tid til at tale med patienten, mens hun udførte 
synstesten. Patienten talte ufortrødent med sygeplejersken og lod sig ikke mærke med, at 
sygeplejersken samtidig udførte synstesten.  Jeg undrede mig derimod over, at synstesten 
blev udført samtidigt med, at patientens fortalte om sine bekymringer. Det vakte min 
nysgerrighed, fordi det ikke var et enkeltstående tilfælde, og det var mit indtryk, at det var 
en helt almindelig synstest.   
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Jeg finder, det er tankevækkende, at sygeplejersken oplever, at hun havde ’god tid’. Det 
vil sige, at der ligger mere i sygeplejerskens måde at udføre synstesten på end det, der 
umiddelbart kommer til udtryk i aktiviteten. Sygeplejerskens udførelse af synstesten ude-
lukker ikke, at patienten oplever en relation til hende, hvilket jeg anser, at hendes fortæl-
ling til sygeplejersken, er udtryk for.  

Patienten, der gerne vil tale med sygeplejersken, lader sig ikke mærke med, at sygeplejer-
sken udfører synstesten samtidig med, at patienten fortæller om, at hun for nylig har 
mistet sin mand. Patienten virker rolig og fortrolig med situationen. Sygeplejersken, der 
synes, at hun har god tid til patienten, undrer sig ikke over samtalens indhold. Dette skal 
ses i lyset af, at det ikke er ualmindeligt, at patienterne mister deres ægtefæller, fordi det 
hovedsageligt er ældre mennesker, der har sygdommen. Endvidere kommer patienterne 
ofte til kontrol i AMD-konsultationen over en årrække. De har derfor et indgående kend-
skab til sygeplejerskernes arbejde og de rutiner, der udfoldes under synstesten. Derfor er 
der også den mulighed, at patienten er fortrolig med undersøgelsen og har en tillid til 
sygeplejersken, som betyder, at hun fortæller om sin ægtefælles dødsfald. 

Det er i dette lys, at empirien skal forstås. Denne praksis skal forstås på grundlag af de 
særlige betingelser, som synstesten er udtryk for. Både patienten og sygeplejersken har et 
indgående kendskab til vilkårene i AMD-konsultationen. På det grundlag er dette eksem-
pel et udtryk for, at de forbindelser sygeplejersken opretter til patientens øjne, synstavle 
og registrering af resultater, ikke udelukker, at patient fortæller om sine bekymringer.  Sy-
geplejersken opfatter ligeledes situationen som mere end en synstest, fordi hun havde 
’god tid’. ’God tid’ skal forstås i den kontekst, den udspiller sig i. Derfor er det også et 
spørgsmål, om der i denne proces ligger mere end det, der umiddelbart kommer til syne 
med det analytiske perspektiv, jeg har anlagt. Det vil sige, at det teoretiske perspektiv ikke 
gør det muligt at afklare dette.   

Opsummerende for kapitlet viser scripterne, hvordan de forskellige materialiteter i form 
af ’Vejledning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af AMD-patienter’ og elektroniske journaler eller 
skema i ’Behandling af AMD’, får betydning igennem sygeplejerskernes praksis. Det vil 
sige, at de får sygeplejerskerne til at målrette deres praksis omkring dokumentation af 
synstesten. Selve synstesten udføres ved hjælp af færdigheder, som sygeplejerskerne har 
udviklet i form af de forskellige teknikker, de benytter til at måle synet, mens de støtter 
og hjælper patienterne til at læse bogstaverne på synstavlen.  
Scripterne viser, at vejledningen og det elektroniske skema fungerer som standarder i 
sygeplejerskernes praksis, og derfor efterlader de ikke sygeplejerskerne med et særligt rå-
derum til at bruge andre faglige kvalifikationer. Den organisatoriske styring kommer til 
udtryk gennem sygeplejerskernes interaktion med materialiteterne, hvor sygeplejersker-
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nes praksis fremstår regelbunden og rutinepræget. Dette kommer til at karakterisere sy-
geplejerskernes udfoldelse af deres faglighed, hvilket igen understøttes af og hænger sam-
men med purifikationsarbejdet, sygeplejerskerne udfører. 
Den organisatoriske styring bliver også synlig gennem de forskellige former for purifika-
tionsarbejde, som sygeplejerskerne udfører. Det er nødvendigt for, at de kan foretage den 
særlige form for registrering af informationer om patienterne. Sygeplejerskernes arbejde 
består i at udforme og dokumentere de biomedicinske informationer. Det indebærer, at 
arbejdet medikaliseres, fordi det ikke levner rum for patienternes erfaringer og oplevelser, 
der ikke tillægges den samme status som synstesten. På den måde forsvinder de aspekter, 
der ikke tillægges betydning, ud af praksis.  
På baggrund af Dahls (2017) perspektiv anser jeg den organisatoriske styring, som ar-
bejdsprocesserne rummer, for at være et udtryk for en bureaukratisering af sygeplejer-
skernes arbejde og dermed også udfoldelsen af deres faglighed. Mere specifikt er det et 
udtryk for kodificering og detailregulering og dermed skaber sygeplejerskerne deres fag-
lighed gennem disse organisatoriske arbejdsprocesser. 

Timmermans og Epstein (2010) fremfører den pointe, at selvom det er eksperter, der 
indfører standarder, så kommer standarder til at fungere som et alternativ til eksperternes 
autoritet ved, at der er indlejret en autoritet i reglerne og systemerne. Det er en pointe, 
jeg finder også gør sig gældende i forbindelse med sygeplejerskernes udførelse af deres 
arbejde, hvor vejledningen og det elektroniske skema styrer sygeplejerskernes praksis i en 
bestemt retning. Det betyder, at arbejdet er baseret på at følge en række organisatoriske 
krav til at overholde vejledninger, regler for dokumentation og en særlig måde at frem-
bringe de biomedicinske informationer på. 

Latour (1995) har den pointe i ’Where are the Missing Masses’, at vejbump får bilister til 
at handle moralsk, fordi bilisten sænker hastigheden. Særligt i boligområder, sætter den 
nedsatte hastighed bilisten i stand til at tage hensyn til børn, der leger på vejen (Latour 
1995). Ligeledes får proceduren ’Vejledning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af AMD-patienter’, 
det elektroniske skema og udførelsen af synstesten, sygeplejerskerne til at udføre deres 
arbejde i overensstemmelse med de krav, der er til dem organisatorisk. Det vil sige, at 
sygeplejerskerne gør det rigtige i forhold til at overholde de foreskrevne regler for arbej-
det. Men spørgsmålet er, om de gør mere end det.  

Ifølge Edwards (2010) er det de professionelles faglige værdier, der sætter dem i stand til 
at bryde med rutineprægede og regelbundne praksisser. Men sygeplejerskernes praksisser 
består i at skabe og genskabe forskellige netværk gennem dokumentation og synstest, 
hvorved disse netværk kommer til at fremstå stærkt. Derfor afviger sygeplejerskerne ikke 
fra deres rutiner og det betyder, at de forbindelser der skabes gennem netværk, svækker 
forbindelser til andre aktører (Olesen & Krougstrup 2007: 81-82, Elgaard Jensen 2005: 
202). Det uddyber jeg i det følgende. 
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Empirien, der inddrages i sidste script, er et eksempel på, hvordan sygeplejersken hånd-
terer situationen, når hun lytter til patientens fortælling, samtidig med, at hun udfører 
synstesten. Netværkene, der skabes, efterlader ikke et råderum for, at sygeplejersken ind-
går i en dialog med patienten. I dette tilfælde svækkes kommunikationen med patienten, 
og derfor bliver de aktiviteter, der udspringer af faglige værdier, vanskelige at udføre, når 
de ikke er en del af netværket. Endelig fører den teoretiske optik aktør-netværksteorien 
til, at der er fokus på det, der gøres, og de forbindelser der skabes mellem forskellige 
aktører. Derfor giver aktørnetværksteorien ikke et blik for den underliggende interesse 
eller motivation, som sygeplejerskerne kan have.  
 
Den styring, som arbejdsprocesserne rummer, betyder, at sygeplejerskernes faglighed, 
formes af organisatoriske normer for synstesten. Når sygeplejerskerne spørger patien-
terne: ’hvordan går det med synet’ vil patienternes svar være et udtryk for deres erfaringer, 
og de er naturligvis forbundet med, hvordan deres syn påvirker deres hverdagsliv. Der-
med overlades det til sygeplejerskerne selv at finde frem til en måde at håndtere denne 
type situationer på, hvor patienterne også har andre behov end at få foretaget synstest.   
Dette skal også ses i sammenhæng med, at patienternes tilfredshed er i centrum ved de 
årlige landsdækkende spørgeskemaundersøgelser af patientoplevelser (LUP). Det vil sige, 
at patienternes oplevelse af behandlingen er væsentlig i forbindelse med evaluering, mens 
der i sygeplejerskernes praksis er et snævert fokus på patienternes oplevelse af deres syg-
dom. Dermed rummer sygeplejerskernes arbejde en dobbelthed, som jeg ikke finder, at 
de gives mulighed for at håndtere. Det vil sige, at der i sygeplejerskernes praksis er ind-
lejret en dobbelthed, fordi de undersøger patienter, der har symptomer, der påvirker de-
res livsudfoldelse, men organiseringen af arbejdet tager ikke højde for dette.  
Dobbeltheden skal også ses på baggrund af Nationalt Kvalitetsprogram for Sundheds-
området 2015 - 2018 (Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2015), hvor det er hen-
sigten at skabe værdi for patienterne, mens organiseringen af arbejdet ikke efterlader sy-
geplejerskerne med det fornødne råderum til at fokusere på patienternes livssituation. 
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Kapitel 9: Programmer, elektroniske bookingsy-
stemer og elektroniske patientlister organiserer 
sygeplejerskernes arbejde 
I sidste kapitel var der fokus på de scripter, der er centrum for sygeplejerskernes 
praksis i AMD-ambulatoriet. Det var dels et script, hvor jeg analyserede 
sygeplejerskernes inter-aktion med en vejledning for AMD-konsultationen, dels et 
script hvor analysen rettede sig mod, hvordan sygplejerskerne udfører synstesten. I dette 
kapitel er analysens omdrej-ningspunkt, hvordan sygeplejerskerne udfører deres praksis 
på grundlag af tre slags over-sigter. Den ene oversigt er et program over de patienter, 
der har en tid i AMD-konsulta-tionen, den anden er et elektronisk bookingsystem, og 
den tredje er elektroniske patient-lister. Det er forskelligt i de to konsultationer, 
hvorvidt det er et elektronisk bookingsystem  
eller elektroniske patientlister, som hjælper dem med at få et overblik over patienterne. 
Oversigterne er interessante, fordi de er centrale redskaber i forbindelse med sygeplejer-
skernes organisering af arbejdet i AMD-konsultationerne. Da interaktionerne mellem de 
forskellige aktører, menneskelige og ikke-menneskelige kan være vanskelige at få indsigt 
i under et hændelsesforløb, er der fokus på ’sammenbrud’, der ifølge Latour (2008) giver 
indsigt i, hvordan rutiner skabes. Det vil sige, at jeg også fokuserer på situationer, der får 
et uventet forløb, for at jeg kan opnå indblik i, hvordan programmet og de elektroniske 
systemer er aktører i sygeplejerskernes praksis. 

Både programmerne og de elektroniske patientlister er centrale for sygeplejerskernes 
praksis, fordi de indeholder oplysninger om de patienter, de skal undersøge i forskellige 
AMD-konsultationer. Mens det enkelte program består i oversigter over de patienter, der 
har en tid i en konsultation, rummer bookingsystemet alle de patienter, der har fået en 
tid i AMD-ambulatoriet den dag. Det betyder, at programmerne er ’trukket ud af’ 
bookingsystemet. 
Det første sygeplejerskerne gør, når de møder ind om morgenen, er at fordele program-
merne imellem sig. Programmet udgør således grundlaget for sygeplejerskernes arbejde i 
AMD-konsultationen. Jeg vil gøre opmærksom på, at programmer, der foreligger i papir, 
har en anden materialitet, end de elektroniske lister og dermed bruger sygeplejerskerne 
papirlisterne på en anden måde i deres praksis.  
Eksemplerne i analysen kommer fra forskellige konsultationer i de to AMD-ambulatorier.  
De kommer dels fra konsultationerne, hvor sygeplejerskerne udfører synstest, dels fra 
’injektionsstuen’, hvor sygeplejerskerne giver patienterne behandling i form af injektioner 
i øjet.  



157 

Det første script ’At skabe sig et overblik’ er en analyse, der foretages ud fra det, jeg har 
valgt at betegne som et præliminært script. Det er de første spæde analyser af sygeplejer-
skernes praksis med programmet og det danner grundlaget for scriptet, der er en analyse 
af, hvad programmet får sygeplejerskerne til at gøre, og de interaktioner sygeplejerskerne 
har med programmet.  
I scriptet ’At skabe sig et overblik’ vil jeg analysere sygeplejerskernes praktisering med 
programmet for konsultationen. Det foregår ud fra det præliminære script af programmet 
(i papir) som aktør i sygeplejerskernes praksis. Herefter er der i scriptet fokus på, hvad 
informationerne i programmet får sygeplejersken til at gøre.  
For det andet analyserer jeg ’De muligheder bookingsystemet giver sygeplejerskerne’, og 
i forlængelse heraf scriptet ’Patienter der ikke er anført på den elektroniske patientliste’. 
For det tredje analyseres i scriptet ’Forsinket patient forsinker sygeplejersken’, hvad den 
elektroniske patientliste får sygeplejersken til at gøre i forbindelse med, at en patient er 
forsinket. Kapitlet afsluttes med at tage stilling til de rationaler, der udfoldes gennem 
sygeplejerskernes praksis med programmet og bookingsystemet, og den faglighed, syge-
plejerskernes skaber på det grundlag. 

At skabe sig et overblik 

I dette script retter analysen sig imod de informationer, som programmerne for AMD-
konsultationerne rummer, og hvad de får sygeplejerskerne til at gøre. Programmet rum-
mer, som nævnt, en liste over de patienter, som sygeplejerskerne skal undersøge. I ne-
denstående præliminære script indleder jeg med en analyse af de oplysninger, som pro-
grammet indeholder og den praksis, der er knyttet til det.  

Programmet for AMD-konsultationen, hvor sygeplejerskerne udfører synstest, angiver forskellige 
oplysninger om patienterne. Alle oplysningerne om patienterne er angivet med forkortelser i form 
af et par bogstaver, på den måde kan de stå på en linje. Yderst til venstre på linjen står det tidspunkt 
patienten er sat til. Den første patient kommer som regel kl. 8.00 og den sidste ca. kl. 14.00, måske 
14.30. 
Dernæst er det angivet, hvilken en af konsultationerne patienterne skal ind i. Herefter står der, om 
det er et kontrolbesøg, det er angivet som KO, eller om det er en førstegangspatient, også kaldet 
for en ny-henvist-patient, det er angivet som NY. Sygeplejerskerne skal registrere personlige op-
lysninger om de ny-henviste patienter og informere patienterne om forløbet i ambulatoriet, derfor 
er der 30 min. afsat til dem. 
Derpå er præparatet, patienterne bliver behandlet med anført. Præparatet Eylea er forkortet med 
EY, og præparatet Lucentis er forkortet LU. Efterfølgende står der, hvilket øje patienten får be-
handlet. Højre øje er forkortet til OD, venstre til OS og begge øjne til OU. I de tilfælde at syge-
plejerskerne skal dryppe begge øjne, informerer de som regel patienterne om, at de ikke må køre 
bil før virkningen er ophørt. Til sidst er patientens navn og cpr.nr. angivet.  
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Sygeplejerskerne kan have mellem 16 – 26 patienter i deres konsultation. Det afhænger af, om 
patienten kommer til et kontrolbesøg, der er berammet til 15 min., eller om det er en ny henvist 
patient, hvor der er afsat 30 min. til undersøgelsen.   
I det ene ambulatorie fordeler sygeplejerskerne selv programmerne, der foreligger i papir, imellem 
sig. De drøfter samtidig med, hvem der foretrækker at være i de forskellige konsultationer. Pro-
grammerne giver den enkelte sygeplejerske og hele gruppen af sygeplejersker en viden om, hvem 
der har ansvaret for de forskellige konsultationer. I det andet ambulatorie er det ofte afdelingssy-
geplejersken, der dagen i forvejen har skrevet sygeplejerskerne navne på programmer. Sygeplejer-
skerne er særligt opmærksomme over for de kollegaer, der har mange patienter på deres program-
mer. De har fortalt mig, at det vigtigt, at de er opmærksomme over for hinanden, fordi de er alene 
i deres konsultationer.  
Sygeplejerskerne danner sig hurtigt et overblik over deres program ved at kaste et blik på det. I 
den forbindelse noterer de sig først, om der er patienter, der ikke er AMD-patienter. Det kan for 
eksempel være patienter, der har fået indopereret en ny linse i øjet på grund af sygdommen grå 
stær. I ambulatorierne har de førstegangspatienter på bestemte ugedage, og på de dage skaber de 
sig også et overblik over, om fordelingen af patienterne på programmet også indeholder kontrol-
besøg. Modsat tjekker sygeplejerskerne listerne med kontrolbesøg for, om de har nogle første-
gangspatienter. Betegnelsen førstegangspatienter kan også være et udtryk for, at patienterne har 
holdt en pause med behandlingen.  
Sygeplejerskerne har hver især skabt deres egne systemer til at holde styr på de informationer, de 
skal bruge i forbindelse med synstesten. Flere sætter en streg under de to bogstaver, der angiver 
om det er højre eller venstre øje eller begge øjne, som patienterne modtager behandling på, selvom 
de altid udfører synstesten på begge øjne. Det øje, der er angivet på programmet, skal sygeplejer-
sken dryppe med øjendråber, der får pupillen til at udvide sig. Programmet i papir bruger sygeple-
jerskerne ofte under synstesten til at notere resultaterne på, som de så senere hen fører ind i det 
elektroniske skema eller den elektroniske patient journal, EPJ, når patienten har forladt konsulta-
tionen.  

Navn på sygehuset 
Ugedag og dato 
AMB/AFD. 

klok-
ken 

Læge GRP BEM CPRNR Navn 

0800 SY1 KO – EY – 
OD 

0815 KO – LU – OU 

+LÆ KO – EY – 
OD 

Eksempel på papirudgaven af programmet. 



159 

Det præliminære script, fremlægger jeg de oplysningerne, der er angivet på papirudgaven 
af programmet, som jeg anskuer som grundlaget for sygeplejerskernes praksis i AMD-
konsultationen. I det følgende script analyserer jeg, hvordan programmet er en aktør i 
sygeplejerskernes praksis.  
Oplysningerne på programmet retter sig udelukkende mod de forhold, der har en betyd-
ning for sygeplejerskernes udførelse af synstesten. Det er essentielt, at sygeplejerskerne 
får besked om det er højre eller venstre øje de skal dryppe, eller om det er dem begge. 
De sætter en streg under angivelsen og dermed anser jeg det for at være en information, 
der er vigtig at huske. Som det fremgår af den nedenstående analyse, er det problematisk, 
hvis de ikke kan stole på den oplysning. 
Endvidere er der information om, hvilket præparat patienterne bliver behandlet med. 
Forskellen på præparaterne er, at det ene præparats virkning holder længere end det an-
dets, hvilket har en betydning for, hvor lang tid der må gå mellem behandlingerne, men 
det er i lige så høj grad en viden lægerne har brug for.  
Sygeplejerskerne bliver endvidere oplyst om, hvorvidt patienterne er i et behandlingsfor-
løb. Det vil sige, om de kommer til et kontrolbesøg, eller om det er første gang, at pati-
enten er i ambulatoriet. Sygeplejerskerne tjekker også, om de har patienter på deres liste, 
der ’stikker ud’. Sygeplejerskerne Charlotte og Nellie (Feltnote 2015: 5.11. & 6.11.) har 
fortalt mig, at det er mest effektivt, at konsultationerne indeholder den samme type pati-
enter, fordi det kræver mere af dem, når de har patienter med forskellige diagnoser på 
deres program. Da de skal bruge tid på at omstille sig til en anden kategori patienter, især 
hvis de har en anden øjendiagnose.  

På grundlag af programmet skaber sygeplejerskerne sig et overblik over deres arbejdsdag. 
I programmet angives alle patienterne, der har fået en tid i AMD-konsultationen og ud 
fra ovennævnte informationer danner sygeplejerskerne sig et indtryk af, om de får travlt, 
eller om de kan påtage sig andre arbejdsopgaver. Programmerne giver anledning til, at 
sygeplejerskerne taler med hinanden om, hvordan deres program ser ud. Det foregår, 
inden de går i gang i deres konsultationer. På den måde får programmerne dem til at 
samarbejde, og de bliver informeret om hinandens arbejdsbyrde, således de ved hvem, 
der kan have brug for hjælp.  

Sygeplejerskernes fordeling af programmer mellem sig er en praksis, der er vigtig for sy-
geplejerskerne, fordi det er et af de få tidspunkter i løbet af dagen, hvor de er i kontakt 
med hinanden. Da sygeplejerskerne praksis er selvstændig, skaber fordelingen af pro-
grammer indsigt i, hvem der gør hvad, og kollegaernes arbejdsbyrde. Samtidig indebærer 
fordelingen, at de igennem denne praksis bliver en del af at større fællesskab, fordi de 
foretager fordelingen sammen.  
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Sygeplejerskernes interaktion med programmet strukturerer deres praksis 
I følgende analyse undersøger jeg, hvordan sygeplejerskernes interagerer det printede 
program i deres praksis. Callon har en interessant pointe, når han påpeger at formålet 
med ANT analyser er at synliggøre det råderum, aktørerne skaber:  
‘Our goal is to show that one can question society at the same time as the actors and explain how they 
define their respective identities, their mutual margins of manouvre and the range of choices which are open 
to them’ (Callon 1986b: 4).  
Jeg vil udlægge citatet således, at råderummet skabes gennem interaktionerne mellem ak-
tørerne, og det rummer samtidig de valgmuligheder, der er tilstede i en praksis. Med afsæt 
heri vil jeg undersøge det råderum, som programmet skaber for sygeplejerskernes prak-
tisering.  
Oplysningerne i programmet indeholder informationer, som indikerer, hvad sygeplejer-
skerne skal gøre. Det betyder, at det er på baggrund af informationerne i programmet, at 
sygeplejerskerne udfører deres arbejde. Dermed bidrager programmet til at forme syge-
plejerskernes praksis gennem deres interaktioner med det. Det råderum, der skabes af-
hænger af, om det er kontrolbesøg eller førstegangspatienter, tidsrammen de som følge 
heraf, har til rådighed, samt det antal patienter, de har på deres program mv. 
Oplysningerne på programmet er nærmest umulige at forstå for en udenforstående. For-
kortelserne er et udtryk for en forenkling af oplysningerne. Forkortelserne gør det muligt 
at samle alle oplysningerne på én linje og på den måde kan sygeplejerskerne nemt skabe 
sig et overblik over de patienter, der kommer til synstest i deres konsultation. Denne 
forenkling er et udtryk for simplificering af praksis, der er kompleks (Callon 1986a). Da 
sygeplejerskerne skal kende til betydningen af forkortelserne for at forstå dem. 

Programmet er ikke kun en oversigt på et stykke papir, der informerer sygeplejerskerne 
om de patienter, der skal have undersøgt deres øjne. De bruger det også som et redskab 
i deres arbejde, fordi det bogstaveligt talt er mere håndgribeligt i sin materialitet. Når 
sygeplejerskerne sætter en streg under bogstaverne, der angiver det øje patienten får be-
handlet, bruger de det til at huske, hvilket øje de skal dryppe, og under synstesten bruges 
den til at notere resultatet af synstesten. Det er også nemt at tage i hånden og drøfte med 
andre kollegaer. 
Programmet er altså interessant, fordi det danner en struktur for arbejdsdagen, gennem 
sygeplejerskernes interaktioner med det. På baggrund af de informationer, der er angivet 
på det, bliver sygeplejerskernes praksis rettet mod den medicinske behandling. På den 
måde rummer programmet en styring af sygeplejerskernes praksis i en retning, der er nøje 
udspecificeret. 
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Informationer om øjet former sygeplejerskernes praksis 
Dette script indleder med at undersøge, hvad programmet får en sygeplejerske til at gøre, 
og hvordan en sygeplejerske interagerer med programmet. Analysen fokuserer på de op-
lysninger, der er tilgængelige på sygeplejerskens printede program, når hun orienterer sig 
om en patient. Det empiriske eksempel viser, hvordan en tilsyneladende enkel oplysning 
på programmet har en betydning for, hvordan sygeplejersken udfører sin praksis. Det vil 
sige, hvad hun gør, og hvordan hun gør det:  

Jeg følges med sygeplejersken Sara. Hun er en yngre sygeplejerske, og hun er meget venlig over 
for patienterne. Hun fortæller mig, at hun gør sig umage med at være rolig, fordi hun ved, at 
hendes ro smitter af på patienterne. En af de første patienter i konsultationen fortæller sygeplejer-
sken, at han skal have undersøgt det venstre øje. Men på sygeplejersken Saras program står der, at 
det er det højre øje. Derfor ser hun efter i de foregående elektroniske skemaer. Det tager lidt tid. 
Vi venter, mens sygeplejersken Sara leder efter et svar i det elektroniske skema. I dette ambulatorie 
har lægerne udfærdiget et særligt skema til AMD-patienterne, som bærer overskriften ’Behandling 
af AMD’.  Men sygeplejersken har ikke desto mindre svært ved at finde ud af, hvilket øje hun skal 
dryppe, fordi det ikke er længe siden, at patienten har fået behandling på venstre øje. Sygeplejer-
sken leder efter et svar i et stykke tid, men ender med at gå ud for at spørge en mere erfaren kollega 
til råds. Denne sygeplejerske mener også, at det er højre øje, fordi det var det øje der sidst fik 
behandling. Problemet var, at lægens notat ikke var klart, idet det ikke fremgik af det elektroniske 
skema, hvilket øje sygeplejersken skal kontrollere synet på. Da patienten tilsyneladende får be-
handling på begge øjne, kan det give anledning til misforståelser, således det heller ikke var anført 
korrekt på programmet, hvilket øje patienten skulle have ’kontrolleret’ (Feltnote 12.11.2015:2).  

Det er vigtigt for sygeplejersken, at der er overensstemmelse mellem oplysningen på pro-
grammet og det elektroniske skema, der hos denne patientgruppe erstatter den elektro-
niske patientjournal, EPJ. Det betyder, at de informationer, der er angivet på program-
met, som nævnt, styrer sygeplejerskens opfattelse af, hvad hun skal gøre. På den måde er 
programmet en vigtig aktør, der udøver en magt, ved at den styrer sygeplejerskernes op-
mærksomhed i en særlig retning.  
For Callon (1986b) rummer science and technology tilgangen en central pointe om, at 
materialiteter spiller en rolle ved, at de strukturerer magtforhold. Dette skal også ses i 
lyset af, at sygeplejersken ikke taler med patienten om, hvorfor han mener, at det er det 
venstre øje, han skal have undersøgt. Det betyder, at patienten ikke bliver inddraget i at 
løse problemet. I stedet fokuserer sygeplejersken på de oplysninger, hun har på sit pro-
gram og i det elektroniske skema ’Behandling af AMD’.  
Dette viser, at oplysningerne på programmet er vigtige. Idet uoverensstemmelserne mel-
lem programmet og det elektroniske skema giver anledning til, at sygeplejersken kommer 
i tvivl og undersøger, om oplysningerne er korrekte. Derudover er det indlysende, at det 
er vigtigt, at udrede modstridende oplysninger, fordi det er meget vigtigt for patienten, at 
det er det rigtige øje, at han får undersøgt.  
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Opsummerende er det interessant, at sygeplejersken i afklaringsprocessen tillægger de 
oplysninger, hun får gennem sit program, og den elektroniske journal afgørende betyd-
ning, således hun ikke tager initiativ til at tale med patienten om, hvorfor han mener, at 
det er det venstre øje. Eksemplet viser, at oplysningerne på programmet udgør grundlaget 
for sygeplejerskens interaktion med patienten.  

Analysen har fokus på, hvad programmet får sygeplejersken til at gøre. Det er på bag-
grund af interaktionen med programmet, at sygeplejersken lytter til patienten, der fortæl-
ler, at det er det venstre øje, han skal have undersøgt. Men i afklaringsprocessen inddrager 
hun ikke patienten direkte i det netværk, hun skaber, når hun forholder sig til at finde 
frem til, hvilket øje hun skal undersøge. I stedet skaber hun en forbindelse til notaterne i 
elektroniske skemaer fra de seneste konsultationer, patienten har besøgt og hun skaber 
forbindelse til sin erfarne kollega, der også læser i de senere elektroniske skemaer, da hun 
ikke er blevet overbevist gennem sin egen læsning.  
Sygeplejersken gør sig altså umage med at afklare, hvilket øje patienten skal have under-
søgt. På den måde efterlades der ingen tvivl om, at det er vigtigt i sygeplejerskens praksis, 
at hun udfører undersøgelsen korrekt. Netværket er et udtryk for den måde, at sygeple-
jersken håndterer problemet på. Gennem forbindelserne, der er etableret mellem syge-
plejersken og oplysningerne, skaber hun en orden, hvor patienten ikke bliver inddraget. 
Selvom hun ikke inddrager patienten i dette netværk, forholder hun sig til de modstrid-
ende oplysninger om, hvilket øje patienten skal have undersøgt.  
Men sygeplejersken indgår ikke i en dialog med patienten om, hvordan det kan være, at 
han mener, at det er det venstre øje der skal undersøges. Sygeplejerskens afklaringsarbejde 
indbefatter ikke, at hun indgår i en dialog med patienten. På den måde er det biomedi-
cinske rationale styrende i sygeplejerskens praksis. 

Det biomedicinske rationale er styrende for sygeplejerskernes praksis 
De printede programmer, der fordeles mellem sygeplejerskerne om morgenen, er udledt 
af det elektroniske bookingsystem. Dette er interessant, fordi programmerne kun kan 
printes ud fra patientens behandling eller lægens navn. Det vil sige den læge, der tager 
stilling til patienternes behandling. Men de kan ikke skabes på baggrund af, at sygeplejer-
skernes navne eller konsultationer. Det vil sige, at patienterne udelukkende kategoriseres 
ud fra den medicinske behandling, altså den biomedicinske logik. Det vil sige, at sygeple-
jerskerne ikke fremstår som en selvstændig faggruppe med autonomi i det elektroniske 
bookingsystem. Det er måske ikke overraskende, at sygeplejerskers praksis er underlagt 
den biomedicinske logik i bookingsystemet. Men når det alligevel er værd at nævne, skyl-
des det, at sygeplejerskerne er centrale aktører i AMD-ambulatoriet, hvilket også kan ses 
i et engelsk review (Amouku et al 2012), selvom de engelske AMD klinikker har flere 
optometrister ansat.  
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I de ambulatorier, hvor jeg foretog mit feltarbejde, udførte sygeplejerskerne alle de un-
dersøgelser, AMD-patienterne fik foretaget, på nær én. Lægernes opgave bestod i at di-
agnosticere patienterne og tage stilling til den videre behandling.  
Den biomedicinske logik er således styrende for sygeplejerskernes praksis, hvilket ses ud 
af, at der ikke er mulighed for, at programmerne kan uddrages ud fra en anden logik end 
den anførte. Derudover finder jeg, at det er en væsentlig pointe, at de undersøgelser, som 
sygeplejerskerne udfører i AMD-ambulatoriet, har de overtaget fra lægerne gennem op-
gaveglidning. Det er således arbejdsopgaver, der har en vis status i sygeplejerskernes prak-
sis. Sygeplejerskers arbejdsopgaver har historisk set været tæt forbundet med at udføre 
lægens ordinationer (Frederiksen 2005). Opgaveglidning betyder, at sygeplejerskerne ud-
vikler nye kvalifikationer (Tram 2017). Ifølge Dahl (2009) kan professionelles udvikling 
af nye kvalifikationer føre til selvledelse, som er udtryk for, at de opnår et større ansvar 
og selvstændighed i arbejdet, som også kræver en større arbejdsdisciplin.  

De muligheder bookingsystemet giver sygeplejerskerne 

I dette afsnit analyserer jeg, hvad bookingsystemet får sygeplejerskerne til at gøre. Syge-
plejerskernes første forbindelse til patienten går for det første gennem programmet, hvor 
patienten er anført, for det andet går den gennem det elektroniske bookingsystem, hvor 
patienterne bliver registreret, når de ankommer til ambulatoriet. Især det ene ambulatorie 
har i en årrække brugt et elektronisk system, som en overlæge har udviklet. Det elektro-
niske system har sygeplejerskerne også brugt til at følge med i hinandens konsultationer. 
Det ligner bookingsystemet, der er indført på begge ambulatorier, men sygeplejerskerne 
anvender stadigvæk det elektroniske system til AMD-patienterne. Jeg har valgt at ind-
drage et empirisk eksempel, hvor sygeplejerskerne bruger det til at følge med i hinandens 
arbejde. Mens i det andet ambulatorie bruger sygeplejerskerne primært det elektroniske 
bookingsystem til at se, om patienterne er ankommet, og hvor langt de er kommet i deres 
forløb gennem AMD-ambulatoriet. Jeg har valgt at beskæftige mig med dette, fordi det 
er et eksempel på, hvordan et elektronisk system giver sygeplejerskerne mulighed for at 
hjælpe hinanden. 

Inden sygeplejerskerne går ud i venteværelset, for at hente patienterne, orienterer de sig 
som regel i det elektroniske system, for at se om patienten er ankommet. I systemet regi-
strerer sekretærerne patienterne, når de ankommer9, og sygeplejerskerne afslutter patien-
terne, når de forlader deres konsultation, hvilket registreres i bookingsystemet. Derved 

9 I dag er det ændret til, at patienterne registrerer sig selv ved hjælp af deres sygesikringsbevis, 
når de ankommer.  
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kan sygeplejersken i OCT-stuen eller lægen, der efterfølgende skal undersøge patienten, 
se i bookingsystemet, om patienten nu er klar til deres konsultation. 

Følgende empiriske eksempel viser, hvordan sygeplejersken bliver informeret om, at en 
kollega har hjulpet hende med en patient, da hun havde en dobbeltbooking på sit pro-
gram:  

Efter at sygeplejersken Ida har registreret observationerne i det elektroniske skema, Behandling af 
AMD’, fortæller hun mig, at hun kan se, at der nu er en pause, men at der er en dobbeltbooking 
om en time. Dobbeltbookninger forekommer, når der sættes akutte patienter til. Lidt senere for-
tæller sygeplejersken mig, at nu kan hun se i det elektroniske system, at hendes kollega har taget 
den ene af de patienter, der var sat til i dobbeltbookningen. Hun forklarer mig, at de holder øje 
med hinandens ’patientmængde’ og hjælper hinanden. Flere af sygeplejerskerne i dette ambulatorie 
fortalte mig, at de syntes, at deres system med dobbeltbooking, var lidt ’tåbeligt’, fordi det bestod 
i, at de til gengæld havde en åben tid tidligere på dagen (Feltnote: 22.6.2015:4, feltnote). 

Det elektroniske system er interessant, fordi sygeplejerskerne ikke alene bruger det til at 
holde sig orienteret om deres egne patienters forløb gennem AMD-ambulatoriet, men 
systemet giver dem også mulighed for at følge afviklingen eller udførelsen af program-
merne i hinandens konsultationer, hvor langt de er nået med patienterne. Dermed har de 
indsigt i forløbet i hinandens programmer, og den aktuelle arbejdsbyrde, som sygeplejer-
skerne hver især står med. Samtidig kan sygeplejersken, der har fået hjælpen, umiddelbart 
indhente en oplysning om, at hun har en patient mindre på sit program. Umiddelbart 
kunne det se ud til, at den positive betydning, som systemet har i sygeplejerskernes prak-
sis, i et eller andet omfang afspejles i følgende evaluering. 

Bookingsystemet karakteriseres som et system til opgave- og ressourcestyring, samt et 
ankomstregistreringssystem. En evaluering af bookingsystemet viser, at nogle af de posi-
tive effekter, som systemet har for klinikken bl.a. er følgende: Bedre overblik over opga-
ver, effektiv kommunikation, færre forstyrrelser, mere smidige arbejdsgange (Region 
XXX 2016, jeg angiver ikke kilden korrekt, fordi ambulatorierne er anonymiserede). 
Det netværk, der dannes, når det er bookingsystemet, der er styrende for, hvordan syge-
plejerskerne udfører deres praksis, består i forbindelser mellem sygeplejerskerne, som er 
hævet op over tid og rum. Det er et netværk, der gør det nemt for sygeplejerskerne at 
orientere sig om forløbet i de forskellige konsultationer.  
Det betyder, at sygeplejersken, der har en dobbeltbooking, ikke behøver at blive direkte 
involveret i, at en kollega ’tager patienten’. På den måde er de i stand til at hjælpe hinanden 
på det tidspunkt, de har mulighed for det, uden at forstyrre hinandens arbejde.  
En sygeplejerske fortalte mig, at de sygeplejersker der havde været i AMD-ambulatoriet 
vidste, hvor meget det betød at få hjælp fra andre. Det betyder, at det elektroniske system 
får sygeplejerskerne til at skabe netværk i form af alternative måder at samarbejde på. 
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Opsummerende giver det elektroniske system dem et overblik over patienternes an-
komst, patientens forløb gennem ambulatoriet, og hvordan arbejdet forløber i kollegaer-
nes konsultationer. Derved skaber systemet forbindelser mellem sygeplejerskerne, der 
understøtter sygeplejerskernes indbyrdes samarbejde. 

Patienter, der ikke er anført på den elektroniske patientliste 

I det andet ambulatorie skaber sygeplejerskerne sig et overblik gennem en elektronisk 
patientliste, der både hjælper sygeplejerskerne og forhindrer dem i at udføre deres arbejde 
som forventet. Det vil sige, at den elektroniske patientliste giver sygeplejerskerne ekstra 
arbejde, fordi den ikke nødvendigvis rummer de oplysninger, som sygeplejerskerne har 
brug for. I injektionsstuen er de to sygeplejersker også afhængige af den elektroniske 
patientliste De har i dette empiriske eksempel det problem, at de ikke kan se de akutte 
patienter på listen.  

Patienter, der kommer til kontrol og får en akut tid, bliver ikke registreret i den elektroniske liste, 
og i dag er der to af den slags patienter. Derudover kommer der yderligere fem akutte patienter. 
Dvs., at det program, sygeplejerskerne begyndte med om morgenen på 17 – 18 patienter, op ad 
dagen bliver udvidet med 7 patienter. Desuden er der over middag en patient, der er forsvundet. 
Nogle siger han er gået en tur. Efter at sygeplejerskerne et par gange har været ude i venteværelset 
for at kalde på ham, beslutter de sig for at vente lidt, før de kalder ham ind igen. De håber, at han 
dukker op.  
Så stikker en læge hovedet ind ad døren, han giver besked om endnu en akut patient, og i den 
forbindelse fortæller han, at den forsvundne patient, er blevet aflyst. Problemet for sygeplejer-
skerne har været, at de ikke kunne se det nogen steder. Det er sidst på dagen, da de får lægens 
besked, og de finder på den måde ud af, at patienten er taget hjem efter at have fået ændret sin 
ambulante tid til injektion til en gang i næste uge. De er begge trætte af, at ingen har givet dem 
besked om det noget før. Problemet var, at patienten stadigvæk stod på deres liste i bookingsyste-
met. Han var altså ikke blevet fjernet fra den, da han fik en ny tid. …. Det, der karakteriserer 
denne dag er, at der hele dagen igennem kommer ekstra patienter. I begyndelsen tager sygeplejer-
skerne det pænt, men senere lægger de ikke skjul på, at de er trætte af det.  
Over middag ryster sygeplejersken Kate på hovedet og sukker: Hun synes, det er hårdt, når de 
ikke kan få overblik. Det er stressende hele tiden at være bagud. De beslutter sig for, at fra nu af 
må de akutte patienter vente, til de er blevet færdige med dem, der har en tid. Det er mit indtryk, 
at de knokler, og at de kun formår at håndtere alle de akutte patienter, der kommer, fordi de begge 
er erfarne og garvede sygeplejersker, der har været på injektionsstuen siden den begyndte… (Felt-
note 5.10.2015: 2). 

Den elektroniske patientliste kan sygeplejerskerne ikke kontrollere, det er i langt højere 
grad listen, der styrer sygeplejerskernes praksis, både gennem de patienter, der er anført, 
og dem, der ikke er anført. På listen kan sygeplejerskerne se, om patienterne er ankom-
met, og deres forløb gennem ambulatoriet, men hvis sekretæren eller lægen ikke har af-
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sluttet patienten, så kan sygeplejerskerne ikke se i systemet, at patienten har forladt am-
bulatoriet. Patienten, der forsvinder fra venteværelset, har ingen registreret som afsluttet. 
Sygeplejerskerne får således ikke den oplysning og kan ikke tilrettelægge deres praksis 
efter det.  

På den måde kan den elektroniske patientliste forhindre sygeplejerskerne i at udføre deres 
praksis, fordi de ikke nødvendigvis kan stole på de oplysninger, de får. I ovenstående 
situation betyder det, at sygeplejerskerne undrer sig. De er flere gange ude i venteværelset 
for at lede efter patienten, der ikke er dér. Ligeledes vender de gentagne gange tilbage til 
computeren for at tjekke, om patienten var taget af programmet. Det vil sige, at deres 
praksis bliver præget af, at de konstant er opmærksomme på oplysningerne på patientli-
sten i deres forsøg på at skabe sig et overblik. På den måde skaber den elektroniske pati-
entliste en forventning om, at alle oplysningerne om patienternes forløb i ambulatoriet 
bliver registreret dér. 

Det er først, da lægen fortæller dem, at han et par timer forinden har sendt patienten 
hjem, at de får afklaret, hvad der er sket med patienten. I dette tilfælde får den elektroni-
ske patientliste dem til at bruge tid på noget, de ikke behøver at beskæftige sig med. 
Samtidig med, at de løbende får akutte patienter, der ikke er registreret på patientlisten. 

Mol har, som nævnt, et blik for den betydning, håndteringen af teknologier har i sund-
hedsprofessionelles praksis. Hun påpeger, at Using technologies requires that they be adjusted to 
each specific situation (Mol 2008: 64). Det betyder, at når sygeplejerskerne bruger en tekno-
logi, skal den tilpasses den situation, hvori den benyttes. 
Akrich har et tilsvarende synspunkt, når hun pointerer, at der foregår en gensidig tilpas-
ning mellem mennesker og teknologier (Akrich 1992). Det vil sige, at når sygeplejerskerne 
bruger den elektroniske patientliste, tilpasser de den, i et eller andet omfang, til deres 
praksis. Men ovenstående eksempel viser det omvendte, fordi sygeplejerskerne er nødt 
til at tilpasse deres praksis til den elektroniske patientliste, der fungerer efter sin egen 
logik, nemlig at registrere de patienter, der har fået en tid i forvejen, mens de akutte pati-
enter ikke registreres på listen, og dermed er denne viden ikke tilgængelig for sygeplejer-
skerne.  

Det betyder, at sygeplejerskerne ikke alene tilpasser deres praksis efter det digitale system, 
men der er også en analog praksis, som de må forholde sig til. Den analoge praksis kom-
mer til udtryk gennem de mundtlige beskeder, eller forespørgsler, om akutte patienter, 
som de løbende tager stilling til. Dermed kommer sygeplejerskerne til at operere med et 
formelt og et uformelt system. Da den digitale liste ikke rummer alle patienterne, opstår 
der et uformelt analogt system, hvor lægerne løbende giver sygeplejerskerne mundtlig 
besked om patienterne, både den patient, der ikke kom, og de ekstra, akutte patienter. De 
akutte patienter figurerer ikke på den elektroniske liste, og de får dermed sygeplejerskerne 
til selv at skabe et system for dem.  



167 

For at de kan overskue deres arbejdsbyrde, beslutter de sig for at afvige fra reglen om 
ventetid. Det betyder, at de ikke længere bestræber sig på at give patienterne injektionen, 
i den rækkefølge, de kommer og de får besked om dem. I stedet beslutter de sig for, at 
de sidst tilkomne akutte patienter må vente, til de er færdige med deres planlagte program. 
Dermed holder de op med at forsøge at nå de akutte patienter ind imellem patienterne, 
der har en tid. Dette ser jeg som et udtryk for, at de selv overtager styringen af deres 
udførelse af programmet.  
Opsummerende er den elektroniske patientliste styrende for, hvordan sygeplejerskerne 
udfører deres praksis, fordi det er igennem bookingsystemet, at sygeplejerskerne får en 
viden om de patienter, der har en tid i deres konsultation. Derfor er det en teknologi, der 
hjælper sygeplejerskerne til at skabe overblik, og det er en teknologi, der er central, når 
de skaffer sig viden om patienterne, de skal behandle. Listen skaber hos sygeplejerskerne 
en forventning om, at de har adgang til bestemte oplysninger om patienterne. Når oplys-
ningerne så ikke findes dér, og patienterne ikke føres ajour eller afsluttes, skaber det ekstra 
arbejde for sygeplejerskerne, fordi der i disse tilfælde ikke etableres forbindelse mellem 
patienterne og sygeplejerskerne. Derfor opstår der et uformelt, sideløbende, analogt sy-
stem som sygeplejerskerne udfører for at overkomme deres praksis, og som de ender 
med selv at overtage styringen af. 

Forsinket patient forsinker sygeplejersken 

Jeg har flere gange oplevet, at sygeplejerskerne pludseligt fik travlt, p. gr. a. forskellige 
uforudsete hændelser. I alle tilfældene reagerer de ved at være koncentrerede om at ud-
føre undersøgelserne. Dette empiriske eksempel har jeg valgt, fordi det er oplysningerne 
på den elektroniske patientliste, der skaber sygeplejerskens forsinkelse. Analysen retter 
sig mod, hvad informationerne på listen får sygeplejersken til at gøre, og de ’modes of 
orderings’ eller rationaler der kommer til udtryk i hendes praksis. Empirien er interessant, 
fordi det gør det muligt for mig at analysere den kompleksitet, som en tilsyneladende 
enkel praksis også rummer. 

I dag består sygeplejersken Ingrids program af 11 patienter og to af dem er ’førstegangspatienter’. 
Der er også to patienter, som ikke har AMD. Sygeplejersken står og leder efter den næste patient 
på den elektroniske liste. Patienten har en tid kl. 9.30, men patienten er tilsyneladende ikke an-
kommet. Sygeplejersken venter lidt endnu, da klokken er 9.30 og patienten endnu ikke er registre-
ret som ankommet på listen, ser hun efter om den næste patient er ankommet. Det er han ikke. 
Sygeplejersken beslutter sig for, at det er et godt tidspunkt at holde kaffepause på. I programmet 
er der ikke afsat tid til kaffepause, og derfor skal sygeplejersken selv finde et egnet tidspunkt til at 
holde den om formiddagen. Vi går ud i frokoststuen, for at drikke kaffe. 
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Da vi kommer tilbage til konsultationen, og sygeplejersken ser i bookingsystemet efter den næste 
patient på programmet, opdager hun, at den patient som hun troede var udeblevet, er ankommet 
alligevel. Sygeplejersken bliver irriteret over, at patienten alligevel ikke er taget af programmet. 
Sygeplejersken er tydeligvis træt af, at patienten pludseligt er dukket op i bookingsystemet igen. 
Nu troede hun lige, at hun kunne tillade sig at holde pause, og så havde hun slet ikke tid til at gøre 
det alligevel.  
Jeg spørger, om hun kan se, hvornår patienten er tjekket ind, og det er hun kl. 9.31. Det sygeple-
jersken er irriteret over er, at hun regnede med, at hun var godt med, og så er hun uden at vide 
det, kommet bagud! …. 
Sygeplejersken har forinden fortalt mig, at denne patient, har et meget dårligt syn. Visus er hhv. 
0,16 på det ene øje og 0,4 på det andet. Det er en ældre kvinde i firserne der har en mand, der ser 
ud at være i tresserne, som ledsager. De lader ikke til at være i familie. Hun siger flere gange, at 
hun er glad for, at han er med hende. Patienten virker lidt anspændt, og måske er hun nervøs for 
undersøgelsen. 
Sygeplejersken begynder synsprøven med at holde sin hånd op foran det ene af patientens øjne 
og spørger hvor mange fingre kan du se? … Da patienten senere skal have dryppet sine øjne 
spørger hun sygeplejersken:  
Patient: Er det er noget, mine øjne vil have glæde af? 
Sygeplejerske: Det er for at dine øjne kan blive undersøgt  
Patient:  Vil mine øjne have glæde af dråberne? 
Sygeplejerske: Du får dem for at pupillerne kan blive udvidet  
Patient: Sker der noget med mine øjne? 
Sygeplejerske: Dit syn bliver sløret 
Patient: Bliver det ved med at være sådan?  
Sygeplejerske: Det vil vare ca. 3 – 4 timer, efter at du har fået dryppet øjnene. …. 
Sygeplejersken er faktisk lidt kort for hovedet, sådan har jeg ikke set hende før.  
Patient: de stakkels sarte øjne  
Patienten, der kommer bagefter, er også en ny-henvist patient, som er berammet til 30 min. Det 
er en ældre mand, som er nem at undersøge. Sygeplejersken får hurtigt indhentet de relevante 
oplysninger, og synstesten udfører hun også hurtigt. Da sygeplejersken sender patienten tilbage til 
venteværelset, siger hun, tydeligvis lettet, at hun nu kun er 15 min. bagud, så hun nok skal få 
indhentet den tid, hun er forsinket… senere er der en patient, der ikke kommer, og det hjælper 
sygeplejersken yderligere med at indhente tiden (Feltnote 2.11.2015:2).  

Det, der styrer sygeplejerskens praktisering, er informationerne på den elektroniske liste. 
Da sygeplejersken kan se på listen, at patienten ikke var ankommet på det aftalte tids-
punkt, antager hun, at hun kan stole på den oplysning. De sygeplejersker, jeg fulgte, var 
alle meget opmærksomme på, hvordan de bedst muligt kunne afvikle deres program. Det 
kom til udtryk ved, at hvis de var lidt foran i deres program, og den næste patient ikke 
var ankommet, men patienten, der havde en tid efter, var ankommet, så tog de ofte denne 
patient ind. I den elektroniske patientliste kan sygeplejerskerne se alle de patienter, de 
skal undersøge, og hvornår patienterne ankommer. På den måde har de et overblik over 
deres program. 

Det er ikke kun produktiviteten, som programmet giver et hint om. Det er også vigtigt at 
være effektiv undervejs, således de er i stand til at holde trit med de patienter, der står på 
programmet. Programmerne indikerer over for sygeplejerskerne, at det er vigtigt, at de 
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undersøger det antal patienter, de har på det. Spørgsmålet er, hvad sygeplejerskernes in-
teraktion med den elektroniske liste får dem til at gøre.  
Mol (2008) undersøger, hvordan praksisser bliver formet af mennesker og teknologier. 
Disse praksisser kan opfattes som: 

‘Complex stories, in which facts and values intertwine. Surprising stories in which that technologies do 
not live up to their promise. Stories with strange twists and turns that is difficult to understand. Usually, 
these complexities are cast as distracting disturbances. They are taken to be signs of the messiness of 
mundane practices that fail to submit to theoretical ideals’ (Mol 2008: 49).  

Mols citat rummer en pointe om, at teknologier ikke altid gør det, der forventes af dem. 
I stedet kommer de til at tilføre en praksis forstyrrelse og uorden, således at praksis kom-
mer til at rumme en uventet kompleksitet, som jeg vil undersøge nærmere i det følgende. 
I dette eksempel kommer kompleksiteten til syne, da patienten er forsinket. Dette opfat-
ter jeg som en uforudset hændelse.  

Ordet ’system’ skaber en forventning om, at patienterne er organiseret i systemet. Da 
’system’ ifølge Politikens Nudansk betyder: ’et sammenhængende hele i hvilket de enkelte dele er 
indbyrdes relaterede og fungerer efter bestemte principper’ (Politikens Nudansk 2000: 1367). Prin-
cipperne for bookingsystemet er at organisere reservationerne i en velordnet og oversku-
elig liste, således den enkelte patient får tildelt et tidspunkt og en tidsramme, der er af-
hængig af, om de kommer til kontrol eller er førstegangspatient, som i dette tilfælde. Det 
fungerer efter hensigten, så længe patienterne kommer til tiden, fordi de derved gør det 
muligt for sygeplejersken at udføre programmet i den rækkefølge, som det står opført. I 
det øjeblik, at listen bliver praktiseret af sygeplejersken, og der sker noget, der ikke kan 
tages for givet i bookingsystemet, kommer en kompleksitet til syne, der ellers ikke er 
synlig. 

Sygeplejersken drager den slutning, at når patienten ikke var registreret på dette tidspunkt, 
så betyder det, at patienten ikke kommer. Men patienten bliver registreret 1 min. senere.  
Som det empiriske eksempel viser, kan forskellige forhold forhindre sygeplejerskens ud-
førelse af deres program. Patienterne kan være forsinkede og sygeplejersken vil gerne 
finde et tidspunkt til sin formiddagspause. Der rejser sig et spørgsmål om, hvorvidt den 
elektroniske patientliste skaber en forventning hos sygeplejersken om, at den repræsen-
terer det, der sker i praksis. Det vil sige, at praksis er ligeså velordnet, som den ser ud til 
at være elektronisk.  
 
Mol har i The Logic of care (2008) den pointe, at blodsukker værdier får deres betydning 
ud fra en standard: They (blod sugar levels) acquire their significance from their relation to a standard 
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(Mol 2008: 50). Tilsvarende er den elektroniske patientliste en oversigt, hvor sygeplejer-
sken tillægger oplysningerne en mening, når hun bruger den.  
Sygeplejersken opfatter oplysningen på listen som en kendsgerning, der ikke ændrer sig. 
Hun overvejer ikke, om patienten kunne være forsinket. I denne situation har hun to 
patienter, der er førstegangspatienter i forlængelse af hinanden. Der er afsat 30 min. til 
dem, og derfor er den næste patient på listen ikke ankommet endnu.  
Da sygeplejersken nu har tid tilovers, beslutter hun sig for at holde sin formiddagspause. 
Men den beslutning fører til, at den forsinkede patient bliver transformeret til en ekstra 
patient, som hun skal udføre på et andet tidspunkt, end det, der er planlagt i bookingsy-
stemet. Den elektroniske patientliste får således sygeplejersken til at rette sit fokus mod 
tiden. Særligt, når hun på baggrund af et fejlskøn, kommer bagud, retter hun sit fokus 
mod at udføre undersøgelserne hurtigst muligt. Dermed bliver sygeplejerskens velord-
nede praksis forstyrret, og dialog med patienten er ikke et aspekt, der er angivet i pro-
grammet eller levnet plads til i programmet. Derfor forsvinder sygeplejerskens dialog 
med patienten til fordel for at indhente ventetiden. Hvordan det sker, vil jeg uddybe i 
næste afsnit. 

Tidsrammen styrer sygeplejerskens måde at udføre praksis på 
Situationen giver et indblik i, hvad det betyder for sygeplejerskens praksis, at hun er blevet 
forsinket. Det er som nævnt vigtigt, at hun overholder den tidsramme som programmet 
er tilrettelagt efter. Det betyder, at programmet styrer den måde, som sygeplejersken ud-
fører sin praksis på, da sygeplejersken forsøger at tilpasse sin praksis efter tidsrammen, 
der er angivet i programmet. Det fører til, at patienten som person tilsyneladende ikke 
inddrages i netværket.  
Når sygeplejersken forsøger at tilpasse sin praksis tidsrammen, der er angivet i program-
met, betyder det, at hun gennem sin praktisering bestræber sig på at skabe et netværk 
mellem tidsrammen, programmet, synstesten og de informationer, hun skal registrere ved 
førstegangspatienter, mens patienten som person tilsyneladende ikke inddrages i dette 
netværk. Inden jeg uddyber dette, vil jeg påpege, at den tidsramme, der oprindeligt var 
afsat til patienten, ikke længere eksisterer, idet sygeplejersken har brugt tiden på noget 
andet, fordi hun holdt pause inden for den tidsrammen. Det har en konsekvens for sy-
geplejerskens praksis. Med begrebet ‘modes of ordering’ har Mol den pointe, at når et 
netværk skabes, indebærer det et stykke arbejde (Mol 2010: 263).  
I dette tilfælde bestræber sygeplejersken sig på at skabe et bestemt netværk gennem sin 
praktisering og netværket er udtryk for en bestemt orden. Arbejdet med at skabe netvær-
ket er ifølge Mol altid en usikker begivenhed, fordi netværket kan skabes på mange for-
skellige måder. Det skyldes, at der altid vil være forskellige måder at håndterer problemer 
på (Mol 2010: 263-364).  
Sygeplejersken har pludseligt fået et problem, da hun efter pausen opdager, at patienten 
alligevel ikke er ’udeblevet’. Dermed kan hun ikke udføre arbejdet som hidtil, da hun er 
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kommet i tidsnød, bliver tiden en central aktør i sygeplejerskens praksis. Det har en kon-
sekvens for sygeplejerskens måde at udføre undersøgelsen på, da hun for at indhente 
tiden, må være ret målrettet og koncentreret om undersøgelsen. Det fører til, at hun sva-
rer patienten kortfattet, men patienten der ikke giver op, bliver ved med at spørge for at 
få svar på sine spørgsmål.  
Da sygeplejersken vender tilbage efter pausen og ser på den elektroniske liste, at patienten 
alligevel ikke er ’udeblevet’, og at hun som følge heraf er kommet i tidsnød, bliver hendes 
måde at udføre undersøgelsen på ret målrettet, og hun er så koncentreret om undersø-
gelsen, at hun svarer patienten kortfattet. Patienten, der ikke giver op, bliver ved med at 
spørge, for at få svar på sine spørgsmål. Tidsaspektet transformerer i denne situation, 
sygeplejerskens måde at udføre undersøgelserne på. Endda i en sådan grad, at venlighed 
og opmærksomhed over for patienten forsvinder. Jeg har fulgt sygeplejersken andre dage, 
og har ikke tidligere oplevet, at hun ikke var venlig og opmærksom over for patienterne, 
tværtimod.  
Sygeplejerskens program er tilrettelagt så tæt, at der ikke er afsat tid imellem de enkelte 
patienter. Der er således ikke tid til, at der sker noget uforudset. Der er ingen tvivl om, at 
sygeplejersken oplever et tidspres, som jeg anskuer for at være et udtryk for, at hun ikke 
kan lide at være bagud. Hvordan det kan være, giver denne analytiske tilgang, mig ikke 
mulighed for at analysere yderligere.  
Den elektroniske patientliste er en aktør i sygeplejerskens praksis, fordi hun er nødt til 
løbende at holde øje med den. Det betyder, at den får hende til at skabe forbindelse til 
nogle aktører, mens forbindelsen til andre aktører svækkes. Patientlisten får sygeplejer-
sken til at være opmærksom på klokken, og tidsaspektet bliver styrende. Dermed bliver 
tidsaspektet det aspekt, som sygeplejersken skaber forbindelse til, da hun søger at genop-
rette og skabe en ny orden i sin praksis.   
Sygeplejerskens måde at udføre sin praksis på, bliver således styret af tidslogikken, hvor 
hun sørger at indhente den forsømte tid. Det betyder også, at der ikke er tid til at infor-
mere patienten, og patienten måtte derfor spørge igen og igen. Sygeplejersken skaber 
forbindelser ud fra et rationale, der handler om udføre synstesten hurtigt og patientens 
oplevelse af situationen, må underordnes denne logik. 
Det elektroniske bookingsystem får ikke alene sygeplejersken til at tjekke sit tidsforbrug, 
men praksis styres af det undervejs, når hun ikke tager sig tid til at tale med patienten, 
eller hun er mere opmærksom på at udføre synstesten, end på kommunikationen med 
patienten. 

Det leder mig videre til at se nærmere på, at tidsaspektet handler om patienterne oplever 
ventetid. Det vil sige, at sygeplejersken bliver interesseret i at forhindre ventetid. Det er 
en uskreven regel i begge ambulatorier, at det er OK, at patienterne venter i 15 min. Det 
betyder, at de helst ikke må være yderligere forsinket. Sygeplejersken Ingrid reagerer, da 
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hun opdager, at hun er blevet ca. 30 min forsinket, fordi patienten under hendes pause 
er blevet registreret i bookingsystemet. 
Jeg vil ligesom i sidste kapitel henvise til den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Pa-
tientoplevelser, LUP (2015), hvor det er hensigten, at patienterne vurderer kvaliteten i af 
deres behandling i et spørgeskema, og patienternes oplevelse af ventetid er et af spørgs-
målene. Sygeplejerskens arbejdsindsats bliver på den måde vurderet ud fra, om patien-
terne har oplevet ventetid. Det vil sige, at patienttilfredshed indebærer, at der ikke er 
ventetid. Det er formentlig ud fra dette perspektiv på bookingsystemet, at sygeplejerskens 
praksis skal forstås, fordi sygeplejerskens program er ikke overbooket.  

Opsummerende for kapitlet skaber sygeplejerskerne forskellige netværk på baggrund af 
deres interaktion programmet, det elektroniske bookingsystem og - oversigt. Programmet 
informerer sygeplejerskerne om rammerne og indholdet i arbejdsopgaverne. Gennem sy-
geplejerskernes interaktion med programmet og de elektroniske oversigter, organiserer 
de arbejdet, ud fra de informationer, der angives.  
De empiriske eksempler, jeg har analyseret, viser, hvordan sygeplejerskerne gennem deres 
interaktion med programmer og det elektroniske bookingsystem skaber sig et overblik, 
udfører undersøgelsen i overensstemmelse med de biomedicinske informationer på pro-
grammet. Sygeplejerskerne skaber et særligt netværk, når de holder øje med klokken, og 
om patienterne er registreret i de elektroniske systemer. Det drejer sig også om at hånd-
tere patienter, der ikke står på programmet, ved at skabe en analoge patientliste og for-
hindre ventetid. Det foregår ved, at sygeplejerskerne kontinuerligt har deres opmærksom-
hed rettet mod den næste patient på programmet og ændringer i tidsrammen har konse-
kvenser for den måde, som sygeplejerskerne udfører deres praksis på.  
De biomedicinske informationer om patienternes øjne bliver styrende for, hvordan syge-
plejerskerne udfører arbejdet, idet programmet udelukkende rummer biomedicinske in-
formationer om patienterne. Det vil sige, patienternes diagnoser og behandling styrer, 
hvordan sygeplejerskerne udfører undersøgelsen. 
Sygeplejerskernes interaktion med programmet og elektroniske patientlister indebærer, at 
der foregår en ’interessekonstruktion’ (Elgaard Jensen 2005:202). Det vil sige, at sygeple-
jerskerne bliver optaget af at skabe forbindelse til bestemte aktører i form af tidsrammen 
og den biomedicinske undersøgelsen af øjet. Det vil sige, at sygeplejerskernes interaktion 
med programmet og elektroniske patientlister, betyder, at der foregår en omformning af 
arbejdet til at være rettet mod tidsaspektet og den biomedicinske undersøgelse. Dermed 
skaber sygeplejerskerne deres faglighed ud fra de organisatoriske rationaler produktivitet 
og behandling.  

Endvidere viser scripterne, at når der opstår ’sammenbrud’ i form af, at sygeplejerskernes 
må gøre noget andet end det, der var planlagt, bliver de optagede af at genetablere orden 
eller rettere genetablere de netværk, som de skaber i deres praksis med programmet og 
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de elektroniske systemer. Det betyder, at patienternes behov for information bliver un-
derordnet tidsperspektivet, som det ses i det sidste script, hvor sygeplejerskens forsin-
kelse bliver styrende for, hvordan hun udfører arbejdet. Hvilket kommer til udtryk ved, 
at patientens behov for informationer underordnes ventetiden, der opstår for den næste 
patient. Det er interessant, at sygeplejerskernes måde at udføre deres praksis på, let kom-
mer ud af sin orden, når der opstår tvivl om eksempelvis, hvilket øje patienten skal have 
undersøgt eller når en enkelt patient er forsinket.  

Sygeplejerskerne interagerer med programmet og elektroniske systemer på en sådan 
måde, at de bliver til standarder for deres praksis, ved at sygeplejerskerne styrer deres 
praksis efter de områder, der angives på de forskellige slags oversigter. Når programmet 
og de elektroniske systemer anskues som standarder for praksis, betyder det, at de er et 
styringsredskab for sygeplejerskernes praksis. Jeg anser programmet og de elektroniske 
systemer for at være performance-standarder. Det vil sige, at de angiver, hvad sygeplejer-
skerne skal gøre i deres arbejdstid. Det leder videre til, at anskue sygeplejerskernes op-
øvelse af en bestemt måde at udføre arbejdet på, som udtryk for arbejdsdisciplin, hvilket 
jeg anser for at være et udtryk for sygeplejerskernes faglighed (Timmermans 2010, Kamp 
et al 2013, Dahl 2017, Dybbroe 2015). 
Det betyder, at når sygeplejersken søger at forhindre, at patienten oplever ventetid, kan 
denne aktivitet ligeledes opfattes som en performance-standard. Idet sygeplejerskens ak-
tiviteter udføres med henblik på at indhente den tabte tid, bliver styrende for den måde, 
hvorpå hun udfører arbejdet. 
Sygeplejerskernes faglighed afspejles således gennem de arbejdsprocesser, der spiller en 
rolle i deres praksis. De arbejdsprocesser, der udfoldes i scripterne, anser jeg for at være 
udtryk for de sociale processer, der er gældende i sygeplejerskernes arbejde. Sygeplejer-
skerne skaber med andre ord deres faglighed gennem arbejdsprocesser, der er formet af 
den organisatoriske styring af arbejdet, og derfor er den styrende for sygeplejerskernes 
muligheder for at udfolde deres faglighed. I scripterne er råderummet for at udføre ar-
bejdet ud fra andre rationaler, begrænset til eller underordet det biomedicinske rationale 
og produktivitets rationalet, og sygeplejerskernes relation til patienterne bliver underlagt 
disse.  
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Kapitel 10: Sygeplejerskernes praksis 
med OCT-apparatet  
Dette kapitel rummer to scripter. Begge scripter fokuserer på sygeplejerskernes praksis 
med OCT-apparatet. Det første script, ’OCT-apparat som aktør’, rummer tre scripter af 
sygeplejerskerne praksis med OCT-scanneren. Ligesom i kapitel 9 bygger scriptet på præ-
liminære scripter, der kan ses som mine første forsøg på at udfærdige scripter. Jeg var 
ligeledes inde på i sidste kapitel, at der er områder af sygeplejerskernes praksis, som er 
vanskelige at gøre rede for, fordi den er rutinepræget og udføres hurtigt. Derfor var jeg 
først i stand til at sætte ord på og analysere sygeplejerskernes praksis med OCT-apparatet, 
da jeg havde afsluttet feltarbejdet. Det vil sige, at det er en indsigt, jeg havde opnået 
gennem hele feltarbejdet.  
Det andet script i kapitlet, ’Nedbrud af OCT computer’, er en analyse af, hvad der sker, 
når sygeplejersken må flytte sin konsultation. Scriptet bygger også i dette tilfælde på et 
præliminært script, der bygger på mine feltnoter. Det omhandler en arbejdsdag sammen 
med en sygeplejerske, der får uventede problemer, da computeren, der er tilknyttet OCT-
apparatet, går ned. Jeg har valgt at gengive empirien som præliminært script, for at uddybe 
hændelsesforløbet. I dette præliminære script er der et særligt fokus på, hvad sygeplejer-
sken må gøre for at genetablere sin praksis i AMD-ambulatoriet. I afslutningen af hvert 
script diskuterer jeg, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed. 

OCT-apparatet som aktør 

OCT står for Optical Coherence Tomography, det er et apparat, der tager en digitalt 
tredimensionel (3D) scanning af bagsiden af øjet. Lægerne diagnostiserer patienterne ud 
fra det tredimensionelle farvefotografi og det er grundlaget for, at lægerne kan tage stilling 
til patienternes behandling. Patienterne får derfor scannet deres øjne hver gang de kom-
mer i AMD-ambulatoriet. Sygeplejerskerne udfører scanningen og sender fotografiet vi-
dere til lægen, der vurderer tilstanden i patienternes øjne ud fra billedet. Patienterne får 
derefter besked på af lægen eller en sekretær, hvornår de skal have behandling eller 
komme til kontrol. 

I scripterne undersøges interaktionen mellem apparatet og sygeplejerskerne som aktør-
netværk. Men jeg anskuer også selve den måde som OCT-apparatet fungerer på som 
udtryk for et script, der får sygeplejerskerne til at interagere med apparatet på en bestemt 
måde (Akrich 1992).  
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Det præliminære script, ’Sygeplejerskens interaktion med patienterne, når hun scanner 
deres øjne’, er en analyse af interaktionen mellem sygeplejersken og patienten, når syge-
plejersken udfører scanning med OCT-apparatet. Det andet præliminære script handler 
om sygeplejerskernes interaktioner med OCT-apparatet. Det vil sige, hvad sygeplejer-
skerne gør, når de scanner af patienternes øjne. I scriptet ’Sygeplejerskernes praksis med 
OCT-apparatet’ besvares spørgsmålet, hvad får OCT-apparatet sygeplejersken til at gøre. 
Det foregår ligeledes på baggrund af mine observationer og det indblik jeg har erhvervet 
af sygeplejerskernes praksis med apparatet, når de fortalte om, hvad de gør og de over-
vejelser, de gør sig, når de bruger OCT-apparatet.  

De to præliminære scripter danner også grundlag for analysen af de to feltnoter. Der 
gøres rede for feltnoterne i ’Gensidig tilpasning’ og ’En scanning, der ikke forløber som 
forventet’. Den første feltnote skildrer en sygeplejerske, der har tilpasset apparatet til sin 
praksis, idet sygeplejersken har fundet frem til sin egen måde at bruge apparatet på. Mens 
den anden feltnote handler om en praksis, hvor der opstår uforudsete problemer, hvilket 
jeg anskuer som et sammenbrud, der giver mig en særlig indsigt i sygeplejerskernes prak-
sis. Derfor kan det give en dybere indsigt i sygeplejerskernes praksis i AMD-ambulatoriet. 

I de efterfølgende afsnit analyseres de aktiviteter, som sygeplejerskerne udfører med 
OCT-apparatet, for på denne baggrund at erhverve viden om arbejdsprocesserne, som 
denne praksis rummer. Det foregår i afsnittene ’Omformning’, ’Kompleksiteten i en til-
syneladende enkel praksis’ og ’Forbindelser der styrkes’. Kapitlet afsluttes med, at jeg 
opsummerer og reflekterer over, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed i denne 
praksis. Endvidere skal det nævnes, at sygeplejerskernes praksis med OCT-apparatet er 
tilrettelagt forskelligt i de to ambulatorier. I det ene ambulatorie tager sygeplejerskerne 
billeder af patientens nethinde, efter at de har udført synstesten. I det andet ambulatorie 
er der en sygeplejerske, der udelukkende har til opgave at tage billeder af patienternes 
nethinde.  

Sygeplejerskens interaktion med patienterne, når hun scanner deres øjne 
Nedenstående er som nævnt et præliminært script af sygeplejerskernes interaktion med 
patienten, når de tager billeder af patientens nethinde, og det er udfærdiget ud fra spørgs-
målet: hvad får undersøgelsen med OCT-apparatet sygeplejersken til at gøre? 

Sygeplejersken henter patienten, en ældre mand, i venteværelset og beder ham om at sætte sig i en 
kontorstol med armlæn og hjul, som sygeplejersken låser for, så han ikke kan trille bagud. Patien-
ten er derfor ikke i stand til at bevæge sig væk fra apparatet, hvis han vil det. Sygeplejersken beder 
ham om at placere sit hoved i et stativ, som sidder foran OCT-apparatet. Hun tilpasser stativet til 
patienten og beder ham om at læne panden ind mod den øverste del af stativet. Det er vigtigt, at 
hun hjælper patienten med at placere sit hoved rigtigt, så han kan se ind i apparatet på den rette 
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måde. Dernæst går sygeplejersken om på den anden side af OCT-apparatet for at betjene det. 
Først beder hun patienten om at sige sit cpr.nr, herefter venter hun på, at apparatet finder frem til 
patienternes billeder. Når de dukker op på computerens skærm er apparatet klar til at tage nye 
billeder af patientens nethinde. Dernæst beder hun ham om at rette blikket mod et grønt kryds 
inde i apparatet. For at sygeplejersken kan tage et billede, skal apparatet kunne indfange et bestemt 
område af patienternes nethinde i øjet. Det område kaldes for ’den gule plet’, og det kan bedst 
lade sig indfange, når patienten ser på det grønne kryds. Det vil sige, at hun giver patienten in-
strukser og hun forventer umiddelbart, at patienten følger dem. Efter at sygeplejersken har taget 
de billeder, der er brug for, går hun om bag patienten for at låse stolen op. Hun beder ham om at 
tage plads i venteværelset, hun går tilbage til apparatet og computeren, for at sende billederne til 
lægen. 

Ovenstående præliminære script viser hændelsesforløbet i OCT rummet, ved at udrede 
de aktiviteter, som sygeplejerskerne udfører, når de lejrer patienterne foran OCT-appa-
ratet. De aktiviteter, som sygeplejerskerne udfører, fremstår umiddelbart som en ’black 
box’. Det vil sige det arbejde, sygeplejerskerne udfører fremstår som et samlet forløb, 
hvor de enkelte handlinger er vanskelige at skelne fra hinanden. OCT-apparatet får syge-
plejerskerne til at agere på en bestemt måde med patienterne. Scriptet viser, at patienterne 
skal placere hovedet i et stativ og sygeplejerskerne giver patienterne besked om at foku-
sere på det grønne kryds inde i apparatet, når de kan se, at apparatet er klar til at tage 
billederne.  
Når sygeplejerskerne lejrer patienterne og bruger apparatet, skaber de forbindelser mel-
lem dem selv, patienterne og OCT-apparatet. Sygeplejerskerne udfører nogle bestemte 
aktiviteter for at forbindelserne etableres. Sygeplejerskerne låser ’stolen’ som patienterne 
sidder i, for at patienterne ikke mister forbindelsen til apparatet. Sygeplejerskerne skaber 
forbindelse med apparatet ved at indtaste patienternes Cpr.nr. Når apparatet har fundet 
patienternes billeder, er det en besked til sygeplejerskerne om, at de kan tage billederne. 
Forbindelserne danner et netværk, som jeg er interesseret i at udrede yderligere, for at 
opnå indsigt i sygeplejerskernes interaktion med OCT-apparatet. Det foregår i et senere 
afsnit, ’Gensidig tilpasning’. Men først vil jeg gøre rede for, hvordan sygeplejerskernes 
interaktion med OCT-apparatet forløber. 

Sygeplejerskernes praksis med OCT-apparatet 

Det næste præliminære script over sygeplejerskernes praksis retter sig mod at beskrive, 
hvad sygeplejerskerne gør, når de håndterer OCT-apparatet. Eksemplet er skildret som 
en interaktion mellem sygeplejerske og OCT-apparat, det vil sige, at sygeplejersken og 
OCT-apparatet skildres som jævnbyrdige aktører. 

Efter sygeplejersken har tændt for apparatet, giver det hende instrukser om, hvad hun skal gøre, 
for at apparatet bliver klar til at tage billeder af patientens nethinde. Det første apparatet beder 
hende om er at indtaste patientens cpr. nr., for at apparatet kan finde frem til de billeder, patienten 
tidligere har fået taget. Det betyder, at patientens scanningsbilleder dukker op på skærmen og jeg 
vil tilføje, at de fleste sygeplejersker viste mig, hvordan scanningsbillederne lå ordnet, således de 
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havde let ved se, om der var forandringer i patienternes nethinde. I form af, at der var blevet 
dannet væske eller forsvundet væske fra nethinden, som et resultat af behandlingen. 
Det er apparatet, der dirigerer sygeplejerskernes aktiviteter med det. Det sker gennem pop-up 
vinduer, der vises på computerskærmen, der er tilknyttet OCT-apparatet. Derefter er det sygeple-
jersken, der tager over. Der er en lille skærm på selve OCT-apparatet, der viser patientens net-
hinde. Sygeplejersken kikker på den, mens hun med joysticket finder frem til det rette område i 
patientens nethinde, således apparatet indfanger det. Det vil sige, at hendes evne til (kompetence 
i) at finde frem til den gule plet inde på patientens nethinde, er væsentlig. For at det kan lykkes må
sygeplejersken koncentrere sig om opgaven, det vil sige, at hun har hele sin opmærksomhed rettet
mod den. Men hun får også hjælp af apparatet, der i et eller andet omfang automatisk zoomer ind
på det område af patientens nethinde, hvor det sidst tog billeder. Sygeplejerskerne har fortalt mig,
at apparatet kan genkende patientens nethinde.
Sygeplejersken beder patienten om at kikke på det grønne kryds inde i apparatet. Krydset guider
patienten til at se ind i apparatet på den rette måde. Dvs., at for at sygeplejersken kan udføre
undersøgelsen hurtigt, er hun afhængig af, at patienten kan fokusere på det grønne kryds. Mange
af sygeplejerskerne roser patienten, når de er i stand til at se ind i apparatet på den rette måde.
Dernæst tager de billeder ved at trykke på en touch screen, der også sidder på OCT-apparatet.
Nogle sygeplejersker bruger en pedal til det, for at have hænderne fri. De kan således selv vælge,
om de vil bruge hånden eller foden til det. Under alle omstændigheder skal de koordinere flere
handlinger på en gang. Det gør de ved at bruge deres krop på en bestemt måde, når de tager
billederne. Når billederne er taget, dukker de op på computerskærmen ved siden af. På den måde
kan de tjekke kvaliteten af billedet: om det indfanger det rette område af nethinden, og om det er
skarpt. Der er nogle af sygeplejerskerne der er hurtige til at fange det øjeblik, hvor patienten kikker
’rigtigt’ ind i apparatet. Mens andre må bruge mere tid på det.

Ovenstående præliminære script giver indsigt i, hvordan sygeplejerskernes interaktion 
med apparatet skaber en praksis, hvor sygeplejerskerne må rette deres opmærksomhed 
mod nogle særlige aktiviteter for at være i stand til at tage billederne. Det særlige ved det 
præliminære script er, at jeg har ikke fokus på patienterne, men alene på de aktiviteter, 
sygeplejerskerne udfører, når de håndterer OCT-apparatet. Det er konstrueret, således at 
sygeplejerskerne skal koncentrere sig om at koordinere flere handlinger på én gang, for 
at de kan tage billeder af patienternes nethinde. Sygeplejerskerne skaber forbindelse til 
apparatet, når de ser ind i apparatet, samtidig med at de med hænderne zoomer ind på 
det rette område af patienternes nethinde og billedet tages ved at de klikker på en knap 
ved at flytte hånden eller bruge foden. Derudover er sygeplejerskernes forbindelse til 
patienternes nethinde også afhængig af patienternes måde at se ind i apparatet på.  

Det præliminære script synliggør de aktiviteter, der som regel er så rutineprægede, at de 
ikke umiddelbart er synlige i sygeplejerskernes praksis. Det danner baggrunden for de 
senere analyser af de arbejdsprocesser, som er styrende for, hvordan sygeplejerskerne 
udfører deres arbejdsopgave, også i vanskelige situationer, hvor scanningen ikke forløber 
som forventet.   
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Gensidig tilpasning 

I dette afsnit fremlægges en feltnote der skildrer en situation med en sygeplejerske, der 
er særlig interesseret i, hvordan hun kan få teknologien til at fungere mere hensigtsmæs-
sigt. Situationen er interessant, fordi sygeplejersken Ingrid fortæller om sine erfaringer 
med at bruge OCT-apparatet, og hvordan hun har fundet frem til sin egen måde at hånd-
tere apparatet på, således hun får det til at passe ind i hendes praksis.  

Under feltarbejdet fortæller sygeplejersken Ingrid mig, at hun syntes, at apparatet var alt for længe 
om at blive klar til at tage billeder. Hun har derfor eksperimenteret med apparatet og på den måde 
har hun fundet frem til, at der er nogle handlinger, der er overflødige. Hun fandt således ud af, 
hvad hun skulle gøre, for at apparatet hurtigt blev klar til at tage billeder. Mens apparatet ’varmer 
op’, viser der sig normalt 3 pop-up vinduer på computerskærmen, de dukker op i forlængelse af 
hinanden. I stedet har hun fundet frem til, at hun ikke behøver at vente på at vinduerne åbner sig, 
så hun kan klikke dem enkeltvis. Derimod skal hun bare klikke 3 gange med musen, så popper 
vinduerne ikke op. Dermed har sygeplejersken indrettet sin håndtering af apparatet til at være 
tidsbesparende, ikke alene for hende selv, men også for patienten. Idet det betyder, at patienten 
ikke skal sidde og vente på, at apparatet bliver klar.  
Sygeplejersken fortalte mig, at det kan være svært at tage billederne, når patienterne er ældre men-
nesker. De kan have svært ved at fokusere, og derfor er det uhensigtsmæssigt, hvis patienterne 
sidder for længe og kikker ind i apparatet, uden at billederne bliver taget. Idet, de så kan have svært 
ved at fokusere, når apparatet er klar til at tage billeder. Måske har de kun den ene chance for at 
fange det rigtige område. Derfor beder hun først patienten om at kikke ind i apparatet, når hun 
ved, at apparatet er klar til at tage billeder. På den måde skal patienten ikke kikke ind i apparatet, 
uden at der sker noget. Hun slutter med at sige, at det giver hende mere tid til patienten (Feltnote 
3.7.15:1).  

Sammen med en anden sygeplejerske, Charlotte, i et andet AMD-ambulatorie, oplever 
jeg følgende: 
En anden dag i OCT-rummet i et andet ambulatorium udbryder patienten: Det var hurtigt. Det 
plejer at tage meget længere tid, for jeg kan ikke se det grønne kryds. Jeg forstår patientens udbrud 
som et udtryk for, at det er svært for sygeplejerskerne at tage billeder af hende. Sygeplejersken 
Charlotte svarer: Det var et held fordi hun formåede at fange det øjeblik, hvor patienten så ind i 
linsen på den rette måde. Sygeplejersken er meget erfaren i at betjene apparatet, og det er tydeligt 
at se i hendes måde at håndtere det på, fordi hun bruger flere indstillinger, fx på touch-screen, 
som jeg ikke har set andre end optikeren benytte (Feltnote 29.10.15:1).  

Den første situation er interessant, fordi sygeplejersken skaber sit eget script for, hvordan 
hun bruger OCT-apparatet. Jeg finder, at situationen er et eksempel på det, Akrich kalder 
for gensidig tilpasning (Akrich 1992). Fremfor at det er apparatet, der styrer sygeplejer-
sken Ingrids handlinger, har hun sat sig ind i og lært apparatet at kende, og på den måde 
har hun formået at få OCT-apparatet til at tilpasse sig hendes praksis. Idet sygeplejersken 
gennem sin interaktion med apparatet, har fundet frem til en måde, der ikke alene passer 
for hende, men også for patienten. I den proces er hun opmærksom på, hvad apparatet 
vil have hende til at gøre. Hun synes ikke, at det giver mening at vente på 3 pop-up 
vinduer. Sygeplejersken viser, at hun har kompetencerne til at bruge apparatet på en lidt 
anden måde end det script, der er i OCT-apparatet. Hun har blik for, at patienternes 



179 

nedsatte evne til at fokusere kan komplicere hendes udførelse af undersøgelsen. Det be-
tyder også, at hendes script ikke kun omfatter apparatet, men det omfatter også hendes 
interaktioner med patienterne og de instrukser, hun giver dem. På den måde tilpasser hun 
sin håndtering af OCT-apparatet til patientgruppen. Pointen er, at sygeplejersken er i 
stand til at forme den måde, som hun anvender OCT-apparatet på, så det passer til hen-
des praksis (Akrich 1992).  

I den anden situation er det ikke muligt at afgøre, om den erfarne sygeplejerske, Charlotte, 
var heldig eller om det er hendes måde at betjene apparatet på, der fører til at billedet 
bliver taget i første forsøg. Jeg fik indtryk af, at sygeplejersken er ret kompetent til at 
håndtere apparatet. Hun er så fortrolig med teknologien, at den fungerede som en for-
længelse af hendes krop. Hun anvendte med andre ord apparatet på en meget rutineret 
måde (Aaroe Clausen 2014: 74). Begge situationer viser, hvordan sygeplejerskerne har 
udviklet en fortrolighed med teknologien, således det bliver til en del af deres kropslige 
forståelse. Det vil sige, at når sygeplejerskernes bruger apparatet, udfolder de faglige deres 
færdigheder intuitivt (Edwards 2010). 

En scanning, der ikke forløber som forventet 

Denne sygeplejerskes praksis skal forstås på baggrund af, at programmet for dagen består 
af 35-40 patienter, der skal have taget billeder af deres nethinde på det ene eller måske 
begge øjne. Det vil sige, at sygeplejersken i løbet af en dag tager op til ca. 75 billeder. 
Derfor er det nødvendigt at være målrettet og koncentreret, for at følge med lægernes 
konsultationer, da sygeplejersken meget vel kan tage billeder til to læger.  

Sygeplejersken Camilla har hentet en ældre kvinde i 80erne i venteværelset og hjulpet hende tilrette 
foran OCT-apparatet. OCT-apparatet viser patientens nethinde på en skærm. Derfor ser sygeple-
jersken koncentreret på skærmen, mens hun med et joystik forsøger at indfange området inde på 
nethinden tæt på synsnerven. Hun tager nogle billeder, men hun kan se på en computerskærm, 
der står ved siden af, at resultaterne ikke indfanger det område, hun er interesseret i. Hun bliver 
opslugt af at få undersøgelsen til at lykkedes.  
For at hun kan tage billederne, er hun nødt til have sin opmærksomhed rettet mod apparatet. Det 
er m.a.o. nødvendigt, at hun koncentrerer sig om det, hun kan se på skærmen. Derfor ser hun på 
den samtidig med, at hun gentager instrukserne over for patienten. Men det hjælper ikke patienten 
til at gøre dét, sygeplejersken gerne vil have hende til. Under forløbet viser det sig, at patienten 
har svært ved at se det grønne kryds. Begge dele har indflydelse på, om sygeplejersken Camilla kan 
indfange området på nethinden og tage billeder. 
Så tænder sygeplejersken for en lille lampe, som hun retter mod det øje, patienten ikke skal have 
fotograferet. Men det hjælper heller ikke patienten til at se ind i apparatet på den rigtige måde. 
Sygeplejersken opdager dernæst, at patienten har svært ved at holde sit hoved stille, hun ryster 
ganske let på sit hoved, således at hun ikke er i stand til at holde det i ro. Sygeplejersken forlader 
rummet for at hente hjælp. Hun er tilsyneladende, så opslugt af at få undersøgelsen til at lykkes, 
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at hun forlader rummet, uden at hun siger noget om det til patienten. Sygeplejersken går ind i 
konsultationen ved siden af, for at hente optikeren. Men hun er i gang med en anden undersøgelse, 
så vi venter på hende i stilhed.  
Optikeren kommer, hun overtager sygeplejerskens plads. Sygeplejersken stiller sig omme bag ved 
patienten, for at holde om patientens hoved. Sygeplejersken er tilsyneladende så optaget af at få 
det til at lykkes, at hun ikke er opmærksom på at fortælle patienten, hvad der foregår. Optikeren 
er ret kompetent i at bruge apparatet, men hun kan heller ikke tage billedet. Så jeg bliver bedt om 
at holde om patienten hoved, mens sygeplejersken retter den lille lampe mod patienten øje. Efter 
flere forsøg lykkedes det til sidst at tage billederne.  
Under forløbet var der ingen, der havde fokus på interaktionen med patienten. Patienten udbryder 
under den anstrengende procedure: hvad med mig? Det er naturligvis ubehageligt for patienten at 
være genstand for de gentagne forsøg på at tage billeder. Til slut er vi fire (inklusiv patienten), der 
er involveret i at forsøge at få taget billeder. Jeg lægger mærke til, at jeg selv blev grebet af, at det 
skulle lykkes at tage billederne af patienten nethinde, og patienten kommer til at træde i baggrun-
den. Patienten virker lettere omtumlet, da hun bagefter bliver sendt ud i venteværelset (Feltnote 
22. 9.15).

I følgende analyse anlægger jeg det perspektiv, at det er OCT-apparatet, der får sygeple-
jersken til at udføre sin praksis på en særlig måde. I stedet for at fokusere på det spørgs-
mål, der formentlig ligger lige for hos læseren, hvordan det kan være, at sygeplejersken 
ikke informerer patienten og tilsyneladende ikke overvejer at opgive at tage billederne, 
fokuserer jeg på, hvordan sygeplejersken interagerer med OCT-apparatet. 

Derfor indleder jeg med at analysere OCT-apparatet som aktør. OCT-scanneren gør pa-
tientens nethinde synlig. De forbindelser, sygeplejerskerne indgår i med apparatet og pa-
tienten, har alene det formål at tage billeder af patientens nethinde. Det kunne tyde på, 
at billederne er uundværlige, idet sygeplejersken tilsyneladende ikke overvejer, om hun 
skal opgive sit forehavende. 
Med Mols ord får OCT-apparatet patientens nethinde til at eksistere (Mol 2002). Det vil 
sige, at det gør nethinden, der hidtil har været skjult inde i kroppen, synlig (Barnard & 
Sandelowsky 2001: 370). Barnard & Sandelowsky har den pointe, at teknologierne har 
gjort det muligt at se kroppens inderside. Dermed er der opstået den idé, at kroppens 
inderside er det sande billede af kroppen. Mens de ydre observationer af kroppen, som 
en følge heraf, bliver irrelevante. Dette kan opfattes bogstaveligt i ovenstående feltnote, 
idet sygeplejersken tilsyneladende glemmer at informere patienten om, hvad der sker, da 
sygeplejersken bliver engageret i at få undersøgelsen til at lykkedes. 

På den måde er det kroppens inderside, det vil sige patientens nethinde, der giver det 
’sande’ billede af patientens sygdom, og det er gennem de 3-dimensionelle OCT-billeder, 
at lægen får viden om tilstanden i patienternes øjne. Dermed formes sygeplejerskernes 
praksis i retning af, at det er afgørende for patientens behandling, at billederne bliver 
taget.  
På baggrund af dette perspektiv giver sygeplejerskens ihærdige bestræbelser på at tage 
billedet af patientens nethinde en mening. Idet lægen ikke har mulighed for at få indsigt 
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i tilstanden i patientens øje uden et 3-D OCT-scanningsbillede. På den måde bliver denne 
opgave vigtig at udføre for sygeplejersken. Det betyder, at lægen ikke er i stand til at tage 
stilling til patientens behandling uden billedet af patientens nethinde. Sygeplejerskens op-
gave er derfor at sørge for, at patientens øjne bliver scannet, således patienten kan mod-
tage behandling.  
Det næste spørgsmål, der så rejser sig er, hvordan det kan være, at sygeplejersken mister 
blikket for patienten midt i sine ihærdige forsøg på at tage billederne. Sygeplejerskernes 
praksis bliver forenklet, når det eneste de skal gøre, er at tage billeder. Det ser ud til, at 
denne forenkling også smitter af på deres måde at håndtere opgaven og patienten på. Det 
vil sige, at praksis udelukkende kommer til at dreje sig om håndteringen af apparatet og 
patienten som person glider derfor i baggrunden, fordi apparatet kræver sygeplejersker-
nes fulde opmærksomhed, når de tager billederne.  
Akrich pointerer, at der er en tendens til, at teknologier medierer aktørernes forbindelse 
med omverdenen (Akrich 1992: 214-216). Det vil i dette tilfælde sige, at OCT-apparatet 
medierer sygeplejerskens forbindelse til patienten. Det betyder, at teknologien både defi-
nerer aktørerne, rummet, hvori de befinder sig og måderne, hvorpå de interagerer (Akrich 
1992: 216).  Det, der foregår i OCT rummet, er således domineret af OCT-apparatet og 
dets funktion. 

Omformning 
I det følgende, vil jeg analysere, hvordan OCT-billedet skaber en anden måde at anskue 
patientens krop på, idet det 3-dimensionelle billede omformer perspektivet på kroppen. 
De billeder som sygeplejersken tager af patientens nethinde, er et udtryk for det, Callon 
(1986a) kalder for ’inskription’ eller omformning. OCT-apparatet gør det, som nævnt, 
muligt at se patientens nethinde, der ellers ikke er synlig for det blotte øje. Nethindens 
anatomi og fysiologi overformes til et billede, der ligner linjerne på et topografisk land-
kort. På dette billede er det muligt at se, om der er dannet væske, der ligger mellem hin-
derne i øjet og hvor meget væske, der er. På billedet er det tydeligt at se væsken, der ligger 
mellem hinderne i øjet, og hvordan den får linjerne til at bule ud.  
Dette er en translation, idet der sker en omformning af de anatomiske og fysiologiske 
tilstande i øjet til et 3-dimensionalt computerbillede. Det kan ligeledes ses som et eksem-
pel på purifikation, en adskillelse af natur og kultur, idet patientens sygdom kommer til 
udelukkende at handle om den anatomi og fysiologi, der vises på billedet (Latour 2006: 
7-10, 30). Det vil sige, at når patientens øjensygdom udelukkende betragtes som fysiolo-
giske ændringer i øjet, bliver det biomedicinske perspektiv styrende for sygeplejerskernes
praksis.
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Kompleksiteten i en tilsyneladende enkel praksis 
I dette afsnit analysere jeg, hvordan den tilsyneladende enkle praksis rummer en kom-
pleksitet. Ifølge Callon (1986a) sker der en forenkling af aktør-netværket gennem trans-
lationen. Det vil sige, at den rutineprægede praksis er et udtryk for, at der foregår en 
sammenstilling af en lang række handlinger i et netværk af forbindelser, så de kommer til 
at fremstå forenklede.  
Det kommer i denne situation bl.a. til udtryk ved, at sygeplejerskerne bruger apparatet 
samtidig med, at de har fokus på patientens nethinde. Når patienten er i stand til at sam-
arbejde ved at følge de instrukser, som sygeplejerskerne giver, fremstår processen som 
en helhed. Det er således vanskeligt at dechifrere de enkelte handlinger, som sygeplejer-
sken udfører. Derfor fremstår forløbet som en black box (Callon 1986a, Akrich 1992). 

En black box opstår, når netværket mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktører 
er blevet stabiliseret, hvilket indebærer, at netværket udviskes (Akrich 1992: 222). Hele 
processen er således svær at afkode. Aktiviteterne med teknologien bliver så selvfølgelige, 
at sygeplejerskerne ikke overvejer, om de har en betydning. De får først en betydning i 
det øjeblik, at der er vanskeligheder forbundet med at tage billederne. Dermed bliver 
kompleksiteten i denne praksis synlig. 
På den ene side forenkler OCT teknologien i sygeplejerskernes praksis i den retning, at 
der ’bare’ skal tages et billede. På den måde bliver sygeplejerskernes praksis simplificeret. 
På den anden side komplicerer OCT teknologien praksis, når det er vanskeligt for syge-
plejersken at skabe forbindelserne mellem teknologi og patient, således de interagerer på 
den tilsigtede måde.  

Det semiotiske perspektiv, det vil sige, at OCT-apparatet og sygeplejerskerne betragtes 
som jævnbyrdige aktører, betyder, at patientens nedsatte syn og hoved, der ryster, ansku-
eliggøres som ’modstandere’ eller forhindringer, sygeplejersken forsøger at overvinde, 
således hun kan udfylde sin rolle i OCT rummet. Sygeplejerskerne er derfor afhængige af 
samarbejdet med patienterne, for at kunne udføre undersøgelsen.  
I ovenstående situation er der undervejs ikke tid til at tillægge det forhold en betydning, 
at patienten kan have svært ved at følge, og måske endda forstå hendes instrukser. I sy-
geplejerskens program er der afsat mellem 5 – 10 min til at tage billeder, hvilket bidrager 
til at skabe en forventning om, at det er en ukompliceret praksis. Derfor kan patientens 
nedsatte syn og hoved, der ryster, anskueliggøres som ’modstandere’, sygeplejersken for-
søger at overvinde, således hun kan udfylde sin rolle i OCT rummet: at tage billeder af 
patientens nethinde inden for det angivne tidsrum.  
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Forbindelser skabes og styrkes igennem sygeplejersken arbejde med OCT-
apparatet  
I det følgende præciserer jeg aktørerne i netværket, fokus rettes mod, hvordan interakti-
onen mellem OCT-apparatet og patienten er centralt for, at det kan lykkedes at scanne 
patientens nethinde. Sygeplejerskens håndtering af OCT-apparatet drejer sig således om, 
at hun er en del af et netværk, hvor kernen i denne praksis er, at der skabes forbindelse 
mellem apparatet og patienten.  

Callons forståelse af, hvordan aktør-netværk skabes, er derfor interessant i denne analyse, 
fordi det derved er muligt at synliggøre de processer, som sygeplejerskernes rutinepræ-
gede praksis rummer og dermed at erhverve indsigt i kompleksiteten i en tilsyneladende 
enkel praksis. 
Translation er et udtryk for, hvordan de forskellige forbindelser i et netværk opstår.  Dette 
sker på baggrund af en række processer, der kaldes for translationsbegivenheder.  
For at det er muligt at udrede translationsbegivenhederne, er det nødvendigt at definere 
aktørerne i netværket, hvilket jeg allerede har været inde på i de ovenstående analyser, 
men jeg er interesseret i at præcisere aktørernes aktiviteter. Endvidere drejer translation 
sig om at finde frem til begrænsningen i aktørernes interaktioner og hvordan nogle aktø-
rer opnår styrke ved at indgå i forbindelse med andre (Callon 1986b:1-10, Elgaard Jensen 
2005: 200-205).  
Callon gør rede for, hvordan translationsprocessen kan komme til udtryk gennem iden-
tifikationen af fire translationsbegivenheder. Tre af translationsbegivenhederne er rele-
vante for denne analyse. Det drejer sig for det første om at finde frem til det, Callon 
benævner ’obligatorisk passagepunkt’. For det andet at udrede ’interessekonstruktionen’, 
og for det tredje handler det om ’indrullering’. Jeg uddyber begreberne under analysen af 
translationerne. 

I det følgende vil jeg finde frem til to obligatoriske passagepunkter. Et obligatoriske pas-
sagepunkt er et punkt, som aktørerne må forholde sig til og skal igennem for at opnå 
deres mål. Målet i sygeplejerskens praksis er at tage et billede af patientens nethinde og i 
det nedenstående uddyber jeg to passagepunkter, som jeg anser for at være forudsætnin-
ger for, at sygeplejersken tager et billede.  
Det grønne kryds inde i OCT-apparatet er et obligatorisk passagepunkt, fordi patienten 
skal kikke på det, for at apparatet kan indfange det område på nethinden, hvor den gule 
plet befinder sig. Det betyder, at når patienten ikke kan se det grønne kryds, er det ens-
betydende med, at sygeplejersken kan have svært ved at tage billedet. Dette finder jeg er 
et udtryk for, at det er afgørende for undersøgelsen, at patienten kan fokusere på det 
grønne kryds. Dermed er det en forudsætning for, at sygeplejersken kan skabe forbindelse 
med den gule plet i patientens øje.  
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Sygeplejersken forventer tilsyneladende, at patienten kan se grønne kryds. Det er en uud-
talt og implicit forventning, idet hun ikke undersøger, om patienten kan se det. Under 
feltarbejdet oplevede jeg situationer, hvor sygeplejerskerne spurgte patienterne, om det 
kunne se det grønne kryds. Det grønne kryds bliver en central aktør, eller bliver synlig 
som aktør, når patienterne besvarer spørgsmålet ved at fortælle, at de ikke kan se, at 
krydset ligger midt for deres blik. Det ligger derimod oppe, nede eller ude til siden.  
Dette bekræftes af, at sygeplejersken og optikeren efterfølgende gerne vil undersøge, om 
der er noget galt med apparatet. Selvom de udmærket ved, at AMD-patienters syn bliver 
påvirket af den væske, de har i nethinden. De spørger mig, om jeg vil prøve at kikke ind 
i apparatet for at undersøge, om jeg kan se det grønne kryds. Jeg ser (heldigvis) et tydeligt 
grønt kryds midt i apparatet. Derefter kikker de også ind apparatet, for at se krydset.  

Men det er ikke kun det grønne kryds i apparatet, der er et obligatorisk passagepunkt. 
Det er forbindelsen med patienten ligeledes. Forbindelsen til patienten som aktør foregår 
gennem patientens syn, og det er afhængigt af flere forhold. Patientens syn er afgørende 
for, om hun kan se det grønne kryds, men patientens hoved, der ryster, spiller også en 
rolle for, om sygeplejersken er i stand til at zoome ind på nethinden og tage et billede af 
den.  

Endelig forudsætter samarbejdet mellem sygeplejersken og patienten også, at patienten 
forstår sygeplejerskens instrukser, og at hun er opmærksom på, at patienten måske ikke 
forstår, hvad det er, hun skal gøre. 
Der er således flere aspekter, der gør sig gældende for, om der skabes forbindelse mellem 
patienten og det grønne kryds. Patienten skal således være i stand at følge sygeplejerskens 
instrukser, for at kvaliteten af billederne bliver god. Sygeplejerskerne bliver med andre 
ord udfordret i at udføre deres opgave, når den forventede forbindelse til patienten og 
øjet ikke er til stede.  

Den næste translationsbegivenhed der er afhængig af interessekonstruktion er ligeledes 
relevant, fordi den kan bidrage til at erhverve yderligere indsigt i udformningen af net-
værket.  
Det er den proces ’… hvorigennem en aktør definerer en anden aktørs tilbøjelighed. Når en aktør 
A forsøger at skabe forbindelse til en aktør B, så må A samtidig svække eller afskære de forbindelser, 
der findes mellem B og enhver anden aktør der måtte definere B anderledes’ (Elgaard Jensen 2005: 
202).   

Interessekonstruktionen er med andre ord en proces, der opstår ved, at forbindelsen mel-
lem nogle aktører bliver stærkere, medens forbindelsen til andre aktører svækkes. Derfor 
vil jeg i det følgende analysere, hvordan interessekonstruktionen kommer til udtryk, især 
i situationen med den ældre kvinde, fordi den er et tydeligt eksempel på, hvad der er på 
spil i sygeplejerskernes praksis. 
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Sygeplejersken skal ikke alene skabe forbindelse til patientens øje, men til et særligt om-
råde af patientens øje. Hendes interesse (konstruktion) retter sig mod at tage et billede af 
patientens nethinde, og det kan hun ikke, når patienten ser dårligt og ryster på sit hoved. 
I situationen med den ældre kvinde, der ikke kan se det grønne kryds, bliver sygeplejer-
sken meget optaget af, at det skal lykkes at tage billedet.  
Det har den konsekvens, at det samtidig svækker hendes forbindelse til patienten. Det vil 
sige, at mens sygeplejersken er optaget af at styrke forbindelsen med patientens nethinde, 
svækkes den normale interesse for patienten, der har brug for information og vejledning. 
Det betyder, at under sygeplejerskens gentagne forsøg på at tage et billede af patientens 
nethinde, svækkes og afskæres forbindelsen til patienten, for at styrke forbindelsen med 
OCT-apparatet og patientens nethinde.  
Situationen viser endvidere, at sygeplejerskens håndtering af OCT-apparatet kommer til 
at styre hendes interaktion med patienten. Det er i dette perspektiv, at sygeplejerskens 
manglende dialog med den ældre kvinde skal forstås.  
I den forbindelse er det relevant at nævne Akrichs pointe, hvor hun betragter teknologier 
som en magtfaktor. Akrich mener, at nogle teknologier er tæt på at være udtryk for social 
kontrol. Det kommer til udtryk igennem, at de etablerer normer og straffer dem, der 
overskrider dem (Akrich 1992: 218). Patienten lever ikke op til normen, når hun ikke er 
i stand til at følge de instrukser sygeplejersken giver hende. Sygeplejersken bliver så op-
slugt af at ville oprette forbindelse, at hun ikke har blik for patienten, der kommer til at 
føle sig overset af sygeplejersken.  
Denne analyse viser, at undersøgelsen er så krævende at udføre for sygeplejersken, at når 
hun har problemer med at skabe forbindelse mellem patientens nethinde og OCT-appa-
ratet, svækkes forbindelsen til patienten. 

Den tredje translationsbegivenhed kaldes for ’indrullering, definition og koordinering af roller’ 
(Elgaard Jensen 2005: 202). Her transformeres interessekonstruktionen til deltagelse og 
indrullering. Det er teknikker, som får aktørerne til at opfylde en bestemt rolle. Flere 
sygeplejersker roser patienterne, når de kan se det grønne kryds. Det er en teknik, der 
samtidig viser patienten, at det er vigtigt at kunne se det grønne kryds.  
Når patienten ikke kan se det grønne kryds midt i apparatet, forsøger sygeplejersken at 
få patienten til det ved at rette en lille lygte mod patientens andet øje, hvilket hjælper 
patienten til at se ’rigtigt’ ind i apparatet med det øje, der fotograferes. På den måde 
forsøger de at få patienten til at agere eller indrullere sig og interagere med apparatet på 
en sådan måde, at de kan indfange den gule plet.  
Derudover er der den teknik, der består i, at sygeplejersken får hjælp ved, at et andet 
personale holder om patienternes hoved, når denne ikke er i stand til selv at holde det 
helt i ro. På den måde får patienterne hjælp til at holde deres hoved helt stille. En teknik, 
jeg flere gange har oplevet, at sygeplejerskerne bruger, og som jeg blev involveret i flere 
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gange. Flere af sygeplejerskerne fortalte mig, at de gerne vil tage gode billeder til lægen. 
Det betyder, at billederne skal være skarpe, når patientens hoved ryster forhindrer det 
dem i at tage skarpe billeder.  
Opsummerende er ros, at lyse ind i patientens øje (det, der ikke skal tages billeder af), 
samt at holde om patientens hoved, de teknikker, som sygeplejerskerne bruger, for at få 
patienten til at ’indrullerer sig’ eller følge sygeplejerskens instrukser, og dermed hjælper 
de patienterne til at kikke ind i apparatet på den rigtige måde, således de kan tage skarpe 
billeder af den gule plet.  

Afslutningsvis giver aktør-netværksteorien et særlig blik på sygeplejerskernes praksis ved 
at skabe et blik for, hvad OCT-apparatet får sygeplejerskerne til at gøre, og hvordan sy-
geplejerskerne interagerer med OCT-apparatet. Men der er også en række forhold, som 
aktør-netværksteorien ikke kan give et svar på. Eksempelvis hvordan sygeplejerskerne 
forstår deres arbejdsopgaver. Jeg kan kun gisne om, hvilken viden eller erfaringer syge-
plejerskerne skal have for at udføre praksisserne i AMD-ambulatoriet.   
I afsnittet’ Gensidig tilpasning’ har sygeplejerske Ingrids erfaringer med at håndtere 
OCT-apparatet, givet hende en viden om, hvordan det fungerer. Sygeplejersken har ud-
viklet sine rutiner og i den forbindelse er der to forhold, der gør sig gældende: For det 
første har hun afluret apparatet og fundet sin egen måde at bruge det på, så hun ikke 
behøver at vente på, at apparatet bliver klar. For det andet anvender hun sin faglige viden 
om ældre AMD-patienter, der kan have svært ved at fokusere på det grønne kryds i ap-
paratet, således hun først beder patienterne om at kikke på det grønne kryds, når appara-
tet er klar til at tage billederne. Dermed bestræber hun sig på at forebygge de situationer, 
hvor det kan være vanskeligt at tage billeder af patientens nethinde. Sygeplejersken har 
altså på baggrund af sine interaktioner med OCT-apparatet skabt sin egen metode. Det 
jeg anser for at være et udtryk for, hvordan hun udfolder sin faglighed, hvilket også viser 
sig i sygeplejersken Charlottes intuitive praksis med OCT-apparatet.  

Jeg har også valgt at fokusere på et empirisk eksempel, der ikke forløber som forventet, 
for at erhverve dybere indsigt i sygeplejerskernes praksis. Dette fokus er relevant for at 
synliggøre, hvordan sygeplejerskerne skaber deres arbejdsprocesser gennem interaktio-
nerne med OCT-apparatet.  
Sygeplejerskernes faglighed skal derfor forstås på baggrund af de arbejdsprocesser, som 
sygeplejerskernes praksis rummer. Det betyder, sygeplejerskernes faglighed skabes på 
baggrund af deres praksis med OCT-apparatet, som er rettet mod at tage skarpe billeder 
af den gule plet i patientens nethinde.  
Endvidere betyder omformning af patienterne nethinde til et billede, at sygeplejerskerne 
skaber en orden gennem forbindelserne mellem sygeplejerskerne, OCT-apparatet og pa-
tienternes nethinde, der er så stærke, at de ikke levner rum for andre aktiviteter end det 
biomedicinske rationale. Det er i denne forstand, at sygeplejerskernes faglighed kommer 
til udtryk og på den måde er der en tendens til, at denne praksis bliver simplificeret.  
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Den analytiske optik, som aktør-netværksteorien giver, sætter mig i stand til at synliggøre 
forbindelserne mellem de forskellige aktører. De forbindelser der skabes mellem de for-
skellige aktører, anser jeg for at være et udtryk for det råderum sygeplejerskerne har, når 
de praktiserer med OCT-apparatet. Ifølge Callon skaber aktører de valgmuligheder, der 
er tilgængelige (Callon 1986b: 4). Det vil sige, at sygeplejerskerne ikke har et råderum til 
at gøre andet end det, der er planlagt. Dette anser jeg for at være et udtryk for den orga-
nisatoriske styring, som denne praksis rummer. Styringen er indlejret i sygeplejerskernes 
arbejdsopgaver. Dermed kan det være vanskeligt at gøre andet end det, der er planlagt, 
og sygeplejerskerne har ikke mulighed for at udtrykke deres faglighed på andre måder, 
end dem råderummet tillader. 

Det er en enkel undersøgelse at udføre, men i det øjeblik, at forbindelserne mellem syge-
plejerske, OCT-apparat og patient ikke er til stede, kommer undersøgelsens kompleksitet 
til syne. Det betyder, at OCT-apparatet er mere komplekst at anvende end det umiddel-
bart ser ud til i en rutinepræget praksis, der fremstår som en black box.  
Den simplificering, der kommer til udtryk gennem sygeplejerskernes praksis med OCT-
apparatet, vil jeg sammenligne med det, der sker, når en praksis standardiseres. Det vil 
sige, at sygeplejerskernes rutine med OCT-apparatet sammenligner jeg med at overholde 
en standard.  
Timmermans og Epstein (2010) har en pointe, der er interessant: Standarder har en ten-
dens til at blive opfattet som kedelige. Det fører til, at man ikke ofre standarder opmærk-
somhed, hvilket betyder, at de har en tendens til at forsvinde ud af den sociale virkelighed. 
Derved bliver de i stedet til en teknisk (og moralsk) infrastruktur, der tages for givet i en 
praksis. Denne relative usynlighed tilfører standarden en inerti, hvilket gør det vanskeligt 
at gøre noget andet end det, standarden foreskriver (Timmermans og Epstein 2010:71).  
Det vil sige, at sygeplejerskernes rutineprægede praksis med OCT-apparatet er vanskelig 
for dem at fravige. Det indebærer, at sygeplejerskerne har svært ved at ændre deres praksis 
med OCT-apparatet, når de udfordres, og det bliver tidskrævende at skulle gøre det. Og 
de har ikke tiden til rådighed, tvært imod, men dette aspekt vender jeg tilbage til i kapitel 
11. 
Endvidere betyder sygeplejerskens vanskeligheder med at udføre scanningen ikke alene, 
at sygeplejersken mister blikket for patientens behov i situationen, men den faglige viden 
om, at AMD-patienter kan have nedsat syn og andre sygdomme, der gør det svært for 
dem at samarbejde om undersøgelsen, glider også i baggrunden. Det betyder, at den kom-
pleksitet, der er indlejret i sygeplejerskens praksis med OCT-apparatet, har sygeplejersken 
i denne situation ikke blik for, og dermed bliver den rutineprægede praksis, der som regel 
er ukompliceret, forvandlet til det en besværlig proces. 

Endelig har Edwards (2010) den pointe, at faglighed kan anskues som forhandlet. Det 
anser jeg som et udtryk for, at sygeplejerskernes muligheder for at udfolde deres faglighed 
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afhænger af de muligheder, de har for at udføre aktiviteterne i deres praksis. Det vil sige, 
at sygeplejerskens mulighed for at udfolde sin faglighed, når hun anvender OCT-appara-
tet, afhænger af de omstændigheder, der gør sig gældende i situationen. I dette tilfælde er 
tidsrammen snæver, hvilket efterlader hende med få muligheder for at udfolde sine fær-
digheder og den viden, der er brug for, for at kunne udføre undersøgelsen.  

Nedbrud af OCT-computer  

Dette script handler om en sygeplejerskes arbejdsdag i AMD-ambulatoriet, hvor compu-
teren som OCT-apparatet er koblet til ikke virker eller ’går i sort’, da sygeplejersken tæn-
der for den. Dermed kan sygeplejersken ikke udføre sit arbejde som planlagt. Det vil sige, 
at nedbruddet af OCT-computeren synliggør de forbindelser, der er forudsætningen for, 
at hun kan udføre sit arbejde på en anden måde end den, der er planlagt.  
Jeg betragter derfor den nedbrudte OCT-computer som en aktør. Idet nedbruddet bety-
der, at sygeplejersken er nødt til at gøre noget andet end det, hun plejer. Sammenbrud 
eller brud giver mig indsigt i aktør-netværk sygeplejersken indgår i, når hun praktiserer, 
fordi sammenbruddet gør hidtil usynlige netværk synlige (Akrich 1992, Latour 2008). 
OCT-computerens nedbrud betyder, at omstændighederne for sygeplejerskens praktise-
ring ændres. Denne analyse viser, hvad sygeplejersken må gøre, når hun ikke længere kan 
udføre en rutine, som hun plejer. Sygeplejersken arbejder i et ambulatorie, hvor arbejdet 
er tilrettelagt således, at hun først udfører synstest i en konsultation, og derefter udfører 
hun OCT-scanning af patientens nethinde i en anden konsultation, der ligger ved siden 
af.  

I det første afsnit, ’Sygeplejersken flytter sin konsultation’, udredes hændelsesforløbet ud 
fra spørgsmålet, hvad får den nedbrudte OCT-computer sygeplejersken til at gøre. Lige-
som i kapitlets første script bygger det præliminære script på mine feltnoter og erfaringer 
gennem feltarbejdet. I afsnittet ’Sygeplejersken skaber ’nye’ forbindelser’ retter analysen 
sig mod de forbindelser, sygeplejersken skaber, for at hun kan få sin praksis til at fungere. 
Denne analyse synliggør således de ’nye’ forbindelser, der er nødvendige, for at sygeple-
jersken kan udføre sit program med AMD-patienter. Analysen svarer til translationsbegi-
venheden interessekonstruktion, fordi der er fokus på de forbindelser, der styrkes under 
sygeplejersken praktisering. Dernæst analyserer jeg situationen med udgangspunkt i trans-
lationsbegivenheden, indrullering, hvor jeg finder frem til de strategier sygeplejersken an-
vender for at kunne udføre sin praksis. Afsnittet hedder ’Sygeplejerskens strategier’. Un-
dervejs i analysen uddybes den ved, at jeg inddrager viden, jeg erhvervede under feltar-
bejdet med sygeplejersken. Kapitlet afsluttes med en drøftelse af, hvordan sygeplejersken 
skaber sin faglighed i denne situation. 
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Sygeplejersken flytter sin konsultation 

Følgende præliminære script af sygeplejerskens arbejdsdag er en analyse ud fra spørgs-
målet, hvad får den nedbrudte computer sygeplejersken til at gøre? I det præliminære 
script har jeg ikke inddraget min dialog med sygeplejersken, fordi den var sparsom, men 
sygeplejerskens forklaringer er taget med. Under feltarbejdet var sygeplejersken travlt op-
taget, mens jeg forsøgte at holde trit med hende. Det er en af de få episoder, hvor jeg 
fulgte sygeplejersken uden for selve konsultationen, fordi det tidligere havde været mit 
indtryk, at jeg belastede sygeplejerskerne ved at følge dem, når de forlod deres konsulta-
tion. Men i dette tilfælde var det afgørende at jeg fulgte sygeplejersken uden for konsul-
tationen, for at jeg kunne få indsigt i hendes arbejde.  

Kl. 7.45 begynder dagen i konsultationen. Sygeplejersken Katja har et program med 22 patienter. 
Da hun er i færd med at tænde for OCT-apparatet opdager hun, at hun ikke kan komme ind i 
programmet i computeren, som OCT-scanneren er koblet til. Så hun må have fat i it-medarbejde-
ren for at få løst problemet. Da it-medarbejderen har kontor på en anden gang, går sygeplejersken 
tværs igennem to venteværelser over til it-medarbejderens kontor. Men it-medarbejderen er ikke i 
stand til at løse problemet med det samme. Han skal have tid til at finde og rette fejlen. Hun 
fortæller mig senere, at det er vigtigt, at de har en it-medarbejder tæt på, fordi de har så meget 
teknologi i ambulatoriet.    
Sygeplejersken Katja sukker, for hun er træt af, at hun skal flytte sin konsultation. Hun er nødt til 
det, for at hun kan være i nærheden af et andet OCT-apparat. Dette OCT-apparat benyttes i for-
vejen af en anden konsultation. Hun stikker hovedet ind i lægens konsultation, der ligger ved siden 
af OCT rummet og giver ham besked. Derefter bærer hun de papirer, hun har gjort klar, over til 
den anden konsultation, der normalt ikke benyttes til AMD-patienter, og gør den klar ved at tænde 
for computeren og apparaterne dér.   
AMD-konsultationen ligger ud til et venteværelse, hvor patienterne er vant til at tage plads, og når 
konsultationen flyttes til en anden gang, ligger dette venteværelse nu længere væk. Der er også et 
andet venteværelse, der nu er tættere på den gang, som sygeplejerskens konsultation er flyttet til. 
Men de første patienter er ankommet, og dem har sekretæren bedt om at tage plads i det vente-
værelse, de plejer at vente i.   
Konsultationen, som sygeplejersken er flyttet til, ligger et stykke nede af en lang gang. Det betyder, 
at hun er nødt til at bruge tid på at hente patienterne. Når hun skal hente patienterne, må hun gå 
ned ad gangen og igennem et venteværelse. Og, så skal hun hele vejen tilbage sammen med pati-
enten, der måske er dårligt gående. Flere af patienterne er gangbesværede. Hun fortæller mig, at 
nogle af patienterne bliver lidt forvirrede, når de pludseligt skal ind i en helt anden konsultation, 
som også ligger længere væk.   
Da sygeplejersken flytter sine papirer over til den anden konsultation, går hun ind til sekretæ-
rerne, der har kontor ud til venteværelset, for at give dem besked om, at de har flyttet konsultati-
onerne. Hun giver sekretæren besked om at bede patienterne, om at tage plads i det ventevæ-
relse, der er lidt tættere på den konsultation, hun er flyttet til.  
Hun fortæller mig undervejs, at hun er lettet over, at lægen er en yngre læge, der selv kan finde 
ud af at flytte sin konsultation. De nye læger kan klare en masse selv, mens overlægerne lader alt 
flyde. I forlængelse heraf tilføjer hun: Det er ligesom, når man opdrager børn.  
Sygeplejersken Katja går hurtigt op og ned ad gangen, mens hun koncentrerer sig om at få det 
hele på plads, så hun kan komme i gang. Dernæst giver hun én af de sygeplejersker, der er i de 
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tilstødende konsultationer, besked om, at hun har været nødt til at flytte sin konsultation. Det 
betyder, at de nu er endnu flere om at bruge denne OCT-scanner. Samtidig fungerer denne 
OCT-computer (i dette rum) heller ikke som den plejer, da den nedbrudte computer er den 
computer, der styrer alle OCT-computerne i ambulatoriet. Det betyder, at OCT-computeren 
ikke kan sende OCT-billederne, sygeplejersken tager, videre til lægen. Derfor skal lægen, der til-
ser de patienter, som sygeplejersken har undersøgt, også ind i OCT-rummet for at kunne se 
OCT billederne. Det har den anden læge, der er i det andet øjenambulatoriet, også brug for. Så 
OCT-scanneren er tit optaget, når sygeplejersken har brug for den. Vi står en del af tiden og 
venter for at komme ind i OCT-rummet, så hun kan tage billeder. Selve det at tage OCT-bille-
derne forløber i dag meget let og lige til. Når vi kommer ud fra OCT-rummet, er der andre, der 
står og venter, enten for at tage billeder eller for at se dem.   
Lidt senere går sygeplejersken Katja igen ind til sekretæren ved receptionen for at sige, at hun er 
blevet ½ time forsinket, hvilket hun beder sekretæren om at sige til patienterne, når de ankommer 
til ambulatoriet, således de får besked om forsinkelsen. Sygeplejersken fortæller, at det ikke giver 
de samme problemer, som når patienterne ikke er informeret om, at der er ventetid. Flere patienter 
nævner under turen ned ad gangen over for sygeplejersken, at de har fået besked om, at ventetiden 
skyldes computerproblemer, som sygeplejersken udnytter til at tale med patienterne om.  

Kl. 15.30 er sygeplejersken kommet igennem dagens program. Nu skal hun i gang med at registrere 
’allergi’ og ’kontaktperson’ hos alle patienterne, det glemte hun i travlheden. De har fået et nyt EPJ 
i regionen, derfor skal sygeplejersken registrere sig selv som ’kontaktperson’ hos alle patienterne, 
også dem der er inde i et forløb, hvilket normalt ikke er nødvendigt. (Sygeplejersken Ingrid har 
fortalt mig, at de gør det, fordi kliniske retningslinjer dikterer dem at gøre det, fordi det planlæg-
ningsmæssigt ikke kan lade sig gøre, at patienterne har kontaktpersoner i ambulatoriet.) Desuden 
var der én patient, der havde allergi, som hun også skulle huske at registrere. Dette arbejde med 
registreringer foretager sygeplejersken normalt i forbindelse med, at hun undersøger patienten, 
men i dag var der slet ikke tid til det.  

Sygeplejersken ser meget træt ud, da jeg forlader hende. Næste morgen vil sygeplejersken Louise, 
jeg er sat til at følge, gerne bytte med sygeplejersken Katja, fordi hun skal være sammen med den 
sygeplejestuderende. Da vi kommer ned i konsultationen kan jeg se, at sygeplejersken er meget 
træt. Derfor spørger jeg, om det er for meget for hende, at jeg er med i konsultationen, og det 
bekræfter hun. Den foregående dag havde været meget krævende for hende, både arbejdsmæssigt 
og den omstændighed, at jeg var fulgte med hele tiden, var belastende.  

Sygeplejersken skaber ’nye’ forbindelser 

I det nedenstående analyserer jeg de ’nye’ forbindelser, som sygeplejersken skaber for at 
kunne udføre sit program. Den nedbrudte OCT-computer får sygeplejersken til at udføre 
nogle bestemte aktiviteter, og dermed anser jeg den for at styre sygeplejerskens aktiviteter 
i situationen (Callon 1986b). Det betyder, at jeg flytter blikket fra selve undersøgelsen, 
der var i fokus først i kapitlet, til de forhold, der er en forudsætning for, at sygeplejersken 
er i stand til at undersøge de patienter, hun har på sit program. 
Den nedbrudte OCT-computer får sygeplejersken til at være opmærksom på en række 
sammenhænge, som hun almindeligvis ikke behøver at være opmærksom på. Det betyder, 
at sygeplejersken bliver udfordret i sin vante måde at udføre sin praksis på, og hun er 
nødsaget til at gøre noget andet, end det hun plejer at gøre. Der er pludseligt nogle andre 
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netværk hun må skabe, fordi de nu er afgørende for, at hun kan afvikle sit program. Det 
lader til, at hun har erfaring med lignende situationer, fordi hun ved, hvad hun skal gøre.   
Pointen er, at sygeplejersken er i stand til at skabe nye forbindelser med andre aktører, 
hvilket ikke alene afhænger af sygeplejerskens evne til at håndtere situationen, men hun 
er også afhængig af de aktører, hun skaber forbindelse med.   
Translation er den proces, hvor igennem netværk opstår. Ifølge Callon (1986a) kan man 
aldrig være sikker på, at translation er vellykket, fordi det afhænger af omstændighederne 
i situationen. Translation afhænger således af de særlige omstændigheder, der er til stede 
i situationen og af de strategier, der bruges af aktørerne (Callon 1986a: 26).  
OCT-computerens nedbrud viser, hvordan sygeplejersken bliver afhængig af, at andre 
menneskelige aktører indvilliger i at samarbejde om at skabe nye forbindelser. De aktører, 
hun skaber forbindelse til, er derfor også nødt til gøre noget andet, end det de plejer. Det 
er aktører, der er forbundet med andre netværk, som er med til at afgøre deres mulighe-
der, for at indgå i forbindelse med sygeplejersken.   
På den måde er det ikke alene sygeplejersken, der må tilpasse sig situationen ved at sam-
arbejde med forskellige faggrupper og patienter, men hun er også afhængig af, at forskel-
lige kollegaer er indstillede på og i stand til at tilpasse sig hendes situation. Mol bruger 
begrebet ’tinkering’ som et udtryk for det forskellige aktører må gøre for at tilpasse sig: 
’This stresses that the actors involved in a practice may mutually adjust themselves to one another. … 
But nobody and nothing can attune itself to “the world all alone’ (Mol 2010: 265). Citatet under-
streger, at aktører agerer i en bestemt sammenhæng. Det vil sige, at sygeplejerskens prak-
sis ikke kan anskues som isoleret fra kollegaernes praksisser. 
I dette tilfælde træder sygeplejerskens håndtering af OCT-scanneren i baggrunden. I ste-
det er det centrale i hendes praksis, at hun må bestræbe sig på at skabe nogle andre for-
bindelser til kollegaerne end dem, der normalt er grundlaget for hendes praksis. Sygeple-
jerskens rolle ændres i denne situation til at være formidler mellem forskellige menneske-
lige aktører, såsom it-medarbejderen, øjenlægen, sekretæren, patienterne og andre 
sygeplejersker.   
Sygeplejersken har altså succes med at skabe forbindelser til en række menneskelige ak-
tører, og på den måde afværger hun kaos. I sygeplejerskens praksis lurer forsinkelse og 
dermed ventetid for patienter lige om hjørnet, men hun afværger det nogenlunde, fordi 
hun med sine kollegaers hjælp får reorganiseret sin praksis, således hun kan afvikle sit 
program uden flere forhindringer.   

Opsummerende viser situationen, at omstændighederne for udførelse af OCT scannin-
gen er afgørende for, at sygeplejerskens praksis fungerer. Sygeplejerskens praksis bliver 
domineret af en række ydre omstændigheder, der ikke handler om selve synsprøven, men 
de er forudsætninger for, at hendes praksis fungerer. Det er derfor afgørende, at hun får 
organiseret sin praksis på ny, så hun kan udføre sit program med 22 patienter. Hun er 
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afhængig af at skabe forbindelse til en række aktører, som ligeledes tilpasser deres situa-
tion til sygeplejerskens. Endvidere betyder de ændrede forhold, at hun må indtage en 
anden rolle end den, hun plejer. Situationen er interessant, fordi den giver en indsigt i, 
hvordan hun bruger sin faglighed. Edwards er inde på at faglighed handler om at tilegne 
sig ny viden og nye måder at arbejde på (Edwards 2010: 99). Sygeplejerskens udførelse af 
sin praksis viser, at hun har viden om rutinerne i de forskellige kollegaers praksisser, og 
at hun er i stand til at forandre sin praksis og klare den udfordring, som nedbruddet af 
OCT-computeren er. Sygeplejerskens faglighed synliggøres gennem de strategier, hun 
benytter til at håndtere situationen, og de bliver uddybet i det nedenstående afsnit.  

Sygeplejerskens strategier 
I dette afsnit er der fokus på den indrullering, sygeplejersken udfører som forudsætning 
for, at hun kan udføre sit program. Indrullering består i dette tilfælde af, at sygeplejersken 
udfører forskellige teknikker, som får de forskellige samarbejdspartnere til at opfylde en 
bestemt rolle (Elgaard Jensen 2005: 202). Indrullering foregår således ved, at sygeplejer-
sken giver besked til lægen, patienterne, sekretæren, og it-medarbejderen. Det vil sige, at 
sygeplejersken får patienterne og kollegaerne til at samarbejde med hende. Det sker ved, 
at hun informerer dem alle sammen om hendes situation. Samtidig vil jeg argumentere 
for, at samarbejdet styrker hendes måde at praktisere på, fordi hun er rolig og koncentre-
ret, og hun viser gennem de forbindelser, hun skaber, at hun har overblik.  
Det første sygeplejersken gør, er, at hun skaber forbindelse til it-medarbejderen, ved at 
hente ham og overlade den nedbrudte OCT-computer til ham. Sygeplejersken giver be-
sked til lægen om nedbruddet og fortæller mig, at hun er heldig, at det er en yngre øjen-
læge, der er i stand til at klare sig selv, og dermed ikke forventer, at hun skal hjælpe ham. 
Endvidere har hun et blik for, at patienterne har behov for information om ventetid og 
forklaringer om den lange gåtur til den anden konsultation. Dette kommer til udtryk ved, 
at hun beder sekretæren om at informere patienterne om at tage plads i det andet vente-
værelse. Samtidig med at hun fortæller dem, at der er tekniske problemer og senere også, 
at der er ½ times forsinkelse. Dette gør det lettere for patienterne at hjælpe sygeplejer-
sken. De hjælper sygeplejersken, når de udviser deres forståelse over for situationen, også 
selvom de skal vente og gå ned ad en lang gang. I følgende udsnit af mine feltnoter har 
sygeplejersken fået en ekstra patient, ud over dem der står på hendes program. Jeg har 
inddraget empirien, fordi den viser, hvordan sygeplejersken tager sig tid til den enkelte 
patient, hvis det er nødvendigt.  

Den patient, der er ’ekstra’, følges af sin datter. Mens sygeplejersken Katja udfører synstesten på 
den ældre kvinde, spørger datteren mig, hvad jeg laver. Jeg fortæller lidt om det, og da sygeplejer-
sken er færdig med synsprøven, spørger datteren hende, om hun ikke vil forklare, hvad det er, at 
hun har foretaget, da hun undersøgte hendes mor. Sygeplejersken forklarer nøje fra begyndelsen, 
at apparatet måler patientens synsstyrke, som så overføres til den elektroniske brille som patienten 
sidder bagved, således hun kan se igennem den under synstesten. Hun fortæller, hvor mange bog-
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staver, som patienten kunne se i forhold til sidste kontrol, og hun ser bedre denne gang. Sygeple-
jersken fortæller om forløbet på en rolig og venlig måde. Jeg er imponeret over, at hun har over-
skud til at tage sig tid til det. Både patienten og datteren lytter interesseret, og derefter går vi ind i 
konsultationen ved siden af, der er ledigt, således sygeplejersken har nem adgang til at udføre 
OCT-scanningen med det samme. Herinde fortsætter datteren med at stille spørgsmål til mig. Det 
viser sig, at hun er sygeplejerske og arbejder på onkologisk afdeling (Feltnote 15.10. 2015).  

Ovenstående empiri er et eksempel på, at selvom sygeplejersken har travlt, formår hun 
at bevare roen og tage sig tid til at være opmærksom på den enkelte patient. Når OCT-
computeren anskues som en aktør, der kan sidestilles med sygeplejersken, bliver det syn-
ligt, at hun er afhængig af, at hun kan stole på OCT-apparatet. I dette tilfælde svigter 
OCT-computeren hende. Det efterlader hende i en situation, hvor hun fremfor at have 
fokus på sine undersøgelser og patienterne, bliver kastet ud i at skabe ’nye’ forbindelser. 
Sygeplejersken formår at håndtere situationen, hvor konsekvenserne af nedbruddet ellers 
kunne have været langt mere omfattende. Alle hendes samarbejdspartnere hjælper hende. 
Lægen ved at klare sig selv, sekretæren ved at give patienterne besked og patienterne ved 
at udvise deres forståelse for situationen. It-medarbejderen ved at have tid til at hjælpe 
hende.   

Det, der er interessant er, at aktør-netværk teorien hjælper med at synliggøre den betyd-
ning, at teknologier og lokaliteter har for sygeplejerskens praksis. Samt at hendes praksis 
er planlagt under forudsætning af, at teknologien fungerer. Da en let tilgængeligt OCT-
scanner har en afgørende betydning for forløbet og sammenhængen i sygeplejerskernes 
praksis. På den måde styrer disse forhold sygeplejerskens praksis. Når OCT-apparatet 
svigter, bliver det synligt, hvilken betydning dets placering og tilgængelighed har, for at 
sygeplejerskerens praksis kan forløbe gnidningsløst. Det er hun afhængig af, for at kunne 
håndtere at undersøge de 22 patienter på programmet. Det vil sige, at der i tilrettelæggel-
sen af arbejdet er en forventning om, at arbejdet forløber gnidningsløst.  

Sygeplejersken har 22 patienter på sit program, på trods af hun møder forhindringer gen-
nem nedbruddet af OCT-computeren, udfører sygeplejersken sit program roligt, målret-
tet og koncentreret.  Men det er naturligvis særdeles krævende og det kommer til udtryk 
ved, at hun undervejs glemmer at registrere sig selv som kontaktperson og at registre den 
patient, der havde allergi. Hun kommer i tanke om det, da hun er kommet igennem pro-
grammet. Sygeplejersken er meget træt oven på den arbejdsdag, og den næste dag med. 
Udover at sygeplejersken håndterede nedbruddet af OCT-computeren, håndterede hun 
også, at jeg fulgtes med hende.  
Opsummerende bliver sygeplejerskens faglighed synlig, når hun praktiserer i en situation, 
hvor forholdene forandres og gøres vanskelige. Sygeplejersken formår at skabe forbin-
delser gennem samarbejdet med en række samarbejdspartnere. Samtidig er sygeplejersken 
i stand til at udføre de tilrettelagte undersøgelser af patienterne. Det betyder, at hun er 
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rutineret i at håndtere de forskellige teknologier, og derfor ’forsvinder’ de fra det samlede 
billede i dette hændelsesforløb.  
Sygeplejersken får en central rolle, som formidler mellem forskellige tværprofessionelle. 
Analysen viser, at sygeplejersken for at få sin praksis til at fungere, skaber forbindelse til 
forskellige menneskelige aktører. Disse forbindelser, som sygeplejersken skaber, anser jeg 
for at være et udtryk for de sociale processer, hvori gennem sygeplejersken udfolder sin 
faglighed, hvilket jeg uddyber i det følgende. 

Gennem sin praktisering lever sygeplejersken op til de forventninger, der ligger organisa-
torisk til hende om at undersøge de patienter, hun har på sit program. Det vil sige, at 
nedbruddet af OCT-computeren betyder, at sygeplejersken søger at gøre det rigtige ved 
at overtage styringen af sin praksis igennem sin problemløsning. Endvidere viser syge-
plejersken, at hun besidder den faglig viden og erfaring, der sætter hende i stand til at 
skabe de forbindelser, der er en forudsætning for, at hun kan udføre sin praksis.   
Situationen er interessant, fordi den synliggør, hvordan sygeplejerskens faglighed kom-
mer til udtryk gennem hendes indsigt i de forskellige samarbejdspartneres funktioner, og 
at hun besidder et indgående kendskab til organisatoriske arbejdsprocesser. Det betyder, 
at sygeplejersken udfolder sin faglighed, når hun udfører de organisatorisk tilrettelagte 
arbejdsopgaver på en alternativ måde, der kræver mere eller andre aktiviteter end det 
rutinepræget arbejde.   
Ifølge Law (2007) findes et af de mest interessante steder på grænsen mellem orden og 
kaos (Law 2007: 5). Det vil sige, at sygeplejerskens praktisering synliggør hendes faglige 
kundskaber i form af indsigt i samarbejdspartneres arbejdsrutiner, og rutinerne i øjenam-
bulatoriet i det hele taget. Hvilket viser sig igennem den måde, hun løser problemet på, 
for at få sit arbejde til at fungere. Dermed bidrager OCT-computerens nedbrud til at 
synliggøre, hvordan sygeplejersken skaber sin faglighed. Det betyder, at sygeplejerskens 
viden gør det muligt for hende at skabe sammenhæng i hendes praksis. Rationalet i syge-
plejerskens praksis, der handler om at udføre de planlagte undersøgelser af patienterne, 
kan sygeplejersken overholde eller leve op til, fordi hun er i stand til at skabe ’nye’ for-
bindelser.  
Dermed skaber hun en særlig orden, som rummer et blik for relationen til patienterne, 
hvor hun ikke alene udfører sin praksis med henblik på, at patienterne bliver undersøgt, 
men hun formår at være opmærksom på deres behov for information i denne situation. 
Opsummerende for hele kapitlet, viser de to scripter henholdsvis OCT-apparatet som 
aktør og den nedbrudte OCT-computerener som aktør, hvordan sygeplejerskerne på for-
skellig vis takler uventede situationer i deres praksis. I det første script kæmper sygeple-
jersken med at genskabe en bestemt rutine eller orden, mens i det andet overtager syge-
plejersken styringen.  
Sygeplejersken Camillas praksis med OCT-apparatet er udtryk for en standardiseret prak-
sis. Der skabes et netværk, der er så kraftigt, at andre netværk umiddelbart ikke kan opstå, 
når der opstår uventede komplikationer. Dermed er det en praksis, hvor sygeplejerskens 
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faglighed udfoldes gennem en organisatorisk planlagt rutine, da sygeplejersken i situatio-
nen ikke er i stand til at gøre andet end at forsøge at genskabe det netværk, som rutinen 
med OCT-apparatet er udtryk for. Ifølge Edwards (2010) indebærer professionalitet, at 
man kan sætte sig ud over rutinen, og det finder jeg vanskeliggøres af inertien i arbejdet.  
Mens i det sidste script viser sygeplejersken Katja, at hun har en viden om kollegaers 
arbejde og hvordan arbejdet er tilrettelagt organisatorisk. Dette script handler, om et sam-
arbejde mellem menneskelige aktører, hvilket står i modsætning til det første script, hvor 
sygeplejersken bliver indfanget af den styring, som OCT-apparatet rummer.  
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Kapitel 11: Lean som rationale i 
sygeplejerskernes praksis 
I de forrige kapitler undersøgte jeg, hvordan sygeplejerskerne interagerer med forskellige 
ikke-menneskelige aktører. I dette kapitel er fokus rettet mod, hvordan sygeplejerskerne 
skaber mening med leantænkning. To sygeplejersker har undersøgt, hvordan de kan im-
plementere dele af leantænkningen i deres egen praksis i AMD-ambulatoriet. Det var et 
gratis kursus, som et medicinalfirma havde tilbudt alle AMD-ambulatorier i Danmark.  
De to sygeplejersker havde udfærdiget et PowerPoint, PP-oplæg for at præsentere deres 
udbytte af dette kursus til en nordisk konference. Oplægget bærer overskriften ’Best Prac-
tice’, hvor de præsenterer, hvordan arbejdet er blevet reorganiseret ud fra leantænknin-
gen. 

Sygeplejerskernes udbytte af kurset er interessant, fordi det har haft betydning for, hvor-
dan sygeplejerskerne har reorganiseret arbejdet i det ene AMD-ambulatorie. Udbyttet af 
kurset, som jeg anser for at være inspireret af Lean, har dannet grundlag for at effektivi-
sere arbejdsgange og øge produktiviteten i dette ambulatorie. 
Sygeplejerskerne gav mig deres oplæg i form af PP, og deres håndskrevne noter, som de 
havde tilføjet til PP-oplægget. Analysen tager udgangspunkt i disse PP og empiri fra felt-
arbejdet, der især består i samtaler med to sygeplejersker. Samtalerne med sygeplejer-
skerne og dokumenterne giver en særlig indsigt i, hvordan leantænkningen implementeres 
i en praksis. 

Analysen skiller sig ud fra de foregående, fordi den er rettet mod at eksplicitere den for-
ståelse, som sygeplejerskerne har erhvervet gennem deres deltagelse i kurset. Jeg under-
søger den forståelse, der kommer til udtryk i PP og feltnoter. Analysen er inspireret af 
governmentality optikken ved, at jeg analyserer, hvordan sygeplejerskerne skaber mening 
med deres praksis ud fra de eksplicitte og implicitte normer og værdier, der kommer 
til udtryk i PP.  
Lean har i en årrække gjort sig gældende i sundhedsvæsenet. Det vil sige, at sygeplejer-
skernes implementering af leantænkning ikke er noget nyt (Hauge 2017). Analysen tager 
afsæt i implementering af leanprincipper i det ene af ambulatorierne, mens praksisserne i 
det ambulatorie er tilrettelagt på en anden måde. Det skyldes blandt andet, at de ikke har 
den samme teknologi til rådighed, og derfor er organiseringen en anden. Sygeplejerskerne 
dér har fortalt mig, hvordan de yderligere kunne effektivisere, hvis de havde rum til flere 
OCT-scannere. Endvidere har afdelingssygeplejersken i en diplomopgave undersøgt, 
hvordan patientflowet i øjenambulatoriet kunne forbedres på baggrund af leanprincipper. 
Det vil sige, at leantænkningen ikke er ukendt i det andet ambulatorie, men det er uvist i 
hvor høj grad principperne gør sig gældende dér. 
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Jeg vil indledningsvis nævne de elementer fra Lean, som er relevante for analysen. Lean 
opstod oprindeligt i Japan, på Toyota fabrikken. Det diskuteres hvorvidt, at Lean forstås 
som en filosofi eller som en række værktøjer, der kan vælges ud fra situationen. Princip-
perne i Lean stammer fra masseproduktion og rationel arbejdstilrettelæggelse. Det hand-
ler blandt andet om at forbedre arbejdsgangene ved at kortlægge arbejdsprocesserne, og 
i den forbindelse er medarbejdernes medejerskab centralt. Lean har til hensigten at akti-
vere de involverede medarbejdere (Laursen mfl. 2010).  

Jeg indleder i ’Inspiration fra fabriksproduktion’ med at analysere to samtaler, som jeg 
havde med de to sygeplejersker på to forskellige tidspunkter i feltarbejdet, fordi de viser 
sygeplejerskernes engagement i arbejdet med implementeringen af Lean inspirerede prin-
cipper for arbejdet. De fortæller om, hvordan de blev optagede af at undersøge og tilret-
telægge deres arbejde på en ny måde. Herefter gør jeg rede for analyser af sygeplejersker-
nes PP, og hvordan de udmønter det perspektiv, som Leantænkningen tilfører deres prak-
sis. Det foregår i afsnittene ’Best practice’, ’Tidsudmåling’, ’Praksis som tidsforbrugende 
og tidsbesparende processer’ og ’Ensartethed i arbejdsprocesser’.  

Inspiration fra fabriksproduktion 

Nedenstående empiri er en feltnote over en ’snak’ jeg havde med den ene af de sygeple-
jersker, der fortæller mig om et kursus, som hun har deltaget i sammen med en kollega. 
Sygeplejersken er optaget af, at kurset var en ’øjenåbner’.  

En frokost møder jeg tilfældigt sygeplejersken Natasja ved garderobeskabene, og vi falder i snak. 
Hun fortæller mig engageret og begejstret om kurset, som de har fået meget ud af at deltage i.  
Konsulenten der stod for kurset, havde et helt andet perspektiv end det, vi normalt har inden for 
sygeplejen. Hun syntes umiddelbart, at det havde været mærkeligt, at de skulle forholde sig til 
begreber, man normalt anvender i forbindelse med fabriksproduktion. Men i løbet af kurset kom 
det til at give mening for sygeplejerskerne at anvende de nye begreber i forhold til sygepleje. Især, 
da de blev bedt om at beskrive arbejdsprocesserne i ambulatoriet.  
Ligeledes var det en øjenåbner for dem, da de på kurset dissekerede alle de handlinger, de udfører 
i forbindelse med behandlingen af AMD-patienterne. De beskrev arbejdsrutiner ned til mindste 
petitesse.  
Sygeplejerskerne er meget optaget af kurset. De udførte tidsmålinger på alle arbejdsprocesserne, 
de udfører med AMD-patienterne. De skal præsentere deres arbejde på en konference i næste 
måned. Hun slutter med at sige, at det jo også er vigtigt, at der er et godt arbejdsmiljø. Det motto, 
de havde med fra kurset, var: ‘Work smarter, not harder’. Selv om det også handler om at effekti-
visere behandlingen, er det ret vigtigt, at der er kvalitet. Så, hvis en nyhenvist patient tager ½ time 
i konsultationen, jamen, så tager det ½ time. Der skal være kvalitet, nævner hun igen. Hun mener 
i øvrigt, at det ikke er muligt at skære yderligere ned på tidsrammen (Feltnote 6.10.15: 3). 
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Sygeplejerskens ’beretning’ om sin deltagelse i kurset har betydet, at hun har fået en ny 
forståelse af sin praksis, da kurset bygger på nogle helt andre rationaler end dem, syge-
plejersken opfatter som grundlæggende inden for sygeplejen.  
Sygeplejersken omtaler sit arbejde som sygepleje, men det er uvist i hvilken betydning, 
hun bruger ordet. Under samtalen er jeg ikke opmærksom på det, fordi det er en almin-
delig måde at tale om sygeplejerskers arbejde på. Derfor spørger jeg hende ikke, hvad 
hun mener. Jeg vælger at forstå sygeplejerskens brug af ordet sygepleje i klassisk forstand. 
Sygeplejeforskeren Virginia Henderson (2012), der i 1960 udgav Sygeplejens Grundlæggende 
Principper, anskuer sygepleje som kendetegnet ved at hjælpe patienterne med at dække 
deres grundlæggende behov. Det er patientens behov, der er udgangspunktet for syge-
plejerskernes tilrettelæggelse af deres handlinger, og det er ud fra dette perspektiv, at jeg 
forstår sygeplejerskernes omtale af sygepleje i kapitlet.  

Begge sygeplejersker giver udtryk for, at det umiddelbart er underligt at skulle forholde 
sig til principper, der ligger til grund for fabriksproduktion, når det er sygepleje, de udø-
ver. Det er ikke en tilgang, de tidligere er stødt på inden for sygepleje. Fabriksproduktion 
handler om forarbejdning af råvarer til et produkt, hvorimod sygepleje i den gængse for-
ståelse drejer sig om at drage omsorg for syge mennesker. 
På kurset dissekerer de deres arbejdsrutiner, som derigennem bliver opdelt i forskellige 
arbejdsprocesser. Sygeplejersken fortæller om, hvordan deres syn ændres igennem deres 
undersøgelser af deres arbejde. Under kurset får de til opgave at afdække deres arbejds-
processer og i den forbindelse skal de udrede de undersøgelser, de udfører, ned til mind-
ste detalje. Dermed motiveres de til at undersøge deres arbejdsrutiner med henblik på at 
splitte dem op i enheder, som de efterfølgende tager tid på. På den måde regulerer syge-
plejerskerne deres måde at udføre arbejdet på, fra at fokus er rettet mod patientens behov 
til at handle om målbare arbejdsprocesser.  

På kurset blev de præsenteret for mottoet: ’Work smarter, not harder’ som kan genfindes på 
Dansk Lean Forums hjemmeside (Danske Lean Forum 2018). Sloganet motiverer syge-
plejersken til at forstå effektiviseringen af arbejdsprocesser positivt. Det er med andre 
ord ikke ensbetydende med, at der ikke er plads til kvalitet. Det er ikke er hensigten at 
udføre arbejdet ud fra en urealistisk forståelse af indholdet i det. I stedet tildeles arbejds-
opgaven den tid, det tager at udføre opgaven, men som Natasja fortæller, da jeg senere 
taler med dem begge om dette, så er arbejdsopgaverne skrællet ind til benet, således at 
det kun er det tekniske, der er tilbage. 

Den anden sygeplejerske der også deltog i kurset, følges jeg med senere. Sygeplejersken 
Nellie fortæller mig, at hun studsede også over, at bilproduktion kan have noget at gøre 
med sygepleje.  
Nellie fortæller om projektet: Der var lidt modstand i personalegruppen, da vi startede, fordi kol-
legaerne sagde, at det bare var for at få dem til at lave mere. … Kursuslederen havde intet kendskab 
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til sygepleje, men var inspireret af bilproduktion, og det havde jeg i første omgang svært ved at se 
meningen med.  
Men jeg kunne godt se, at vi havde nogle arbejdsprocesser, et in-come og vist også et produkt. 
Det, jeg har fået mest ud af, har været at undersøge vores arbejdsprocesser: Vi undersøgte om vi 
gentog nogle handlinger, der var unødvendige, og hvordan vi kunne tilrettelægge arbejdet bedre. 
Vi undersøgte nøje alle handlingerne, vi udførte, under undersøgelsen af AMD-patienterne.  

Nellie forklarer, at når man går til kaffe eller frokost, så skal man huske at tage de ting med, der 
skal ned i den retning af afdelingen, således man ikke går to gange og udfører noget dobbelt. Vi 
kommer til at tale om, at det handler om at tilrettelæggelsen af arbejdet, og sygeplejersken Nellie 
siger, at det lærte hun og jeg, som elever, men hun synes ikke, at sygeplejerskerne kan det i dag. 
Hun tilføjer, at ulempen er, at de unge sygeplejersker går så meget alene, så de ikke bliver oplært. 
Senere viser sygeplejersken Nellie mig, hvordan de har tænkt over deres arbejdsgange. Det sker, 
da hun skal til at spritte apparaturet af efter patienten.  

Nellie siger højt til sig selv: Det er bøvlet at komme rundt om apparaturet, for at spritte af. Så hun 
stiller beholderen, der indeholder servietterne til at spritte af med, på vindueskarmen bag ved 
apparaturet. Jeg observerer, hvordan hun, efter hun har dryppet patientens øjne, går om bag ved 
patienten og spritter apparaturet af. Imens sidder patienten og forsøger at komme sig over de 
svidende øjendråber. Mens sygeplejersken viser mig det, bliver jeg også grebet af, at det er ’smart’, 
fordi hun i stedet for at stå og at vente på, at patienten kommer sig, som jeg har set de andre 
sygeplejersker gøre, så bruger hun tiden til at spritte apparaturet af, og patienten kan således 
komme sig i fred, uden at sygeplejersken står og venter.  

Sygeplejersken Nellie fortæller: Det har været vigtigt at inddrage alle sygeplejerskerne, så de ikke 
følte, at det kun var for at optimere og spare tid.  
Emilie: Var det ikke også for at spare tid? 
Sygeplejersken Nellige: Jo, men der kommer mange flere patienter, og der er ikke mere tid. Vi 
måtte også tale med lægerne om den måde vi samarbejder på.  .. Noget af det, der optog vores tid, 
var at finde frem til, om patienterne skulle have undersøgt det ene eller begge øjne. Da det som 
regel ikke stod i journalen, og vi brugte tid på at gå ind til lægen for at afklare dette. Desuden 
kunne lægerne finde på at ordinere supplerende undersøgelser oven i synstesten. Det kunne for 
eksempel være en test af synsfeltet. Hvis det sker i dag, er det ikke længere os, der har AMD-
konsultationerne, der skal gøre det, men en anden sygeplejerske, fordi det er vigtigt at vi bevarer 
vores arbejdsrytme. Så vi har aftalt med lægerne, at de altid skriver i journalen, og at det fremgår 
tydeligt hvilket øje vi skal undersøge, og om der skal udføres andre undersøgelser (Feltnote 
5.11.15:2).  

Denne sygeplejerske fortæller også om, hvordan hun har fået en ny forståelse af sit ar-
bejde. Sygeplejersken er optaget af, og viser mig, hvordan hun ikke alene har tilegnet sig 
et blik for at udnytte tiden, men arbejdet udføres også på en nemmere måde. Hun viser, 
hvordan det er hensigtsmæssigt at spritte af, mens hun alligevel skal vente på patienterne. 
Øjendråberne svier og slører umiddelbart patienternes syn, så de har brug for tid til at 
komme sig, efter at sygeplejerskerne har dryppet deres øjne. Det er dette tidsrum, syge-
plejersken har fundet ud af, at hun kan udnytte til at spritte apparaturet af, sådan det er 
klar til den næste patient. 
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Sygeplejersken fortæller også, at hun kan se meningen med at forstå deres praksis som et 
produkt, de producerer. Det betyder, at arbejdsrutiner ikke længere opfattes som helhe-
der, men bliver opsplittet i enkeltelementer. Gennem deres arbejde med at afdække ar-
bejdsprocesserne bliver undersøgelserne, de udfører af patienternes øjne, sammenlignet 
med et in-come og out-come. På den måde bliver undersøgelsen af patienternes øjne til 
et produkt og ressourcen, der bearbejdes, er patienten.  

Til trods for sygeplejersken Nellies umiddelbart positive indstilling, udtrykker hun senere 
på dagen sin skepsis eller bekymring ved at stille spørgsmålet, mens hun er i færd med at 
registrere resultatet af den synsmåling i den elektroniske patientjournal, EPJ: ‘Er det her 
sygepleje? Behøver man at være sygeplejerske for at lave det her?’  
Det anser jeg for at være et udtryk for, at sygeplejersken er i tvivl, om det er sygepleje, 
hun udfører, fordi der er fokus på arbejdsprocesser og tilrettelæggelsen af arbejdet frem 
for patienterne. Hun nævner også i empirien ovenfor, at de var opmærksomme på at 
medinddrage kollegaerne, således de ikke fik den opfattelse, at det kun handlede om at 
øge produktiviteten. Måske er det en opfattelse, hun også deler. Jeg anskuer sygeplejer-
skens udtalelse for at rumme en bekymring over, at hun udfører arbejdet på en måde, 
hvor fokus flyttes væk fra patienterne. 

Opsummerende fortæller sygeplejerskerne om, hvordan de kan skabe mening med deres 
arbejde i AMD-ambulatoriet som en fabriksproduktion. Der er fokus på, at arbejdsruti-
nerne bliver splittet op i enheder, frem for at tage afsæt i patienten. Selvom de synes, at 
det er underligt, giver de også udtryk for, at det er en spændende ny måde at forstå arbej-
det på. Sygeplejerskerne bliver motiveret af leantænkningen til at ændre deres arbejdsru-
tiner. Sygeplejerskerne opdager meningen med at kortlægge arbejdsprocesser, som giver 
dem et helt andet indblik i deres praksis.  
Sygeplejerskernes nye forståelse af arbejdsopgaverne, anser jeg ikke for at være helt upro-
blematisk, fordi den ene sygeplejerske udtrykker sin tvivl om, hvorvidt det er sygepleje. 
Det vil sige, at sygeplejerskerne står i et dilemma: leantænkningen virker tillokkende, fordi 
den giver sygeplejerskerne et nyt blik på deres arbejde. Men sygeplejerskerne befinder sig 
i et dilemma, fordi deres faglige værdier bliver udfordret, når det ikke er patienterne, men 
arbejdsprocesserne, der kommer i første række.  
Sygeplejerskerne ansvarliggøres på baggrund af den viden, de har erhvervet på kurset og 
af ledelsen i organisationen, der tildeler dem tid til at ændre rutinerne i AMD-ambulato-
riet. De bliver altså motiveret af Leantænkningen til at påtage sig ansvaret for at indføre 
nye arbejdsrutiner. Hvordan det foregår, uddyber jeg i de næste afsnit. 
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’Bedst praksis’ 

I denne analyse gør jeg rede for PowerPointen ’Bedst praksis’ og analyserer indholdet i 
den. Den er interessant, fordi det er sygeplejerskernes introduktion til det samlede power-
point oplæg, og det er dem, der har fremhævet ordene med fedskrift. Derfor analysere 
jeg i det følgende, hvordan indholdet er udtryk for en bestemt forståelse af deres praksis. 

Bedst Praksis AMD – Formål 
Formål 

• Fokus på sygeplejen omkring anti-vegf behandlingen af våd AMD
• Kortlægning, analyse og aktiv bearbejdning af de processer der knytter sig til syge-

plejen i behandlingsforløbet
• Afdække muligheder for at forbedre behandlingsforløbet for sygeplejersker og pati-

enter
• Erfaringsudveksling

Afgrænsning 
• Omfatter kun sygeplejen relateret til anti-vegf behandlingen, dvs. ikke selve injekti-

onen
August 2014

Det, der først springer i øjnene, er overskriften. ’Best Practice’ er et udtryk, der anvendes 
i forbindelse med kliniske retningslinjer. Den kliniske retningslinje udfærdiges på bag-
grund af en større litteratursøgning for at finde frem til den viden, der er tilgængelig inden 
for det område retningslinjen retter sig imod. Det tilstræbes at finde frem til den viden-
skabelige viden inden for det givne felt, og den videnskabelige viden evalueres herefter i 
forhold til den relevans, den har for den pågældende praksis.  

I dette tilfælde anser jeg det for at være et udtryk for, at sygeplejerskerne regulerer udfø-
relsen af deres arbejdsopgaver i overensstemmelse med den tænkning, de bliver introdu-
ceret til på kurset. Når sygeplejerskerne bruger udtrykket ’Bedst Praksis’ sender de et 
signal om, at deres oplæg har en status, der kan sammenlignes med en klinisk retnings-
linje. Det vil sige en standard for, hvordan arbejdet i AMD-ambulatoriet bør udføres.  

I det følgende vil jeg uddybe indholdet i power-pointen. Den handler om, at sygeplejer-
skerne har undersøgt sygeplejen til patienter, der kommer i AMD-konsultationerne, hvor 
sygeplejerskerne er ansvarlige for at udføre bl.a. synstest og OCT scanning. Scripter i de 
forrige kapitler analyserer de arbejdsprocesser, som udspiller sig dér.  
Sygeplejerskerne havde fået til opgave at kortlægge, analysere og bearbejde de processer, 
som er forbundet med arbejdsopgaverne i patienternes behandlingsforløb. Det vil sige, 
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alle de opgaver, som sygeplejerskerne udfører i forbindelse med patienternes behand-
lingsforløb.   
Ifølge PP ovenfor er formålet med deres deltagelse i projektet, at de igennem udrednin-
gen af deres praksis, regulerer eller forbedrer behandlingsforløbet, ikke alene for patien-
terne, men også for sygeplejerskerne. Det fremgår ikke, hvordan arbejdet forbedres for 
sygeplejerskerne, men jeg antager det sker på baggrund af den ændrede tilrettelæggelse af 
arbejdet. 
Hvad angår patienterne er der en anden PP, der har fokus på patienternes behov. Dette 
skal ses i lyset af, at i Lean drejer det sig om at skabe værdi for kunden (Laursen 2010). 
Patienternes behov fremlægges i PP 9, som bærer overskriften:  

Eksempel på Interessent Analyse af Patienterne 
Krav & Forventninger, Hvad ønsker/forventer patienterne?  
1. Forbedring af synet 
2. Afgrænset behandlingsperiode  
3. Skriftlig og mundtlig information 
4. Ingen ventetid  
5. Samme fagperson hver gang (kontaktperson)  
6. Effektivt behandlingsforløb  
7. Krav på nye aftaletider.                                                                                
PowerPoint 9 

 
Jeg anskuer punkterne som et udtryk for, hvordan patienternes behov i AMD-ambulato-
riet forstås. Jeg uddyber i det følgende, hvordan jeg forstår indholdet i de enkelte punkter. 
Punkt 1 og 2 betyder, at patienterne har behov for, at deres syn bliver forbedret inden 
for en begrænset periode. Punkt 3 drejer sig om, at de gerne vil have både skriftlig og 
mundtlig information om deres sygdom. Punkt 4 handler om, at patienterne ikke er inte-
resseret i at vente på at modtage behandling eller at have ventetid i venteværelset. Punkt 
5 -7 betyder, at de gerne vil se den samme sygeplejerske hver gang og modtage en be-
handling, der virker hurtigst muligt, og vide besked om, hvornår de skal komme igen. 

Jeg anser punkterne for at være så overordnede, at de kunne gøre sig gældende for alle 
kategorier af patienter. Derfor kan punkterne også anskues som en standard for, hvordan 
patienternes behov skal forstås. Jeg hæfter mig endvidere ved, at der ikke står noget om, 
at sygeplejerskerne kan spørge patienterne om, hvad deres behov er.  
Endelig ved jeg fra feltarbejdet, at det ikke kan lade sig gøre at tilrettelægge arbejdet, 
således at patienterne får en kontaktperson. Så de møder den samme sygeplejerske hver 
gang. Det skyldes blandt andet, at sygeplejerskerne arbejder i andre konsultationer i 
øjenambulatoriet, og der kommer alt for mange AMD-patienter til, at det kan lade sig 
praktisere.   
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Punkterne viser, at sygeplejerskerne er subjektiverede til at udføre arbejdet på en måde, 
så de udelukkende har fokus på patienternes behandlingsmæssige behov. Patienterne for-
venter naturligvis at modtage den rette behandling, når de har behov for det, men der 
tages ikke højde for, at de kunne have andre behov.  

Tidsudmåling 

I denne analyse kommer jeg nærmere ind på, hvordan tiden får status i sygeplejerskernes 
praksis ved at blive kategoriseret. Nedenstående empiri viser, hvordan sygeplejerskerne i 
deres analyser opdeler arbejdsprocesserne i målbare størrelser. Sygeplejerskerne udreder 
undersøgelserne og alle de arbejdsprocesser, der er forbundet med dem. Empirien viser, 
hvordan arbejdet bliver opgjort i forskellige former for tid.  

Det vil være alt for omfattende at gengive flere PP i deres fulde længde. PP 19-23 præ-
senterer bl.a. en række fakta, der omhandler antallet af AMD-patienter, sygehusets belig-
genhed, opbygningen af projektet og de processer, det består af. Der iblandt ’Principper 
for proces-kortlægning’, som jeg vender tilbage til senere i kapitlet. I det nedenstående 
fremlægger jeg nogle pointer fra de PP, hvor sygeplejerskerne præsenterer kortlægningen 
af tidsmålingerne. De er relevante, fordi kurset motiverer sygeplejerskerne til at rette fo-
kus mod tidsaspektet i deres praksisser i AMD-ambulatoriet. 

I PP 19 har sygeplejerskerne som et led i projektet foretaget sygeplejerskerne tidsmålinger. Tids-
måling er et udtryk for kapaciteten. Eksempelvis blev kapaciteten gjort op i sygeplejerskedage pr. 
uge og procestid, i forhold til sygepleje.  
Ud for ‘sygepleje’ står ‘modtagelse & registrering, undersøgelse & dokumentation, samt informa-
tion mv.’. Endvidere er patientforløbene delt op i ’førstegangspatienter’, der er afsat 30 min. og 
’kontrolbesøg’, er der afsat 15 min. til.  
På PP 20 og 21 vises de beregninger for produktiviteten og effektiviteten for de sygehuse, der 
deltog i projektet. Derudover er der foretaget tidsmålinger af ventetid, gennemløbstid (fra patien-
tens ankomst i ambulatoriet til deres afgang), samt behandlingstid afsat pr. patient osv.   
I PP 22 og 23 fremlægger sygeplejerskerne tidsmålingerne. De præsenterer deres resultater sam-
men med resultaterne fra tre andre hospitaler i fire kolonner, således de kan sammenligne deres 
resultater. Ambulatoriet har tydeligvis de bedste procestider i forhold til sygepleje, gennemløbstid 
og behandlingstid, når det gælder førstegangspatienter. Mens de er mere jævnbyrdige med de an-
dre hospitaler, når de samme procestider gælder kontrolpatienter’.  
Sygeplejerskernes har skrevet ud for power point 22, der omhandler tidsberegningen for kontrol-
patienter: ‘Glade for at synliggøre der faktisk ikke var ventetid for disse ptt, tilbud om inj. (injektion) samme 
dag. Retningslinjer klare, anbefalinger følges. Fik synliggjort hvad der fik et program til at vælte’ (PowerPoints 
19-23).

I disse PP dissekerer sygeplejerskerne deres arbejdsopgaver, hvilket sker for at opmåle 
tiden, der bruges på de forskellige arbejdsprocesser. Tidsaspektet får dermed en ny status 
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i deres praksis. Tidsmålingerne motiverer dem til ydereligere at undersøge, hvordan de 
bruger tiden og sygeplejerskerne får på den måde en anden forståelse af deres arbejde. 
Det vil sige, at de ansvarliggøres til at undersøge, hvor lang tid det tager at udføre for-
skellige arbejdsopgaver. 
I det følgende vil jeg uddybe de forskellige måder, hvorpå sygeplejerskerne anskuer be-
tragter tidsaspektet i deres praksis. ’Ventetid’ og ’gennemløbstid’ er interessante som ek-
sempler, på, hvordan forskellige former for tid bliver væsentlige for sygeplejerskernes 
forståelse af deres praksisser. I næste afsnit uddyber jeg, hvordan de på baggrund af deres 
reorganisering af arbejdsopgaverne får flere tidsparametre, som former deres opfattelse 
af arbejdet. 

’Ventetid’ anser jeg for at være et udtryk for patienternes ventetid. ’Ventetid’ er et af 
parametrene i den årlige spørgeskemaundersøgelse af patientoplevelser, også kaldet 
Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP for ambulante afdelinger (2015). 
LUP foretages på alle hospitalsafdelinger, og den ses som et udtryk for patienternes op-
levelse af kvalitet. Under feltarbejdet oplevede jeg, at sygeplejerskerne havde deres op-
mærksomhed rettet mod, om patienterne havde ventetid, samtidig med at de holdt øje 
med, om de var kommet bagud i forhold til tidsplanen i programmet. Alle de sygeplejer-
sker, jeg fulgte, var optagede af tidsaspektet. 15 min. forsinkelse var acceptabelt, men det, 
der lå over, var problematisk. 
Også ’gennemløbstiden’ gav sygeplejerskerne en helt ny indsigt i, hvordan arbejdet kunne 
forstås. ’Gennemløbstiden’ er den tid, det tager for patienterne at komme igennem AMD-
ambulatoriet, fra de kommer ind ad døren til de forlader det igen. Så det inkluderede alle 
de undersøgelser, sygeplejerskerne foretager og lægernes konsultation. ’Gennemløbsti-
den’ er et udtryk for, at patienternes vej igennem ambulatoriet sammenlignes med en 
ressource, der forarbejdes gennem et produktionsforløb. ’Gennemløbstiden’ gav syge-
plejerskerne et indblik i, hvor i forløbet patienterne kom til at vente. Hvilket ikke er hen-
sigtsmæssigt, hverken for patienterne eller i en produktionsforståelse. Dette er et udtryk 
for kundeværdi, som også er et af aspekterne i Lean (Laursen 2010).  

Når alle arbejdsprocesser er kortlagt og opgjort i den tid, de tager, bliver det vanskeligt 
for sygeplejerskernes at gøre andet end det, der er planlagt. Det betyder, at sygeplejer-
skerne ansvarliggøres til at udføre arbejdet på en bestemt måde. Inden jeg uddyber rati-
onalet i de forskellige former for tidsaspekter, vil jeg i det følgende komme nærmere ind 
på tid som begreb.  
Hassan (2005) fremfører, at det i det moderne samfund er ’clock time’, der er fremher-
skende. Det vil sige, at det er ’clock time’, der er central for vores opfattelse af tid. ’Clock 
time’ er en måde at forstå verden på, som vi tager for givet. Det er en rytme, der er dybt 
indlejret i forståelsen af det moderne samfund, da ’clock time’ er en målestok, som ordner 
og organiserer vores samfund. ’Clock time’ er en metafor, for at verden kan forstås som 
en harmonisk og logisk opbygget orden. Hassans pointe er, at ’clock time’ i stedet skal 
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opfattes som en social konstruktion. Uret betragtes som et abstrakt symbol på tid, der er 
et forsøg på en mekanisk måling af det uregerlige i menneskers liv og i naturen (Hassan 
2005, Colley et al 2012). 
Selvom dette perspektiv er filosofisk, finder jeg det relevant, fordi det giver en indsigt i, 
at sygeplejerskerne regulerer og organiserer deres praksis på en særlig måde, når de ud-
måler forskellige praksisser på grundlag af ’tid’ som parameter. På baggrund af citatet af 
Hassan (2005) vil jeg anskue det som en måde at kontrollere det, der gøres i praksis. De 
forskellige måder hvorpå tidsforbruget i arbejdsprocesserne kan forstås, ansvarliggør dem 
til at regulere og kontrollere deres praksis på en ny måde. Sygeplejerskernes deltagelse i 
kurset betyder, at de bliver motiverede for og subjektiverede til at skabe en særlig orden 
i arbejdet gennem de forskellige former for tidsperspektiver. 

Praksis som tidsforbrugende og tidsbesparende processer 

Sygeplejerskerne har kortfattet beskrevet udfordringerne i nedenstående power-point 18. 
Udfordringerne vises i forhold til de to patientkategorier i én kolonne og årsager i kolon-
nen ved siden af. Jeg vil uddybe nogle af de udfordringer, som sygeplejerskerne fandt 
frem til, da de undersøgte/udredte deres praksis. Men først vil jeg gengive power-poin-
ten:  

PowerPoint 18 

Udfordringer – xxxx 

Prioritet Førstegangspatienter Noter/Årsager 
Modtager en del henvisninger fra praktiserende øjenlæger på pa-
tienter hvor der ikke foreligger OCT 
Mange flytninger af patienter giver tidsspild (op til 4 gange)  
Mangel på dataoverførsler (ex fra AR brillemåler til journal) 
Patienter med særlige behov sprænger tidsrammen 

Ventetid på apparatur 

Tilpasning af fraser 
Tilpasning af ‘behov’ – udbud/efterspørgsel for kontrol og in-
jektionstider 
Overbooking – dvs flere henvisninger end tider 
Mange forskellige sygeplejersker udfører undersøgelserne(dvs 
ikke faste sygeplejersker) 

Apparatur i forskellige rum 

IT begrænsninger 
F.eks. Kørestole, vanskelige OCT
m.v.
Hvis der er flere ‘AMD’ programmer
samme dag- især OCT

Mindre klinik hvor det er ønskvær-
digt så mange som muligt kan udføre 
de fleste opgaver 

Prioritet Kontrolpatienter Noter/Årsager 
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Mange flytninger af patienter giver tidsspild (op til 4 gange)  
Patienter med særlige behov sprænger tidsrammen 
 
 
Mangel på dataoverførsler (ex fra AR brillemåler til journal) 
Ventetid på apparatur 
 
 
 
Patienter der har andre diagnoser tager længere tid for lægen 
 
Tilpasning af fraser 
Tilpasning af ‘behov’ – udbud/efterspørgsel for kontrol og in-
jektionstider 
Overbooking – dvs flere henvisninger end tider 

 
F.eks. Kørestole, vanskelige OCT 
m.v.    
 
IT begrænsninger 
 
Hvis der er flere ‘AMD’ programmer 
samme dag- især OCT  
 
Ikke altid patienterne har ‘rene’ 
AMD diagnoser      

 

 
Andet:  
Mangler tal som styreredskab(database) så det er nemmere at 
planlægge fremadrettet (Infoskærme, film mv)  

 
Sygeplejerskerne har opridset de aktiviteter, som de forstår som udfordringer. Jeg anser 
aktiviteterne for at være et udtryk for de forskellige aspekter, der optager uønsket tid. Det 
vil sige, at det er forhold, der forsinker eller forhindrer sygeplejerskerne i at overholde 
den fastlagte tidsramme.  
Udfordringerne er stort set de samme, uanset om det er førstegangspatienter eller kon-
trolpatienter. De nævner, at mange ’flytninger’ giver ’spildtid’, det vil sige, at en patient 
kan bevæge sig op til 4 gange fra rum til rum. Årsagen til dette er, at apparaturet findes i 
forskellige rum. (Jf. analysen ’Nedbrud af OCT-computer’ der viser, hvilken betydning 
det har, at der er let adgang til apparaturet.)   
Under sygeplejerskernes arbejde med at reorganisere deres arbejdsopgaver ud fra lean-
tænkningen bliver de subjektiveret til at forstå ’flytninger’ som ’spildtid’. ’Flytninger’ er 
altså udtryk for, at de undersøgelser, de udfører, foregår i forskellige konsultationer. ’Flyt-
ninger’ er problematiske, fordi det tager tid at flytte sig fra et rum til et andet. På baggrund 
af sygeplejerskernes deltagelse i kurset, subjektiveres de til at betragte nogle praksisser 
som ’spildtid’. Det ligger i selve udtrykket ’spildtid’, at der bruges tid på noget, der er 
unødigt, og derfor bør spildtid undgås.  
Spørgsmålet er, om det ikke antyder over for sygeplejerskerne, at når de har brug for at 
flytte sig, så spilder de tiden. Det vil sige, at den tid kunne de have brugt bedre. På den 
måde kommer de til at italesætte nogle praksisser negativt, og det er praksisser, der kan 
være svære at undgå. Det sker for eksempel, når sygeplejerskerne mangler noget eller de 
af anden årsag har brug for at forlade deres konsultation. 

I forbindelse med de udfordringer, der er nævnt i ovenstående PP 18, nævnes andre pro-
blematikker. Under ’Årsager til udfordringer’ står: ‘mangel på dataoverførelser fra AR, 
dvs. brillemåleren til journal, EPJ’. Manglen på dataoverførsel, har en sygeplejerske under 
feltarbejdet fortalt, skyldes begrænsninger i it. Sygeplejersken fortalte, at det ville lette 
deres arbejde, hvis det ikke var nødvendigt at registrere disse værdier. På den måde kan 
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de spare tid. ’Brillemåleren’ (som også kaldes for ’kæmpebrillen’) måler automatisk pati-
enternes syn, og resultatet bliver printet på en seddel, der ligner kvitteringen fra super-
markedet, som sygeplejerskerne bagefter noterer i den elektroniske patientjournal, EPJ. 
Endvidere er ’ventetid’ en udfordring, og årsagen er, at der kører flere AMD programmer 
på samme dag.  

I PP 18 nævnes også, at ‘Patienter med særlige behov sprænger tidsrammen’. Det vil sige, 
at patienter i kørestol og vanskelige OCT forløb, sprænger deres tidsplan. Vanskelige 
OCT forløb hentyder til, at der er patienter, som sygeplejerskerne har svært ved at scanne. 
Sygeplejerskerne har fortalt, at patienter med sygdommen Parkinsonisme er meget svære 
at scanne, fordi de ikke kan holde deres hoved stille. Ligeledes er patienter i kørestol, 
patienter sygeplejerskerne må bruge ekstra tid på, hvilket nedenstående empiri er udtryk 
for. Det er et referat af sygeplejersken Nellies håndskrevne kommentarer: 

‘Flytninger -> forsøgt at tænke ændringer, men giver nye udfordringer. Det ikke er mange men 
det er den enkelte patient, som sprænger programmet. Planlægger os ud af ventetid på apparatur, 
programmer, siger til ved problemer (læge – sygepl – sekr) gensidigt ansvar’ (Sygeplejerskens hånd-
skrevne note ud for PP 18). 

’Tilpasning af fraser’ er også en udfordring. Fraserne benyttes i EPJ således, at sygeple-
jerskerne kun behøver at skrive så lidt som muligt. I stedet kan de nøjes med at fjerne de 
fraser, der ikke er relevante for den enkelte patient. Årsagen til denne udfordring er ikke 
anført. Eksempler på fraser kan være højre eller venstre øje, diagnose, behandling mv. 
Det betyder, at sygeplejerskerne ikke skal tage stilling til, hvad de skal notere. I stedet 
sletter de fraser, der er overflødige. Dermed er dokumentationen målrettet de fraser, der 
er angivet i EPJ. Samtale med patienterne er ikke nævnt som frase, og de registrerer ikke 
samtalerne, fortalte sygeplejersken Natasja. Denne måde at udføre dokumentationen på, 
anser jeg for at være udtryk for en bureaukratisering af arbejdsopgaven. ’Fraserne’ bety-
der, at sygeplejerskerne standardiserer og kodificerer dokumentationen (Dahl 2009:638). 

En helt anden udfordring er overbooking. Det skyldes, at overbooking er et udtryk for, 
at der ikke er afsat tid til disse patienter, idet der er flere henvisninger end der er tider. 
Når arbejdsopgaverne er nøje opgjort i tid, bliver overbooking et problem, fordi den tid, 
der er til rådighed til den enkelte patient, indskrænkes yderligere.  
Den sidste udfordring, jeg vil nævne, er, at lægen bruger længere tid på de patienter, der 
ikke er ‘rene’ AMD-diagnoser. Når patienterne ikke er rene AMD diagnoser, betyder det, at 
de også har andre øjendiagnoser, derved antydes en kompleksitet, jeg antager kan være 
vanskelig at ensrette. 
I det følgende vil jeg fortsætte med at fremføre den pointe, at Leantænkningen i sygeple-
jerskernes praksis betyder, at tidsaspektet bliver et omdrejningspunkt for deres praksis. 
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På kurset er sygeplejerskerne subjektiveret til at forstå patienternes behov, som angivet i 
tid. Det er ikke patientens behov som sådan, der sigtes til, men ifølge Leantænkningen er 
det sygeplejerskernes behov for tid til at udføre undersøgelserne, der bliver det centrale.  

Ventetid er ligesom spildtid et negativt ladet udtryk. I dette tilfælde er det også ventetid 
som opstår for sygeplejerskerne, hvis de ikke umiddelbart har adgang til de konsultatio-
ner, hvor der er apparatur, de skal bruge til at undersøge patienterne med. Dermed kom-
mer både sygeplejerskerne og patienterne til at vente.  
Endvidere er det ikke det store antal patienter, der tager tid, men det er de ’krævende 
patienter’. De ’krævende patienter’ er dem, som sygeplejerskerne er længere tid om at 
undersøge.  Det er de ’krævende patienter’, der ’sprænger tidsplanen’. Det er kun muligt 
at sprænge en tidsplan, hvis der er en forventning om, at det kunne være anderledes.  
Tidsaspektet spiller således en væsentlig rolle for, hvordan sygeplejerskerne skildrer deres 
praksis. Det anskuer jeg som et udtryk for, at der er nogle patienter, der er at foretrække 
frem for andre, fordi det lyder negativt at sprænge tidsplanen. Ligesom ’krævende pati-
enter’ også er et negativt udtryk for patienter, der af forskellige grunde tager længere tid. 
Normen de regulerer deres praksis efter, er tidsaspektet. Patienterne skal tilpasses tids 
udmålingen og ikke omvendt.  
’Krævende patienter’ er altså en metode til at håndtere, at ikke alle patienter passer ind i 
tidsplanen. Det bliver legitimt at påpege, at nogle patienter har et øget tidsbehov. Flere 
sygeplejersker fortalte under feltarbejdet, at det var en lettelse, at der var afsat tid til de 
krævende patienter, der af forskellige grunde tager længere tid at undersøge.  
Når sygeplejerskerne udmåler deres arbejde i forskellige tidsenheder, vil jeg argumentere 
for, at tiden bliver normsættende for aktiviteterne i AMD-ambulatoriet. På baggrund af 
tidsmålingen bliver de forskellige undersøgelser forbundet med den angivne tid. Derved 
skaber tidsaspektet en optik, hvor ud fra sygeplejerskerne regulerer de øvrige aktiviteter. 
Det rejser spørgsmålet, hvad det gør ved de praksisser, der ikke har fået tildelt et tidspa-
rameter og dermed ikke værdisættes.  

Opsummerende betyder leantænkningen, at sygeplejerskernes motiveres til at rette fokus 
mod tidsaspektet. ’Spildtid’, ’ventetid’, ’øget tidsbehov’, ’patienter der sprænger tidsram-
men’ er alle negative udtryk for, at sygeplejerskerne bruger for meget tid på noget, der 
tilsyneladende ikke er relevant, og de kunne bruge tiden bedre. Dette er interessant, fordi 
der ikke levnes rum til uventede hændelser, hvor sygeplejerskerne må gøre noget andet 
end det, de har planlagt. På dette grundlag vil jeg argumentere for, at tidsudmålingerne 
bliver normsættende og ansvarliggør sygeplejerskerne til at værdisætte arbejdsopgaverne 
i overensstemmelse med de forskellige former for tidsbenævnelser. Det er ikke alene do-
kumentationen, der bliver kodificeret, men arbejdsopgaverne bliver i det hele taget stan-
dardiserede, hvilket jeg uddyber i næste afsnit.  
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Ensartede arbejdsprocesser 

I det nedenstående har jeg gengivet PP 25 ’Udbyttet af projektet’, hvor sygeplejerskerne 
beskriver deres udbytte af at reorganisere arbejdsopgaverne ud fra leantænkningen. Jeg 
har flettet sygeplejerskernes håndskrevne kommentarer ind i teksten med kursiv, og det 
er sygeplejerskernes fremhævelser med fed skrift. 

 PowerPoint 25: Resultater – Udbytte af projektet 

• Synliggørelse af hvad tiden konkret bliver brugt til – herunder uhensigts-
mæssig tilrettelæggelse, ventetid og dobbeltarbejde. ‘her blev den enkeltes
autonomi udfordret, det individuelle forsvinder’

• Vigtigheden af ensartethed, struktur og konkrete regelsæt ’(Tryghed)’
• Vigtigheden af vedvarende uddannelse så flest mulige kan håndtere de

forskellige patientkategorier med størst mulig fleksibilitet.
• Respekt for fastlagte programmer og arbejdsfordelingen mellem forskellige

personalegrupper så ressourcerne anvendes hensigtsmæssigt
• Øget opmærksomhed på at undersøgelsesrum og udstyr skal være klar til

patienten. ‘samme rum hver gang, udstyr må ikke fjernes og andre må ikke snuppe
rum’

• Inspiration til re-design – også af andre patientforløb.’bla. inj. og kataract’
• Tydelige journalordinationer/notater.
• Fraser er et godt arbejdsredskab.
Efterfølgende effekt:
• Håndtering af 10 % øget patientindtag uden tilsvarende øgning i ressour-

cer.
• Fastholdelse af det gode udviklingsforløb gennem tilbagevendende op-

samling.

Inden jeg analyserer sygeplejerskernes redegørelse for deres udbytte af projektet, gør jeg 
rede for udpluk fra en mail, som den ene sygeplejerske har sendt til den anden. Mailen er 
sendt, fordi de har forberedt PP-oplægget sammen. Det er sygeplejerske Nellies refleksi-
oner over deres udbytte af kurset.  

Udpluk af mail fra Nellie til Natasja: 
- øget bevidsthed og fokus på udstyr og rum skal være i orden, dvs man er i samme rum hver
gang, udstyr må ikke fjernes, udstyr skal repareres straks, andre må ikke lige snuppe rummet

- øjenåbner for revidering af andre patientforløb (dette arbejdes der sideløbende med)
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- legaliseret at vi som sygeplejersker vurderer evt øget tidsbehov hos bestemte patientgrupper
(eks kørestol, fremmedsprog, vanskeligt at foretage OCTmm) dvs tiden følger den patient som
har behovet.

- fik synliggjort, hvad vi foretager os hos patienterne, nogle gør for meget, andre for lidt, noget
arbejde er dobbelt. (dette har været svært for enkelte personaler…føler deres autonomi er  kræn-
ket, deres individuelle måde at arbejde på bliver tilsidesat) (Mail november 2015).

Følgende analyse viser, hvordan sygeplejerskerne på baggrund af deres kursus skaber en 
standardiseret praksis. Sygeplejerskernes udbytte af kurset er, at tidsaspektet og tilrette-
læggelsen af arbejdet er afgørende, og der er en række forhold, som skal overholdes for 
at gennemløbstiden opfyldes. Det vil sige, at arbejdet bliver tilrettelagt ud fra en ’ensartet 
struktur og konkrete regelsæt’. Regelsæt er markeret med fed skrift, og det betyder, det 
er vigtigt, at reglerne overholdes, hvilket jeg anskuer som et udtryk for standardisering af 
deres praksis AMD-ambulatoriet.  

Den tænkning, der ligger til grund for, at sygeplejerskernes arbejde skal udføres efter en 
ensartet struktur og konkrete regler, vil jeg uddybe ved at inddrage Frederick Taylors syn 
på systematisk arbejdsledelse. Taylor (1910) skriver i The Principles of Scientific Mana-
gement, om den nye form for arbejdsledelse, hvor arbejdet er planlagt på forhånd, frem-
for at arbejderne selv tager stilling til, hvad de skal gøre for at udføre det. Den nye form 
for arbejdsledelse bygger på den viden, som arbejderne bruger, når de udfører arbejdet. 
Denne viden er i stedet blevet indsamlet og bearbejdet til regler for, hvordan arbejdet 
skal udføres. På den måde er det muligt at udføre arbejdet på en ensartet måde.  
Taylor finder frem til, at arbejdsopgaverne skal tilrettelægges ud fra nogle bestemte prin-
cipper. For det første skal arbejdet opsplittes i afgrænsede komponenter, således arbej-
derne ikke skal tage stilling til, hvad de skal gøre. For det andet skal arbejderne trænes og 
undervises, for at blive oplært i at udføre opgaverne. For det tredje er det vigtigt, at ar-
bejdet udføres i overensstemmelse med principper, der bygger på systematisk viden (Tay-
lor 1910). Taylor nævner ikke tidsforbruget, men det er interessant, at arbejdet skal være 
ensartet, og det skal være tilrettelagt, således arbejderne ikke selv behøver at tage stilling 
til, hvad de skal gøre. Disse aspekter afspejles i sygeplejerskernes afdækning af deres ar-
bejdsprocesser og gennem deres inddragelse af kolleragerne i drøftelser af, hvad de gør.  

Jeg vil først se på, hvad sygeplejerskerne gør for at ensrette arbejdsprocesserne. De er 
med andre ord gjort ansvarlige for reorganisering af arbejdsopgaverne. Sygeplejerskerne 
begynder med at kortlægge arbejdet, ved at indsamle viden om deres kollegaers erfaringer 
med at udføre arbejdet i AMD-konsultationerne. Empirien er sygeplejerske Nellies notat 
i forlængelse af PP 15, der bærer overskriften Bedste praksis AMD sygepleje – Hovedprocesser. 
Sygeplejersken skriver:  
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De fik sat ord på hvad det er vi præcis gør med de 2 pt. (patient) forløb. Øjenåbner for alle. Her 
involverede vi kollegaer, klinikleder, læger. Fik alle vinkler med, vigtigt alle kom til orde, fik ejer-
skab. Alle har forskellige opfattelser af hvad et program indeholder. Dobbeltarbejde fremgik. Fik 
sat ord/post-it på det arbejde den enkelte gør (Sygeplejerskens notat tilføjet PowerPoint 15). 

Notatet viser, hvordan sygeplejerskerne har motiveret kollegaerne til en fælles undersø-
gelse af arbejdsprocesserne i AMD-konsultationerne. De beskriver i fællesskab alle akti-
viteterne i detaljer: hvem gør hvad, og om der er dobbeltarbejde, osv. Dette fører til, at 
udredningen af arbejdsopgaverne bliver en øjenåbner, en ’AHA – oplevelse’. 
Selve arbejdet med at kortlægge arbejdsprocesserne motiverer sygeplejerskerne hele per-
sonalegruppen til at deltage i. De synes, det er vigtigt, at deres kollegaer også får ejerskab. 
Det vil jeg anskue som sygeplejerskernes forsøg på at gøre deres kollegaer medansvarlige 
i bestræbelserne på at indføre leantænkningen i deres praksis, således den ændrede for-
ståelse af deres praksis, bliver et fælles anliggende. Hvilket også er i overensstemmelse 
med leantænkningen (Laursen 2010). Der står ikke noget om, at de i ambulatoriet har 
haft en temadag eller noget lignende. Men det vil jeg antage, at de har haft, ud fra den 
måde sygeplejersken formulerer sig i sine noter.  

I mailen ovenfor refererer sygeplejersken til en række logistiske forhold, der skal være 
tilstede. Såsom at andre ikke må optage AMD-konsultationen eller deres apparater og 
andet udstyr, fordi det forhindrer dem i at udføre deres arbejde inden for tidsrammen. 
Dermed bliver de logistiske forhold og andre elementer, der er grundlæggende for syge-
plejerskernes måde at udføre deres praksis på, centrale for deres forståelse af deres ar-
bejde, hvilket jeg kommer nærmere ind på i næste tema.  

Jeg vender tilbage til power point 25, hvor den første pind handler om, hvordan sygeple-
jerskernes arbejdsopgaver opgøres i tid, og sygeplejersken har tilføjet ’her blev den enkeltes 
autonomi udfordret, det individuelle forsvinder’. Det er indlysende, at når alle arbejdsprocesser 
er opgjort i tid, er der kun tid til det, der er afsat tid til. Sygeplejersken nævner i sin mail, 
at nogle sygeplejersker oplever, at deres autonomi er blevet brudt. Det vil sige, at den 
enkelte sygeplejerske ikke længere har mulighed for at tilrettelægge arbejdet på en måde, 
som hun finder passende.  

I det følgende vil jeg uddybe, hvordan sygeplejerskernes autonomi udfordres af produk-
tionsrationalet ved at undersøge tidsordenen i sygeplejerskernes praksis. Colley (2012) 
præsenterer to forskellige tidsordner ’abstrakt tid’ og ’konkret tid’. Den ’abstrakte tid’ 
kommer til udtryk igennem ’clock time’. Tidsudmålingen af sygeplejerskernes arbejde be-
tyder, at de er i stand til at undersøge flere patienter, fordi der er afsat en bestemt tids-
ramme til den enkelte. Denne forståelse af tid medfører en særlig anskuelse af arbejdet, 



 212 

hvor det ikke er selve indholdet i arbejdet, der er afgør tidsforbruget. Det er tiden, der er 
til rådighed, der er i fokus.  
Mens den ’konkrete tid’ tager afsæt i selve arbejdsopgaven og de processer, der er indbe-
fattede i at udfører den. Tidsaspektet er i dette perspektiv knyttet til indholdet i processen. 
Colley nævner omsorg som en proces, der udspringer af procestid, fordi patienters behov 
er uforudsigelige, og derfor kan de ikke udmåles på forhånd (Colley et al 2012: 372-373). 
Den ’konkrete tid’ er altså et udtryk for, at det er situationen eller patienten, der styrer, 
hvad sygeplejerskerne gør. 
Jeg anser sygeplejerskens notat i PP 25 for at være udtryk for, at sygeplejerskernes kolle-
gaer mener, at deres autonomi indskrænkes under reorganiseringen af arbejdet. Det be-
tyder, at det ikke er patienternes behov, der er styrende for, hvordan sygeplejerskerne 
udfører arbejdet. Sygeplejerskerne har ikke længere mulighed for selv at tage stilling til, 
hvad der skal gøres i selve situationen, eller at udføre undersøgelserne på en måde, som 
de selv finder er passende.  
Det er derimod den ’abstrakte tid’ der er på spil i sygeplejerskernes praksis, hvilket skal 
ses på baggrund af, at den udelukkende er tilrettelagt ud fra den tid, det tager at udføre 
en arbejdsopgave. Arbejdet er karakteriseret ved, at alle arbejdsopgaverne får tildelt et 
kvantum tid. Dermed levnes der ikke plads til, at det er den enkelte patient sygeplejer-
skerne tager udgangspunkt i. Dette gælder også for ’krævende patienter’, som tildeles 
længere tid.   
’Udbyttet af projektet’ viser, at sygeplejerskerne også har fundet frem til ’uhensigtsmæs-
sigt dobbeltarbejde’.  Arbejdsgange er blevet målrettet, hvilket fraserne i den elektroniske 
patientjournal og tydelige journalnotater hjælper dem med. Dermed er tiden ikke brugt 
på noget, der er overflødigt. Det vil sige, at opgaver, der ikke er beskrevet, ikke tillægges 
betydning. Endelig ses det, at de har formået at øge produktiviteten eller patientindtaget 
med 10 % ved hjælp af effektiviseringen.  

Opsummerende er det lykkedes sygeplejerskerne at reorganisere deres arbejde, således at 
det bliver udført ud fra en leantænkningen. Det centrale er, at tidsaspektet og ’ensartede 
arbejdsprocesser’, er styrende for, hvordan sygeplejerskerne regulerer tilrettelæggelsen af 
arbejdsopgaverne. Det er ikke alene sygeplejerskerne, der bliver ansvarliggjort, men kol-
legaer bliver det ligeledes. Dette kommer til udtryk ved, at de i fællesskab har kortlagt 
arbejdsprocesserne, og på den måde har de fået ejerskab til reorganiseringen af arbejdet.  
Når arbejdsprocesserne bliver ensartede, strukturerede og regelrettede er det den ’ab-
strakte tid’ og ikke den ’konkrete tid’, der er styrende for, hvordan de udfører deres ar-
bejdet. Sygeplejerskerne subjektiveres til at skabe mening med arbejdet ud fra leantænk-
ningen, hvilket er interessant, når produktet i den ambulante praksis er patienter, der ikke 
kan forventes at agere og reagere på en bestemt måde.  Og der tages ikke eksplicit højde 
for dette forhold i reorganiseringen af arbejdsopgaverne.  
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Under arbejdet med at afdække arbejdsprocesserne opsplitter sygeplejerskerne arbejds-
opgaverne i enheder. Dette er udtryk for det, som Dahl (2009:638) kalder for detaljelo-
gikken, hvor der foregår en regulering af arbejdet gennem opsplitningen af det i enheder. 
Et eksempel på dette, er, at dokumentationen foregår ved hjælp af ’fraser’. Arbejdet bliver 
på den måde bureaukratiseret gennem kodifisering, som retter sygeplejerskernes blik mod 
undersøgelsen af patienternes syn ud fra et produktionsrationale. Det vil sige, at de gen-
nem brugen af ’fraserne’ regulerer dokumentationen, således at der foregår en ensretning 
af, hvad der tillægges værdi i arbejdet. Eller som Dybbroe (2015:70-71) viser det, bliver 
det registrerbare til styringsredskaber i sygeplejerskernes arbejde. 
Når arbejdet organiseres med fokus på selve arbejdsprocessen, og der ikke levnes mulig-
hed for at tage udgangspunkt i de behov, som patienterne måtte have, vil jeg argumentere 
for, at sygeplejerskerne skaber deres faglighed ud fra leantænkningen. Det indebærer, at 
de organisatoriske normer bliver styrende, og mulighederne for at udføre arbejdet ud fra 
andre normer eller værdier indskrænkes.  

Opsummerende for kapitlet ansvarliggøres sygeplejerskerne af leantænkningen og ledel-
sen til at regulere deres arbejdsopgaver i AMD-konsultationerne. Med leantænkningen 
som styringsredskab i arbejdet, kortlægger sygeplejerskerne de forskellige arbejdsproces-
ser, der efterfølgende opmåles i tid. Spildtid, ventetid, gennemløbstid, øget tidsbehov og 
patienter, der sprænger tidsrammen, skaber en ny forståelse af arbejdet. Det vil sige, at 
selve arbejdsprocessen bliver det centrale, og den afgrænsede tidsramme, der tildeles de 
enkelte opgaver, bliver måden, hvorpå sygeplejerskerne skaber mening med arbejdsop-
gaverne.  
Tiden regulerer sygeplejerskernes organisering af arbejdsopgaverne og dermed deres 
måde at udføre arbejdet på. Dette medfører, at de arbejdsopgaver, der ikke tildeles en 
tidstramme, bliver overflødige, eller de bliver forhindringer. Sygeplejerskerne ansvarlig-
gøres til at regulere arbejdet ud fra de regelsæt eller normer, der ensretter udførelsen af 
arbejdsopgaverne. Det vil sige, at arbejdet bliver bureaukratiseret gennem detaljeregule-
ring og kodificering. Normen om ensartethed betyder, at de praksisser, der ikke er inklu-
deret i den ny oprettede organisering, forsvinder. Ligesom jeg viste i kapitel 8 bliver de 
aktiviteter, der ligger ud over de i forvejen tilrettelagte arbejdsopgaver, opfattet som over-
flødige. Leantænkningen ansvarliggør sygeplejerskerne, således de subjektiveres til at 
finde reorganiseringen af arbejdet interessant og relevant.  Samtidig bliver deres sygeple-
jefaglige værdier udfordret, idet arbejdsprocesser og ikke patienterne er arbejdets omdrej-
ningspunkt. 

Selvom sygeplejerskerne har standardiseret arbejdsopgaverne i konsultationerne, der byg-
ger på normer om at øge produktiviteten, vil jeg forsøge at tegne et mere nuanceret bil-
lede. Ifølge Edwards gør en professionel mere end at følge procedurer. Professionelle 



214 

tilegner sig ny viden og nye måder at arbejde på. Det argument, jeg vil fremføre, er, at 
sygeplejerskerne gennem deres reorganisering af arbejdsprocesserne og tidsmålinger, til-
egner sig ny viden og disciplinerer deres måde at udføre arbejdet på.  
Sygeplejerskernes kortlægning af deres praksis i AMD-ambulatoriet betyder, at de indfø-
rer en øget standardisering af deres praksis. Det spørgsmål, der rejser sig er, om de derved 
mindsker deres muligheder for at erhverve sig ny viden og nye måder at arbejde på i 
fremtiden.  

Edwards (2010) betragter de professionelles evne til at reagere på forandringer, som et 
udtryk for professionalitet. Sygeplejerskerne skaber forandring i arbejdsopgaverne, når 
de implementerer de nye normer for deres praksis. Spørgsmålet er, om disse i fremtiden 
gør det vanskeligere for sygeplejerskerne at tage højde for forandringer eller udvikle deres 
arbejde i en anden retning, fordi de standardiserede arbejdsopgaver ansvarliggør sygeple-
jerskerne til at udføre arbejdet på en bestemt måde. Leantænkningen begrænser således 
sygeplejerskernes muligheder for at udføre aktiviteter, der ligger ud over de tilrettelagte 
arbejdsopgaver. Da sygeplejerskernes muligheder for at erhverve erfaringer er forbundet 
med det arbejde, de udfører, skaber de deres faglighed gennem detaljeregulering, kodifi-
cering og standardisering. 
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Del III 

Mellem organisatorisk tilrettelagte arbejds-
opgaver og relationen til patienterne  
De forudgående analyser er foretaget på grundlag af empiri, der indhentet er fra feltar-
bejdet. I kapitlerne 8-10, analyserede jeg, hvordan sygeplejerskerne interagerer med for-
skellige materialiteter, for at opnå viden om arbejdsprocesserne i sygeplejerskernes prak-
sis. I forlængelse af disse analyser, drøfter jeg, hvordan sygeplejerskerne skaber deres fag-
lighed. Derudover undersøgte jeg i kapitel 11, hvordan sygeplejerskerne skaber mening 
med arbejdet, når de indfører leantænkning i AMD-ambulatoriet.  

I kapitlerne 12-14 analyserer jeg, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med deres 
praksis. Analyserne er inspireret af governmentalitybegrebet selvstyring. Optikken er 
valgt, fordi den sætter mig i stand til at opnå en større indsigt i sygeplejerskernes indre 
styringsmekanismer. Analyserne har med andre ord fokus på, hvordan sygeplejerskerne 
bliver subjektiveret igennem arbejdet i AMD-ambulatoriet. Disse analyserne tager afsæt i 
sygeplejerskernes problematisering af arbejdet, når de styrer deres adfærd, for at blive 
bedre til at udføre det (Dean 2006: 46). 

Analyserne i de tre kapitler retter sig således mod at undersøge, hvordan sygeplejerskerne 
skaber mening med arbejdet gennem deres selvstyring. Det er hensigten at opnå indsigt i 
de normer, værdier og den moral, som sygeplejerskerne regulerer deres praktisering efter 
og hvordan de udfører selvregulering, når de arbejder i AMD-ambulatoriet.  I kapitlerne 
af sygeplejerskernes selvstyring griber jeg analyserne lidt forskelligt an. Men overordnet 
set har analyserne fokus på, hvordan sygeplejerskernes selvstyring kommer til udtryk i 
deres interesser, motivation, rutiner og adfærd. Det vil sige, hvem bliver de til som syge-
plejersker i denne organisatoriske kontekst? Hvilket jeg samtidig anser for at være et ud-
tryk for deres faglighed. 

Analyserne på empirien fra fire fokusgruppeinterviews, der blev foretaget ca. ét år efter, 
at feltarbejdet var afsluttet. Det indebærer, at analyserne også er guidet af empirien fra 
feltarbejdet. Derfor ekspliciterer jeg i analyserne, hvornår jeg analytisk tillægger aspekter 
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i sygeplejerskernes drøftelser en betydning, som er inspireret af mine erfaringer fra felt-
arbejdet.  

Analyserne har jeg valgt at betegne som et spændingsfelt, der er inspireret af Kofoeds 
begreb ’udspændthed’ (Kofoed 2003). Det betyder, at sygeplejerskernes faglighed skabes 
i et spændingsfelt imellem ’Organisatorisk tilrettelagte arbejdsopgaver versus relationen 
til patienten’. Det er kendetegnende for sygeplejerskernes selvstyring, at de kontinuerligt 
befinder sig i dette spændingsfelt, når de praktiserer. Spændingsfeltet opstår, når den or-
ganisatoriske tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne i form af teknologierne sygeplejer-
skerne håndterer og målsætningerne for ambulatorierne, udgør et modsætningsforhold 
til sygeplejerskernes muligheder for at skabe relationer til patienterne, når de udfører ar-
bejdet i AMD-ambulatoriet. 

I kapitel 12 og 13 bygger analyserne på de normer og værdier, som sygeplejerskerne til-
lægger betydning i arbejdet. Mens analyserne i kapitel 14 hovedsageligt udspringer af de 
egenskaber, som sygeplejerskerne har brug for, når de udfører arbejdet. Disse analyser 
fremlægges til sidst, da de to forrige kapitler danner en baggrund for dem. Dermed af-
spejler fremlægningen af kapitlerne også den analytiske proces.  
I kapitel 12 indledes med analysen ’At tilføre sygepleje til arbejdet’, fordi sygeplejerskerne 
forklarer, hvordan de forstår sygepleje og deres opfattelse danner grundlaget for de føl-
gende analyser ’At skabe en relation til patienterne’, som består af fire analyser: ’Sygeple-
jerskerne tilpasser sig patienterne’, ’At begrænse kommunikationen’, ’At bruge sig selv’ 
og ’At foretage et fagligt skøn’.  
Kapitel 13 ’Organisatorisk tilrettelæggelse af arbejdet’, begynder med analysen ’Høj kva-
litet og faglig, fleksibilitet’ der rummer tre analyser: ’At udføre kvalitet’, ’At levere en 
ydelse’ og ’Fleksibel opgaveløsning’. Analyserne undersøger, hvordan sygeplejerskerne 
skaber mening med de organisatorisk tilrettelagte opgaver og målsætninger. Dette hænger 
sammen med analysen ’Ensformigt og rutinepræget arbejde’, der indeholder to analyser 
’At udføre samlebåndsarbejde’ og ’At have rutiner’.  
Kapitel 14, ’Interesse for teknologi og ansvar for arbejdet i ambulatoriet’, begynder med 
analysen ’At have teknisk flair’, hvor på følger analyserne: ’At være selvstændig og alene’ 
og ’Overblik sikrer flowet’. Kapitlet afsluttes med analysen ’At tilpasse arbejdsopgaverne 
de organisatoriske behov’. Analyserne fokuserer på de egenskaber som sygeplejerskerne 
finder er vigtige, når de udfører arbejdet og hvordan organisatoriske ændringer ansvar-
liggør sygeplejerskernes til at opøve nye færdigheder. 
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Kapitel 12: Sygepleje og relationer 

Selvom jeg har skitseret indholdet i kapitlet, vil jeg indledningsvis nævne, at det indehol-
der to overordnede analyser: ’At tilføre sygepleje til arbejdet’ og ’At skabe en relation til 
patienterne’. Den første analyse handler om, hvordan sygeplejerskerne skaber mening 
med arbejdet, de ikke betragter som sygepleje.  
’At skabe en relation til patienterne’ rummer fire analyser: ’Sygeplejerskerne tilpasser sig 
patienterne’, ’At begrænse kommunikationen’, ’At bruge sig selv’ og ’At foretage et fagligt 
skøn’, der alle omhandler sygeplejerskernes relation til patienterne, hvad de tænker om 
den, og hvordan de skaber den. 

At tilføre sygepleje til arbejdet  

Jeg vil indlede med en dialog fra et fokusgruppeinterview, hvor sygeplejerskerne diskute-
rer om deres arbejde i AMD-ambulatoriet er sygepleje. Det er interessant, fordi de selv 
valgte at komme ind på emnet, om deres praksis indeholder sygepleje. Mit perspektiv er 
derimod, at alle de arbejdsopgaver, som sygeplejerskerne udfører, former deres faglighed. 
Det vil sige, at jeg antager, at sygeplejerskerne skaber deres faglighed, når de praktiserer. 
Inden nedenstående drøftelse er sygeplejerskerne blevet enige om, at deres rutiner er ble-
vet mere væsentlige i takt med, at de har fået flere patienter på deres program. Dette 
aspekt vender jeg tilbage til senere i kapitlet. Det, der er interessant i dette udpluk af deres 
drøftelse, er, at de ikke oplever, at der efterlades rum til at være sygeplejersker, fordi der 
kun er afsat tid til deres håndtering af teknologier, når de udfører synstest og scanner 
patienternes nethinde. Sygeplejersken Lene forsøger at sætte ord på, hvilke praksisser hun 
anser for at være sygepleje. Men hun synes det er svært at forklare. Sygeplejersken Nellie 
er enig i, at det er svært at få øje på sygeplejen i deres arbejde.  

Lene: .. … Men jeg synes det er interessant, fordi jeg kan følge begge to: jeg følger både det der 
med, at man kan køre sur i at køre en rutine og ligesom at miste det der, hvor man føler, at jeg har 
slet ikke plads til at være sygeplejerske, fordi det her er ren … undersøgelse, den her undersøgelse, 
videre. Altså, man føler, at det bliver næsten maskinelt på en eller anden måde. 
Emilie: Det der med, at der ikke er plads til at være sygeplejerske, ku’ du ikke sige noget mere om, 
hvad vil det sige at være sygeplejerske? 
Lene: …..men det tror jeg er en del af, at vi  måske ikke har været gode nok, fra start af, til egentlig 
at definere ja hvad er sygepleje, men det er de der små ting, som skal gøre, og jeg tænker meget, 
at det er omsorgen for patienten i forhold til det, som man ved, at en læge aldrig nogensinde ville 
lægge mærke til, eller bekymringen for om patienten kan klare sig derhjemme, eller hvad skal der 
til, for at patienten kan klare sig eller sikre sig, at de får den information, de skal have, så de både 
er helt med på, hvad der skal ske, men også, hvad  de skal reagere på, hvis der er det, men det er 
ikke en sætning og det er det der gør det så svært, tænker jeg. 
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Emilie: Hvad siger I andre til det? 
Nellie: Det er også derfor, at det er så svært, når du har en nyansat sygeplejerske, eller, i går havde 
jeg en studerende med. Jamen, hvorfor er det lige præcis, at det gør en forskel, at det er mig, der 
laver det her. Hvorfor skal det være en sygeplejerske, der laver de her ting, hvorfor kan det ikke 
bare være én, der lærer at betjene det her apparat. Altså, hvorfor er det mig, der skal ind over 
(Fokusgruppe A: 3-4). 

Analysen fokuserer på, hvordan sygeplejerskerne forstår deres praktisering i AMD-am-
bulatorierne. Sygeplejersken Lene mener ikke, at rutinerne, der består i at udføre synstest 
og scanne patienternes øjne, er sygepleje. Sygepleje er derimod i de ’små ting’, som lægen 
aldrig vil få øje på, såsom patienternes bekymringer eller reaktioner. Sygeplejerskerne ka-
rakteriserer deres arbejde som sygepleje, når de kommunikerer verbalt og nonverbalt med 
patienterne. Derudover mener de, at det er sygepleje, når de spørger patienterne, om de 
har allergi og når de drypper deres øjne, hvilket også er en del af den faste rutine (Fokus-
gruppe A: 1). Sygeplejerskerne forstår således sygepleje, som det der IKKE har noget at 
gøre med deres håndtering af teknologierne. Hvilket underbygges af sygeplejerske Nellie 
udtalelse, fordi hun har svært ved at se, hvordan hun som sygeplejerske kan bidrage med 
noget særligt, når hun kun ’betjener apparater’. Derfor vil jeg i det følgende argumentere 
for, at sygeplejerskerne søger at skabe mening med deres praksis ved at tilføre handlinger, 
som de forstår som sygepleje.  
I det følgende præsenterer jeg et udpluk fra en drøftelse i en anden fokusgruppe, hvor 
sygeplejerskerne drøfter deres arbejde. Også i dette tilfælde, kommer sygeplejerskerne ind 
på, hvordan sygeplejen viser sig i deres praksis:  

Ida: Det er det, jeg mener, det er den sygepleje, vi kan udøve. Det er jo den der, at man lytter og 
hører, hvordan det går og evt. kan byde ind med nogle ting, hvis det kan gøre det. Rent praktisk 
kan du jo ikke gøre så meget, mens patienten er der jo selvfølgelig, men du kan gå ind at hjælpe 
og sige, vi har også det her, og har du tænkt på at gøre sådan eller ja. 
Maria: …. man ser jo også hver patient for sig, altså hver patient er en individuel patient, der 
kommer og netop det der med hjælpemidler, som jeg sagde før, hvordan man byder ind med at få 
et så godt forløb som muligt. 
Charlotte: Jamen, det er at gå ind i nogle gange: Hvordan klarer du dig derhjemme?  Når der 
kommer én der ser 5 % på hvert øje: Hvordan klarer du dig derhjemme, bor du alene, hvad med 
mad, får du det ude? At få en snak med patienten om, hvordan fungerer hverdagen, fordi det er 
jo det der .. Det er jo det, der er det alle vigtigste, at de har en hverdag der fungerer. Så kan det 
godt være, at de ikke ser ret meget, hvis de har en hverdag, de synes der fungerer. Det er jo sådan 
set det vigtigste, fordi vi kan jo ikke give dem et fuldt normalt syn, det ved man jo (Fokusgruppe 
C: 4). 

Også i denne fokusgruppe drøfter sygeplejerskerne, hvornår de udfører sygepleje. De 
taler om det på en sådan måde, at jeg får et indtryk af, at det er udtryk for den forståelse 
af arbejdet, de almindeligvis deler med hinanden. Der er ingen tvivl om, at sygeplejer-
skerne har været kollegaer i en årrække, og de kender til hinandens synspunkter. Sygeple-
jerskerne i fokusgrupperne var ikke uenige, de uddyber derimod hinandens udtalelser.  



 

 

219 
 

Fokusgruppe C har for så vidt samme syn på deres praktisering som fokusgruppe A. 
Sygeplejerskerne udfører sygepleje, når de spørger patienterne om, hvordan de klarer de-
res hverdag, lytter til dem og gør dem opmærksomme på, at de kan få forskellige hjælpe-
midler. Sygeplejersken Maria ser den enkelte patient, som en individuel patient med be-
hov og problemer med et svækket syn. Jeg anskuer sygeplejerskernes forståelse af deres 
praktisering, som et udtryk for, at de gerne vil gøre det rigtige. Det er en måde, hvorpå 
de skaber mening med deres arbejde, der bygger på én faglig moral. Da det er en syge-
plejefaglig værdi at have et blik for patienternes behov og indlevelse i patienternes situa-
tion. Det er en værdi, der er central for sygeplejerskers forståelse af deres faglighed. Den 
hænger antageligvis sammen med Virginia Henderson værk fra 1939, Sygeplejens grund-
læggende principper. Henderson var en internationalt kendt forsker i sygepleje. Hun ka-
rakteriserer sygeplejerskens funktion, som at varetage de behov, patienten ikke selv er i 
stand til at opfylde og sygeplejerskens må leve sig ind i patienten, for at klarlægge patien-
tens behov (Henderson 2012). 

Det argument, jeg fremfører i analysen, er derfor, at sygeplejerskerne forstår sygepleje 
som ’noget’ de tilfører deres arbejde. I empirien drøfter de, hvordan de kan være op-
mærksomme på patienternes behov, og det anser jeg for at være den måde, de skaber 
mening med deres praksis, der hovedsageligt består af at udføre synstesten. Dette kom-
mer tydeligvis til udtryk i følgende udtalelse.  

Sygeplejersken Charlotte: Jamen, altså vores praksis derovre er jo en meget struktureret praksis. 
Det kører meget ens for alle patienter, synes jeg, hvor det er vigtigt for os, der er der meget, at få 
lagt nogle andre ting i det, fordi man kan jo gå til patienterne på mange forskellige måder. Vi kan 
jo sagtens køre patienterne igennem en dag uden egentlig at have snakket med patienterne, hvis 
vi har en dag, der kan være dage, hvor tingene ikke sådan lige og der kan vi faktisk og der kører 
det meget struktureret, så det er vigtigt, hvert fald for mig, der er så meget derovre, at jeg får lagt 
nogle andre ting i det også, for ellers bliver det meget ensformigt (Fokusgruppe C: 3). 

Det stramt tilrettelagte arbejde betyder, at sygeplejersken, for at holde det ensformige 
arbejde ud, selv tager initiativ til at gøre mere end det, programmet for konsultationen 
foreskriver.  Sygeplejerskerne tilstræber således at tilføre deres arbejde et indhold, der 
giver mening for dem. Det sker bl.a. gennem samtaler med ’udvalgte’ patienter om, hvor-
dan det går, mens andre ’køres igennem’. De tre andre sygeplejersker i fokusgruppe C til-
slutter sig udtalelsen og uddyber den (Fokusgruppe C: 3-5).  

Opsummerende betyder det, at sygeplejerskerne ikke opfatter deres håndtering af de for-
skellige teknologier som sygepleje. Det, der er interessant er, at de forstår sygepleje, som 
et ekstra element, de bidrager med. Det vil sige, at sygeplejerskerne ikke finder, at arbejdet 
indeholder sygepleje, medmindre de tager initiativ til at tale med patienterne om, hvordan 
de har det og klarer sig.   
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Sygeplejerskernes arbejde i AMD-ambulatoriet er tilrettelagt for at overholde krav om 
effektivisering og produktivitet. Det vil sige, at sygeplejerskerne ikke opfatter arbejdsop-
gaverne i deres rutineprægede praksis, som sygepleje. Derfor tilstræber sygeplejerskerne 
at tilføre deres arbejde et indhold, der giver mening for dem. De skaber mening med 
arbejdet ved at bestræbe sig på at udføre det i overensstemmelse med værdier, som de 
finder er vigtige for deres faglighed. Det vil sige, at de er opmærksomme på patienternes 
reaktioner og behov. For eksempel opfatter sygeplejerskerne spørgsmål, om patienterne 
har allergi, som sygepleje. De sørger således for, at patienterne får dryppet øjne med 
øjendråber, de kan tåle. 
Det vil sige, at selvom om arbejdsopgaver er tilrettelagt således, at sygeplejerskerne ikke 
oplever, at de indeholder aktiviteter, som de vil karakterisere som sygepleje. Så giver sy-
geplejerskerne udtryk for, at det er vigtigt for dem at tilføre deres praksis et indhold, som 
de opfatter som sygepleje. Da magten ifølge Otto (2006) kommer til udtryk gennem sub-
jektets tanker, motivation og adfærd, anser jeg også sygeplejerskernes forståelse af arbej-
det og de aktiviteter, de anskuer som sygepleje, for at være et udtryk for styring. Argu-
mentet er derfor, at sygeplejerskerne skaber mening med deres praksis, ved at udføre det 
således, at de udfører sygepleje, selvom de ikke oplever, den organisatoriske tilrettelæg-
gelsen giver mulighed for det.  
Hvordan sygeplejerskerne skaber mening med arbejdet ved at tilføje sygepleje til deres 
praktisering undersøger jeg yderligere i de følgende analyser, hvor jeg undersøger, hvad 
sygeplejerskerne gør, når de tillægger deres praktisering sygeplejefaglige værdier.  

At skabe en relation til patienterne 

Denne analyse har særligt fokus på, hvordan sygeplejerskerne forstår deres adfærd i 
AMD-ambulatoriet. I to fokusgrupper er sygeplejerskerne optagede af, hvordan de bru-
ger sig selv, når de skaber en relation til patienterne. Særligt i den ene fokusgruppe indgår 
sygeplejerskerne i en drøftelse af, hvordan de bruger sig selv, når de kommunikerer med 
patienterne. I forlængelse heraf undersøger jeg, hvordan sygeplejerskernes faglighed 
kommer til udtryk i analyserne.  
Nedenstående fire analyser er hver især udtryk for, hvordan sygeplejerskerne skaber re-
lationen til patienterne. ’Sygeplejerskerne tilpasser sig patienterne’, ’At begrænse udfol-
delsen af relationen’, ’At bruge sig selv’ og ’At foretage et fagligt skøn’.  

At tilpasse sig patienterne 
Følgende empiri er udpluk fra en fokusgruppe, hvor sygeplejerskerne giver udtryk for 
deres engagement og interesse i at finde frem til at interagere med patienterne på en sådan 
måde, at de skaber en relation til patienterne. 
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Nina: Jeg oplever tiden ret komprimeret med det forløb, vi har derovre, så de gange, hvor vi 
ligesom formår, at patienten føler sig lyttet til, selvom der er kort tid, og de føler, at man tager sig 
tid til visusmåling. Der synes jeg også, at jeg har en tilfreds patient, der går ud igen. Så det der med, 
at man kan være effektiv, men rolig i sådan et kort møde. Det synes jeg er rigtig vigtigt, fordi man 
har ikke ret meget tid. Man skal også finde ud af, hvordan man kan kommunikere ordentligt i et 
kort tidsrum, hvor man både får gjort det man selv skal igennem. Men hvor patienterne også føler, 
at de kan få sagt de ting, de har brug for. Der kan være rigtig meget, der fylder. Som du siger, er 
vi de første de kommer ind til, så det er der, at der kommer en masse spørgsmål. Som man måske 
heller ikke altid kan svare på, men hvor man skal så have ledt dem videre til det, de har brug for.  
Ina: Jeg tænker, at det handler meget om, for at de kan få den her følelse af, at vi har godt styr på 
alt det faglige og har styr på. ja, hvad det er, at vi skal have med, som er det vi skal, som du siger, 
for at man også kan variere det lidt, også efter, hvad, hvem det er, at man har med inde. Så man 
får sagt netop de ting, der er vigtige, netop for den person. Fordi, selvfølgelig er der nogle bestemte 
ting vi skal igennem, men det kan gøres nogle gange i lidt forskellig rækkefølge. Alt efter hvad det 
er, der betyder noget for den person, der kommer ind (Fokusgruppe D: 1). 

Senere i interviewet siger Nina noget om, hvordan hun danner sig et indtryk af patien-
terne: 

Nina: Det er hvert fald også noget man lærer at gøre som sygeplejerske. Det er noget jeg har øvet 
mig på fra jeg var helt grøn og så til nu. Man ser på, hvordan patienten kikker på én og går ind i 
rummet og hvad de snakker om ….. (Fokusgruppe D: 9). 

I interviewet lægger sygeplejerskerne ud med at beskrive de forhold, de synes karakteri-
serer deres praksis. Sygeplejerskerne synes, at forløbet, som patienternes skal igennem i 
AMD-konsultationen, er komprimeret. Derfor er de opmærksomme på, at tiden udnyttes 
optimalt. Sygeplejerskerne giver udtryk for, at de inden for det korttidsrum skal være 
effektive, og de ønsker at forholde sig til patienterne på en sådan måde, at de bliver til-
fredse. De vil gerne vise patienterne, at de ’har styr på det’, som sygeplejersken Ina udtryk-
ker det. I et andet interview drøfter sygeplejerskerne noget tilsvarende, idet de gerne vil 
give patienterne det indtryk, at de er ’kompetente fagpersoner’ (Fokusgruppe B: 2.). Det 
anser jeg, for at være et udtryk for, at de er motiverede af omsorgsværdierne. De vil gerne 
signalere, at de er professionelle, og det gør de gennem deres relation til patienterne.   
Jeg vil derfor fremføre det argument, at sygeplejerskerne gennem deres praksis er subjek-
tiveret til at udforme forskellige strategier, som sætter dem i stand til at skabe en relation 
til patienterne, inden for det korte tidsrum, de har til rådighed. Jeg undersøger i det føl-
gende de strategier, sygeplejerskerne har udviklet, som jeg anser for at være et udtryk for 
selvstyring.  
Allerede inden patienterne er trådt ind i konsultationen, begynder sygeplejerskerne at 
danne sig et indtryk af patienterne. Det foregår, efter at sygeplejerskerne har ’råbt’ pati-
enternes navne op i venteværelset. Når patienterne rejser sig for at gå hen til konsultati-
onen observerer sygeplejerskerne, hvordan de bevæger sig igennem venteværelset på vej 
hen til konsultationen. To sygeplejersker, Camilla og Birte, fra to fokusgrupper fortæller 
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hver især, hvordan de observerer patienternes gang hen til konsultationen. På den måde 
har de udviklet en strategi, der sætter dem i stand til at lægge mærke til, hvordan patien-
ternes synsnedsættelse påvirker dem. De ser efter, om patienterne har brug for hjælp til 
at finde hen konsultationen, eller om deres mobilitet er nedsat, således at de har brug for 
støtte til at gå, eller måske skal have hjælp til at blive kørt ind i konsultationen, hvis de 
sidder i kørestol (Fokusgruppe C: 2, Fokusgruppe D: 10).  

En anden strategi har sygeplejersken Nina fundet frem til. Hun sørger for at være smi-
lende, når hun hilser på patienterne, fordi patienterne har fortalt hende, at de sætter pris 
på, at hun er det. Jeg anser det for at være en måde, hvor hun med sin adfærd giver udtryk 
for, at det er hende der ansvarlig for at skabe relationen, og hun gør det ved at være 
imødekommende. Under mit feltarbejde har jeg flere gange opholdt mig i venteværelset, 
og jeg lagde mærke til, at sygeplejerskerne var smilende, når de tog imod patienterne i 
døråbningen til deres konsultation.  

Sygeplejersken Ina fortæller om en tredje strategi: 
Ina:  … nu tager man en eller anden maske på og så skal man lige finde ud af, hvordan får man 
lige modelleret den her, så den passer til den patient, der kommer her, og når man sender dem ud, 
så tager man masken på igen og finder ud af, hvordan passer den nu med den næste eller hvordan’. 
…. 
Emilie: Er det sådan, at du tilpasser dig, at du sådan justere dig selv ind efter patienten? 
Ina: Ja, det tror jeg alt efter, at det her er måske én vi kan lave lidt humor med eller om det her, 
det er én, hvor man måske skal få dem til at tænke lidt positivt … fordi det hele, det er bare noget 
møg. Eller, om det her én, hvor det bare, jamen altså det er bare hurtigt ud og ind. Det er det, de 
helst vil. Sådan nogle møder man også. Så jeg tænker egentlig, at det er sådan lidt, at man allerede 
lige så snart man har sagt ’hej’, finder ud af, hvad de gerne vil. Og nogle, de spytter deres person-
nummer ud inden de næsten får sig sat ned. (De to andre sygeplejersker griner).. fordi de ved, at 
det er det, man spørger efter. (Ina griner) Så det er meget efter, hvem, om det er én, der har været 
der mange gange, der bare kender rumlen (Fokusgruppe D: 2).  

Ina fortsætter i lidt længere inde i deres drøftelse: 

Ina: Det kan godt være, at man er anonym, men jeg synes ikke.. jeg synes, jeg synes, at jeg bruger 
mig meget. Altså forstået på den måde, at jeg føler lidt, at jeg har følehornene ude hele tiden for 
at finde ud af, hvor har jeg lige dig henne 
Birte: ja, ja 
Ina: ..jeg bruger rigtig meget energi på det faktisk. Jeg synes generelt, når jeg kommer hjem, så er 
jeg træt, så er jeg brugt. Fordi man hele tiden skal omstille sig, for at give dem så god, så god en 
oplevelse som muligt (Fokusgruppe D: 5).  

Sygeplejersken Ina fortæller om flere forskellige måder, som hun benytter sig af for at få 
en fornemmelse af patienterne, således hun kan skabe en relation til dem. Hun fortæller, 
hvordan hun forsøger at fornemme patienternes sindsstemning, mens hun hilser på dem. 
Sygeplejersken bruger udtrykket, at hun har ’følehornene ude’. Det anser jeg for at være et 
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udtryk for, at hun regulerer sin adfærd, når hun intuitivt danner sig et indtryk af patien-
terne. Hun bestræber sig eksempelvis på at finde ud af, om patienterne er kede af det, har 
humoristisk sans, eller om de kun er interesserede i at komme igennem undersøgelsen.  
Sygeplejersken Ina regulerer sin adfærd, når hun bruger sit kropssprog og er bevidst om 
sin fremtoning. Det vil sige, at hun ’modellerer sig selv’ for at kunne skabe en kontakt til 
patienterne ud fra det, hun fornemmer, de har brug for. Sygeplejersken fortæller om, 
hvordan hun tilpasser sit kropssprog og attitude til patienterne, således de føler sig mødt. 
Jeg anskuer sygeplejerskernes væremåde og kropssprog for at være strategier, de har ud-
viklet, for at skabe en relation til patienterne. De fortæller om, hvordan de regulerer deres 
adfærd i deres beskrivelser af, hvordan de intuitivt og bevidst bruger sig selv. Ifølge Dean 
(2006) bliver styring til en kunstart, når styringen bl.a. rummer intuition og praktisk know 
how. Det vil sige, at sygeplejerskernes faglighed kommer til udtryk gennem deres selvsty-
ring, fordi de er optagede af at skabe en relation til patienterne, og dermed tilfører arbej-
det faglige værdier. 

Endnu en strategi er det, at sygeplejerskerne er opmærksomme på at skabe et rum for, at 
patienten kan fortælle det, de har på hjertet. Sygeplejersken Nina er optaget af, at hun 
’kommunikerer ordentligt’. Flere af sygeplejerskerne bestræber sig på at agere på en måde, 
således patienterne oplever, at de lytter til dem og er interesserede i dem (Fokusgruppe C 
& D).  

Styring kommer, ifølge Dean (2006: 55), til udtryk igennem forskellige former for tænk-
ning. Det vil sige, at sygeplejerskernes forståelse af, hvordan de kan regulere deres adfærd 
efter det, de fornemmer, at patienterne har brug for, anser jeg for at være et udtryk for, 
at de er motiveret af faglige værdier. Det kommer til udtryk i følgende empiriske eksem-
pel: 

Nina: Men nu kan jeg ikke huske så meget teori fra min uddannelse, men da jeg skrev bachelor, 
der havde vi hvert fald Kari Martinsen med, og der er sådan en formulering fra hende, som jeg 
faktisk husker fra opgaven, som handler om at være langsom i et kort møde. Det synes jeg også 
er det, jeg hører I to siger her, at man, selvom man ikke har ret meget tid, at man får signaleret, at 
man har al den tid i verden til den her synsmåling, fordi det er det, der er betydningsfuldt for 
patienten. Det er noget af det, jeg husker, og som jeg faktisk synes, at jeg prøver at bruge med 
AMD-patienterne for de korte møder: at være langsom og ikke virke hektisk (Fokusgruppe D: 
11). 

Sygeplejersken Nina er inspireret af idéen ’at være langsom i det korte møde’. Det er en indsigt 
hun er stødt på, mens hun skrev sin bacheloropgave for 10 år siden, og hun kom i tanke 
om det, da hun begyndte at arbejde i AMD-ambulatoriet. Selvom hun ikke har god tid, 
forsøger hun at signalere, at hun har tid til patienterne. På den måde bidrager hendes 
faglige forståelse af relationen til, at hun skaber mening med sin praktisering. En anden 
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sygeplejerske, Birte, har gennem sin praktisering gjort sig den erfaring, at det er vigtigt at 
bevare roen, fordi det går hurtigt. Sygeplejerskerne er således bevidste om, at deres ad-
færd har en betydning for, hvordan mødet med patienterne forløber.  
De forskellige strategier sygeplejerskerne har fundet frem til, når de skaber mening med 
arbejdet, er at tilpasse deres adfærd til den enkelte patient. Det er teknikker, som er udtryk 
for, at de er motiverede af faglige værdier, når de udøver selvregulering (Dean 2006:44). 
Men teknikkerne kunne også betyde, at sygeplejerskerne ansvarliggøres gennem de orga-
nisatoriske normer, der blandt andet består i, at patienterne har en god oplevelse i ambu-
latoriet og er tilfredse. Det vender jeg tilbage til i et senere kapitel.  

At begrænse relationen 
Empirien, jeg fremlagde ovenfor, handlede om de strategier, som sygeplejerskerne har 
udformet, således de skaber en relation til patienterne inden for den korte tidsramme. 
Følgende empiri er interessant, fordi sygeplejerskerne er optagede af, hvordan de er nødt 
til at begrænse kommunikationen med patienterne, for at kunne overholde tidsrammen i 
deres program. Sygeplejerskerne kan ikke lade være med at grine, når de taler om det. Jeg 
fik desværre ikke spurgt dem om, hvorfor de ikke kunne lade være med det. Derfor vil 
jeg forsøge mig med et par antagelser.  
For det første anser jeg det for at være et udtryk for, at de er lidt forlegne over, at de 
tillader sig at afbryde deres samtale med patienterne, de synes, det er lidt flovt. På den 
måde problematiserer de indirekte deres måde at forholde sig til patienterne, hvilket jeg 
vender tilbage til i analysen. For det andet kan det skyldes, at de kan genkende sig selv i 
hinandens strategier. 

Birte: Et eller andet sted er vi også meget styrende, fordi vi skal nå alle de ting. Det er dut dut dut, 
så gør vi lige sådan og sådan, så netop også at de så alligevel føler, at de har noget, at de kan 
komme frem med, at give plads samtidig med at vi skal styre det hele. Det er også nogle gange 
sådan lidt, at man ikke bare kommer til at tromle over dem, at man lige får stoppet op og der er 
det nok også vigtigt, at man er langsom. Men det kan også være en udfordring synes jeg.  
Nina: Jeg synes tit, at hvis man lige, hvis de begynder at snakke med det samme, at de har sat sig… 
De griner alle tre og taler i munden på hinanden. .. 
Ina: Jeg kan også godt finde på at sige, at for at vi er helt sikre på, at det også er den rette, der er 
inde, må så ikke lige spørge efter hvad dit personnummer er, og at vi så er enige om, at det er det 
og det øje vi skal dryppe og så … ‘ griner (Fokusgruppe D: 11).   … 
‘Ina: Jeg tror også det har meget med at gøre, hvordan man stiller sig selv over for patienten, fordi 
hvis man først sætter sig ned foran pt, så indikerer man også fortæl mig en HEL MASSE (hæver 
stemmen). Hvis man står op, så virker det sådan lidt mere, så skal man lige videre til den næsteag-
tigt. Jeg sætter mig nogle gange ned, hvis det er sådan, at jeg fornemmer ok, der skal siges lidt 
mere og så giver jeg dem min fulde kontakt, men ellers så meget af tiden, der står man faktisk op 
derovre (Fokusgruppe D: 12).  

Der er en fælles forståelse blandt sygeplejerskerne i alle fokusgruppeinterviewene, at det 
er tidsrammen, der begrænser deres kommunikation med patienterne. De har som nævnt 
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en tidsramme på 15 min. til de patienter, der kommer til kontrol. Sygeplejerskernes over-
vejelser over, hvordan de praktiserer i det korte tidsrum, uddybes yderligere i det føl-
gende.  
Jeg anser sygeplejerskernes måde at begrænse kommunikationen med patienterne, som 
et udtryk for, at de ikke har tid til en egentlig samtale. Sygeplejerskerne problematiserer 
som nævnt implicit, de strategier, som de har udviklet for at håndtere patienter, der taler 
meget. De søger at undgå, at samtalen med patienterne udvikler sig, således de ikke kan 
overholde tidsrammen.  
Sygeplejersken Ina fortæller, at hun ikke sætter sig ned foran patienten, fordi det indbyder 
til en samtale, som hun ikke har tid til. Sygeplejersken Nina (Fokusgruppe D: 6) siger, at 
hun tænker meget over de spørgsmål, hun stiller til patienterne.  
Sygeplejerskerne er på den måde optagede af at kunne guide patienterne igennem under-
søgelsen. Under feltarbejdet oplevede jeg jævnligt, at sygeplejerskerne står og lytter til 
patienterne, mens de venter på at kunne komme i gang eller videre komme med under-
søgelsen. Sygeplejerskernes regulerer deres adfærd ved at bruge forskellige kommunika-
tionsteknikker. De har udviklet teknikkerne, som en hjælp til at kontrollere patienternes 
adfærd, således de får patienterne til at rette deres opmærksomhed mod undersøgelserne. 
Kommunikationsteknikkerne består blandt andet i at spørge til patientens personnum-
mer, og det øje, der skal undersøges, for at gøre patienterne opmærksomme på, at de 
primært er kommet for at få kontrolleret deres syn.  

I en anden fokusgruppe udtrykker en sygeplejerske sig således om, hvordan hun undlader 
at stille spørgsmål til patienterne, for at undgå at komme bagud: 

Tina: Jeg kan i hvert fald mærke forskel i forhold til at kadencen er blevet øget i løbet af de sidste 
par år, vi skal klare flere og flere og flere. Det gør, at du bliver mere og mere fokuseret på, at du 
gør tingene i en bestemt rækkefølge, for at det går hurtigt og effektivt. Jeg glemmer aldrig den 
gang, at vi startede på AMD’erne, hvor jeg tænkte, du skal hvert fald ikke spørge for meget ind, 
fordi hvis du ligesom byder ind til dem og siger: ’hva’ hvordan har du haft det siden sidst’, og du 
så skal du måske til at ’cutte’ dem igen, så jeg føler, at min sygepleje er forsvundet i takt med, at vi 
har fået kortere og kortere tid til patienten, fordi jeg skal også helst være godt med, fordi så får jeg 
pludseligt en patient, hvor jeg har svært ved at scanne eller, hvor det er andre ting, som tager 
længere tid, og så ryger jeg bagud, og så får mine patienter ventetid, og lægen venter på mig (Fo-
kusgruppe A: 2). 

Sygeplejersken Tina fortæller, at programmet for AMD-konsultationen indeholder så 
mange patienter, at der kun er kort tid til den enkelte patient. Derfor lader hun være med 
at spørge patienterne om, hvordan det går, fordi hun ikke er klar over, hvad patienterne 
vil svare, om de for eksempel har behov for at tale med hende. Det vil sige, at for at 
undgå at komme i en situation, hvor hun kan komme til at ’cutte’ patienten, undlader hun 
at spørge patienterne om, hvordan de har det. 
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Nogle af de forslag, der ses i Gyldendals Røde Ordbøger, når jeg slår ’cut’ op, er ’at skære, 
afkorte eller afbryde’. Det vil sige, at jeg anser sygeplejerskens udtalelse for at være et 
udtryk for, at hun kan komme i en situation, hvor hun må afskære eller afvise patienterne 
eller afbryde kommunikationen med patienterne. Derfor vil jeg fremsætte det argument, 
at sygeplejersken opfatter sin måde at praktisere på, som forkert. Da det, som tidligere 
nævnt, er en sygeplejefaglig værdi at have fokus på patienternes behov (Henderson 2012). 
Sygeplejersken udtrykker ligeledes, at hun synes, at sygeplejen er forsvundet ud af arbej-
det. Det anser jeg for at være et udtryk for, at hun problematiserer sin adfærd og oplever 
et tab af mening med sin praktisering, fordi hun har mistet sygeplejen. Det vil sige det 
faglige indhold i arbejdet. 

Opsummerende er sygeplejerskernes drøftelser et udtryk for, at de har set sig nødsaget 
til at udarbejde strategier, der sætter dem i stand til at begrænse, eller ligefrem afbryde 
kommunikationen med patienterne. De regulerer deres adfærd således, at de kommer til 
at leve op til de organisatoriske forventninger, der er til at undersøgelserne af patienternes 
øjne udføres inden for den fastsatte tidsramme. 
Der er endvidere et andet forhold, der ikke er uvæsenligt, når sygeplejerskerne søger at 
begrænse kommunikationen med patienterne. Det handler om, at sygeplejerskerne får 
hjælp af patienterne, således de kan udføre synstesten hurtigt. Der er en enkelt sygeple-
jerske, der berører det: 

Birte: … det er også en patientgruppe, som .. fordi de kommer så mange gange, så bliver de også 
opdraget til, de ved jo ligesom, altså, hvad er det, der skal foregå, hvor går jeg hen og sætter mig, 
og vi har mange igennem …. (Fokusgruppe D: 2). 

Sygeplejersken Birte udtrykker i citatet, at patienterne har indgående kendskab til under-
søgelsesforløbet, de skal igennem under synskontrollen. Det anser jeg for at være udtryk 
for, at patienterne samarbejder med sygeplejerskerne omkring undersøgelsen. Patienterne 
tilpasser deres adfærd således, at de gør det sygeplejerskerne forventer af dem. Dette 
bekræftes af Mari Holens (2011) forskning, der viser, at patienterne tilpasser sig sygeple-
jerskernes forventninger til dem og stiller deres krop til rådighed for undersøgelse. 

At bruge sig selv 
Ifølge Dean (2006) kommer styring til udtryk gennem den disciplin og de teknikker, som 
sygeplejerskerne har fundet frem til er vigtige, når de udfører deres arbejde. For nærmere 
at udrede, hvordan sygeplejerskerne regulerer deres adfærd har jeg valgt at inddrage sy-
geplejeteoretikeren Inger Aanderaa (1995). Det vil sige, at jeg opfatter sygeplejerskernes 
måder at bruge sig selv på, som et udtryk for disciplinering, der kommer til udtryk gen-
nem forskellige teknikker. Teknikker, de har fundet frem til, virker i deres praksisser. 
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I det følgende vil jeg analysere, hvordan sygeplejerskerne bruger sig selv, når de skaber 
eller begrænser relationen til patienterne. Inger Aanderaa (1995) gør rede for tre forskel-
lige måder, hvorpå sygeplejersker kan bruge sig selv som et instrument. Aanderaas per-
spektiv er interessant, fordi det giver mig mulighed for at synliggøre den regulering eller 
kontrol, som sygeplejerskerne pålægger sig selv, når de praktiserer. Det er altså et udtryk 
for den selvstyring, der betyder, at de former deres adfærd på en særlig måde, for at kunne 
udføre deres arbejde.  
Den første måde at bruge sig selv på som instrument, er karakteriseret ved at være et 
redskab, der anvendes til et bestemt formål, når man skal løse en bestemt opgave. Ifølge 
Aanderaa indebærer denne måde at være et redskab på, at det ikke forventes, at sygeple-
jersken reflekterer over, hvordan hun udfører opgaven, og opgaven udføres derfor ure-
flekteret (Aanderaa 1995). Så vidt jeg kan se, kan sygeplejersken Birtes udtalelse rumme 
denne betydning, når hun siger, at de må være opmærksomme på ikke at komme til ’at 
tromle over’ patienterne. Det kunne tyde på, at når det sker, har sygeplejerskerne ikke en 
fornemmelse af de patienter, de undersøger. Eller rettere, det er en praksis, hvor de kom-
mer til at miste blikket for patienterne, fordi de fokuserer på at udføre undersøgelsen af 
patienternes øjne, og det er en rutine, de har udført utallige gange.  

Den anden måde at være et redskab på, er også karakteriseret ved, at sygeplejersken kon-
trollerer sin adfærd. Sygeplejersken er optaget af at forbedre de teknikker, hun bruger, 
for at gøre det rigtige. Det drejer sig om, at arbejdet planlægges på en sådan måde, at det 
kan udføres i overensstemmelse med bestemte procedurer (Aanderaa 1995).  
Jeg finder i højere grad, at denne måde kommer til udtryk i empirien. Da den er et udtryk 
for sygeplejerskernes refleksioner over, hvordan de bruger sig selv, når de skaber en re-
lation til patienterne. Det anser jeg for at være et udtryk for, at de regulerer deres adfærd 
på en bestemt måde for at gøre det rigtige i forhold til de faglige værdier.   

Det interessante er, at sygeplejerskernes praksis er så nøje planlagt, at det har konsekven-
ser for måden, hvorpå de regulerer deres adfærd, for at begrænse kommunikationen med 
patienterne, så de kan komme igennem dagens program. Sidstnævnte empiri viser, at sy-
geplejerskerne også har kommunikationsteknikker, hvor de søger at begrænse kommuni-
kationen. De teknikker, eller den disciplinering, sygeplejerskerne påfører sig, er et udtryk 
for de modsætninger, som sygeplejerskerne skal håndtere, når de på den ene side skaber 
en relation, mens de på den anden side sørger for, at den ikke udfolder sig.  
Som sygeplejersken Tina udtrykker det, er det nødvendigt uafbrudt at være opmærksom 
på, at der kan være undersøgelser, der kan være vanskelige at udføre. Det vil sige, at 
sygeplejerskernes selvstyring ligeledes består i, at de skal være opmærksomme på det, der 
MULIGVIS kan ske, fordi der ikke må opstå ventetid for patienterne eller lægen. Det vil 
sige, at deres praktisering er rettet mod at være effektive, således der er et patientflow af 
et vist tempo i ambulatoriet.  
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Men sygeplejerskernes udførelse af arbejdet rummer også en tredje forståelse, som jeg 
kort vil nævne. Det drejer sig om at være et instrument i relationel forstand (Aanderaa 
1995). Det betyder, at sygeplejerskens adfærd ikke sammenlignes med et redskab, hun 
kan kontrollere. I stedet forholder hun sig til sig selv gennem sin interaktion med patien-
terne. Denne måde at være et redskab på kommer til udtryk i empirien, når sygeplejer-
skerne beskriver, hvordan de tilpasser eller justerer sig til patienterne gennem interaktio-
nen med dem. Sygeplejersken Ina synes, hun bruger sig selv meget, fordi hun er træt, når 
hun kommer hjem. Hun mener, at det skyldes, at hun hele tiden må omstille sig til den 
enkelte patient. Derfor har hun lært sig selv, hvordan hun hurtigt kan leve sig ind i pati-
enterne, således de får en positiv oplevelse.  

Pointen er, at selvom arbejdet er tilrettelagt således, at der kun er afsat tid til undersøgelse 
af patienternes øjne, så gør sygeplejerskerne sig mange tanker om, hvordan de regulerer 
deres adfærd, for at skabe en relation til patienterne. De er det meste af tiden, og måske 
hele tiden, opmærksomme på deres interaktion med patienterne. Det er derfor et væsent-
ligt aspekt ved deres måde at udføre arbejdet på, at de har fundet frem til teknikker, 
hvorigennem de regulerer deres adfærd. Det vil sige, at de interagerer med patienterne, 
for at skabe en relation. 
Dette anser jeg for at være et udtryk for, hvordan de skaber mening med arbejdet i AMD-
ambulatoriet. Sygeplejerskernes faglighed kommer til udtryk gennem kommunikationen 
med patienterne, hvor de er bevidste om deres egen adfærd, og griber de muligheder, der 
er for at skabe relation til patienterne. De faglige værdier motiverer sygeplejerskerne, så-
ledes sygeplejerskerne bliver ansvarliggjort til at udføre arbejdet med et særligt blik for 
patienterne. På trods af, at sygeplejerskerne er begrænsede i at udfolde relationen til pa-
tienterne, fordi de retter deres opmærksomhed mod de undersøgelser, de udfører, be-
stræber de sig på i videst muligt omfang på, at være opmærksomme på den.  

At foretage et fagligt skøn  
Selvom det kun er i en af fokusgrupperne, at sygeplejerskerne giver udtryk for, at de har 
fundet frem til forskellige måder til at foretage det, de kalder for ’et fagligt skøn’, vil jeg 
fremføre det argument, at sygeplejerskerne skaber mening med arbejdet ved at bruge det 
faglige skøn, som grundlag for at regulere deres adfærd.  

Nina: … som Ina siger, altså, man fornemmer, man prøver at fornemme, hvad er den her patient 
til: Joker vi en lille smule eller skal vi direkte til sagen, er det nogen, der er bange, er det nogen, 
der ikke tager det så tungt. Så det er jo sådan et fagligt skøn og et blik, man har, fordi man har haft 
med mange pt at gøre. Det er det i hvert fald for mig. Mange typer af patienter (Fokusgruppe D: 
9). 

Tidligere i kapitlet har jeg berørt, at sygeplejerske Ina fortæller, at hun har lært at for-
nemme, hvordan patienterne har det, fordi hun har haft med mange patienter at gøre. 
Hun har lært sig selv hurtigt at danne sig et indtryk af, hvordan patienterne har det, og 
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sygeplejersken Nina kæder det sammen med ’det faglige skøn’. Det anser jeg for at være 
et udtryk for sygeplejerskens faglighed. Jeg antager altså, at sygeplejerskerne på baggrund 
af deres uddannelse har erhvervet en viden om det faglige skøn. Når sygeplejersken bru-
ger dette begreb, signalerer hun, at hun er motiveret af en faglig værdi, når hun vurderer 
muligheden for at skabe en relation til patienterne.  

Der er forskellige teoretiske opfattelser af det faglige skøn. Jeg har valgt to perspektiver 
af henholdsvis Herdis Alvsvåg (2004) og Kari Martinsen (2006). Perspektiverne ligner 
hinanden, men de har en forskellig vægtning af, hvad det indebærer. Derfor benytter jeg 
begge tilgange til at opnå en større indsigt i, hvordan sygeplejerskernes skaber mening 
med arbejdet på baggrund af det faglige skøn, som en faglig værdi.  
For at uddybe, hvad udtrykket ’faglig skøn’ kan dække over, har jeg valgt at inddrage 
Alvsvåg (2000), der betragter det faglige skøn som et ’klinisk skøn’. Hun har et historisk 
blik på, hvordan det kliniske skøn har været udfoldet i antikken og inden for forskellige 
professioner. Det er centralt, at det foretages for at vurdere en situation, således personen 
handler i overensstemmelse med de gældende regler og normer. Skønnet benyttes i situ-
ationer, der er karakteriserede ved at være komplekse, hvor det er nødvendigt at foretage 
en vurdering af, hvad der er det rigtige at gøre. Det kliniske skøn udøves på baggrund af 
faglig viden og erfaring (Alvsvåg 2000: 209, 216-217). I forlængelse heraf er der to pointer 
jeg vil uddybe.  

For det første er sygeplejerskerne er enige om, at deres praksis ikke er kompleks. Det 
fortæller sygeplejerskerne i en fokusgruppe, da de drøfter indholdet i deres arbejde i 
AMD-konsultationen (Fokusgruppe D: 21). Spørgsmålet er derfor, hvad begrebet ’det 
faglig skøn’ er udtryk for. Jeg anser sygeplejerskens brug af det faglige skøn, som et udtryk 
for, at hun synes, at det er en udfordring at skabe en relation til patienterne inden for et 
meget snævert tidsrum. Samtidig med er hun subjektiveret af faglige værdier til at skabe 
en relation til patienterne.  

For det andet viser en anden teoretisk forståelse, at det faglige skøn kan anskues moralsk, 
og jeg vil argumentere for, at sygeplejerskerne også regulerer og former deres praksis på 
grundlag af dette moralkodeks. Martinsen (2006) lægger særlig vægt på den moralske 
komponent i sin opfattelse af det faglige skøn og hvordan det hænger sammen med sy-
geplejerskens relation til patienten. Kari Martinsen har gennem sine værker bidraget til 
en forståelse af sygeplejen, som sygeplejersker ofte stifter bekendtskab med gennem de-
res uddannelse eller efteruddannelse. Ifølge Martinsen er skønnet et udtryk for, at syge-
plejersker har en sensitivitet for patienten og de bruger den til at håndtere deres engage-
ment i patienterne. Skønnet er en måde, at sygeplejerskerne kan balancere deres relation 
til patienterne, der kan komme til udtryk på forskellige måder (Martinsen 2006).  
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Dette perspektiv hentyder til, at der er rigtige og forkerte måder at indgå i relation til 
patienterne på. Sygeplejerskerne bør ifølge Martinsen balancere relationen. Jeg finder, at 
denne forståelse er et udtryk for, hvordan sygeplejerskernes skaber mening med arbejdet. 
Idet sygeplejerskerne på trods af den ganske snævre rammesætning for undersøgelserne, 
gør sig umage med at skabe en relation. Det betyder, at de regulerer deres adfærd på en 
sådan måde, at patienterne føler sig godt modtaget, mens de samtidig signalerer til pati-
enterne, at det vigtigste er synstesten. Sygeplejerskerne søger således at balancere relatio-
nen. 

Opsummerende for kapitlet handler analyserne om, at sygeplejerskerne er optagede af at 
skabe en relation til patienterne. Sygeplejerskerne er motiverede af, at de ikke opfatter 
arbejdet som sygepleje. Det betyder, at de benytter enhver mulighed for at tilføre arbejdet 
et indhold, som de betragter som sygepleje. Otto (2006: 3-4) er inde på, at det er den 
daglige praksis som formes og styres. Magten kommer ikke alene til udtryk gennem den 
konkrete tilrettelæggelse af arbejdet, men styring er også at finde i implicitte motivationer. 
Derved er styringen at finde i de værdier, som sygeplejerskerne finder er vigtige, når de 
udfører deres arbejde. Sygeplejerskeren er optagede af at skabe en relation til patienterne, 
på trods af, at arbejdet ikke er tilrettelagt således, at de oplever, der tages højde for dette.  

Styring drejer sig altså om, at sygeplejerskerne regulerer deres adfærd i forhold til det, de 
finder er rigtig eller forkert. Sygeplejerskernes arbejde udføres på grundlag af det daglige 
program med synstest og OCT-scanning, der kan anskues som eksplicitte procedurer for, 
hvordan de udfører i arbejdsopgaverne konsultationerne. Det analyseres i næste kapitel. 
Sygeplejerskerne skaber mening med arbejdet ved at bestræbe sig på at skabe en relation 
til patienterne, selvom arbejdet dårligt efterlader rum til det. Sygeplejerskerne er subjek-
tiveret af faglige værdier til at bruge sig selv på en sådan måde, at de finder frem til stra-
tegier, der sætter dem i stand til at skabe en relation til patienterne. I den proces reflekterer 
de over, hvordan de bruger sig selv eller styrer deres adfærd gennem særlige verbale og 
nonverbale kommunikationsteknikker, for at indgå i en relation til patienterne. Sygeple-
jerskerne regulerer med andre ord deres adfærd ud fra faglige værdier og gør mere end 
programmet for konsultationen eksplicit lægger op til. På grundlag af det ’faglige skøn’ 
som norm, motiveres de til at skabe en balance i relationen til patienterne og på den måde 
opnår de et blik for patienterne. 
Sygeplejerskerne skaber altså mening med arbejdet ved at skabe rum til, at de kan etablere 
en relation til patienterne. Men sygeplejerskerne finder det nødvendigt at begrænse rela-
tionen, således den ikke bliver tidskonsumerende. Dette forhold betyder, at det er de 
organisatoriske normer, der kommer til udtryk gennem organiseringen af arbejdet i form 
af, at programmet for AMD-konsultationen, er styrende for, hvordan sygeplejerskerne 
skaber deres faglighed, hvilket også handler om, at det har indlejret en tidsramme, som 
er styrende for, hvordan de skaber relationen til patienterne. Sygeplejerskerne befinder 
sig således i et spændingsfelt, når de regulerer deres adfærd ud fra to forskellige normsæt 
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samtidigt, de organisatoriske normer og de faglige værdier. Spændingsfeltet dannes, når 
sygeplejerskerne anvender forskellige kommunikationsstrategier og teknikker for skabe 
relationer til patienterne, samtidig med at de udfører undersøgelserne af patienternes 
øjne. 
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Kapitel 13: Organisatorisk tilrettelæggelse 
af arbejdet  
Kapitlet indledes med afsnittet ’Høj kvalitet og faglig fleksibilitet’, der består af tre analy-
ser: ’At udføre kvalitet’, ’At levere en ydelse’ og ’Fleksibel opgaveløsning’. Analyserne 
undersøger, hvordan sygeplejerskernes forståelse af deres praktisering er udtryk for, at de 
søger at leve op til de institutionelle normer for deres arbejde. Afsnittet ’Ensformigt og 
rutinepræget arbejde’ rummer to analyser ’At udføre samlebåndsarbejde’ og ’At have ru-
tiner’, hvor karakteren af arbejdet undersøges. 

Høj kvalitet og faglig fleksibilitet 

Denne analyse udspringer af en drøftelse mellem sygeplejerskerne i den ene af fokus-
grupperne. Den er interessant, fordi den giver et indblik i det organisatoriske styringsred-
skab, som målsætningerne for sygehuset skaber og de normer, der er gældende i ambula-
toriet. Sygeplejerskernes engagement i interviewet viser, at de er optagede af at opfylde 
målsætningen.  
I analysen ’At udføre kvalitet’ undersøger jeg, hvordan sygeplejerskerne forstår ’kvalitet’. 
Herefter analyserer jeg, hvordan kvalitet kommer til udtryk i de nationale og lokale mål-
sætninger for sygehuset, og hvordan de former normer for sygeplejerskernes selvstyring. 
Gennem analysen undersøger jeg, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed ud fra 
deres forståelse af kvalitet og værdier for AMD-ambulatoriet.  Mens jeg i analysen ’At 
levere en ydelse’ undersøger, hvordan sygeplejerskerne er subjektiveret af den lokale mål-
sætning og strategiplans syn på patienterne, således de betragter patienterne som kunder. 
I analysen ’Fleksibel opgaveløsning’, undersøger jeg, hvordan idéen om opgaveløsning er 
central for samarbejdet mellem sygeplejersker og læger, og hvad det betyder for sygeple-
jerskernes regulering af deres praktisering. Jeg analyserer med andre ord, hvordan syge-
plejerskerne ansvarliggøres gennem målsætningerne for ambulatoriet til at praktisere i 
overensstemmelse med de organisatoriske normer, som jeg anser for at være inspireret 
af en markedslignende rationalitet. 

At udføre kvalitet 
Følgende empiri afspejler de områder, som jeg anser for at motivere sygeplejerskerne til 
at regulere deres måde at udføre arbejdet på. Sygeplejersken Tina (Fokusgruppe A: 5-6) 
fortæller, at sidste gang hun deltog i FMU (Fælles Medarbejder Udvalg) blev de informe-
ret af sygehusdirektøren om, at der ikke længere er et krav om at øge produktiviteten med 



233 

2 % om året, i stedet er det kvaliteten, der er i fokus. Nedenfor præsenterer jeg den dialog, 
vi efterfølgende havde:  

Emilie: Har man så drøftet, hvordan den kvalitet skal komme til udtryk, hvad den består i? 
Tina: Det er vel både det, at patienterne er yderligere tilfredse, men også kvaliteten af behandlin-
gen. Det må være begge dele, man går ind og måler på. 
Lene: Og der er jo både nogle nationale mål på nogle områder, men der er jo også områder, hvor 
man nu lægger op til, at man selv skal komme med mål. Altså, hvordan kan vi … det ku’ man gøre 
i AMD, hvis det var… 
Tina: ja  
…. 
Lene: AMD er et af de steder, hvor man godt ku’ tænke ..der er skruen altså strammet (Fokus-
gruppe A: 6). 

Sygeplejerskerne taler om, at kvalitet kommer til udtryk gennem patienternes tilfredshed 
og kvaliteten i behandlingen. AMD-konsultationerne er et af de steder, hvor de sandsyn-
ligvis vil foretage ændringer for at tilføre kvalitet. Jeg anser sygeplejersken Lenes udtalelse 
om ’at skruen er strammet’ for at være et udtryk for, at de har effektiviseret arbejdspro-
cesserne i AMD-konsultationerne, som jeg har analyseret i et tidligere kapitel. Men syge-
plejerskerne præciserer ikke, hvordan de kan tilføre kvalitet til arbejdet i AMD-ambula-
toriet.  
Det skal nævnes, at i dette AMD-ambulatorie, bruger de ny teknologi, i form af apparatur, 
der har gjort det muligt at effektivisere deres konsultationer, således de kan nå at foretage 
synstest og scanne patienten inden for 15 min.  

I det følgende vil jeg se nærmere på, hvordan ’kvalitet’ kommer til udtryk både i Det 
Nationale Kvalitetsprogram og i den lokale målsætning, som sygeplejersken Lene sendte 
til mig, i form af kvalitetsmål sygehuset har udarbejdet. I analysen vil jeg undersøge de 
normer, der ligger til grund for sygeplejerskernes selvstyring. Det vil sige, at jeg analyserer, 
hvordan målsætninger for organisationen afspejles i sygeplejerskernes forståelse af deres 
praksis.  
Jeg begynder med at se på, hvordan kvalitet blandt andet kommer til udtryk i Det Natio-
nale Kvalitetsprogram for Sundhedsområdet 2015 – 2018, der er afløseren for Den Dan-
ske Kvalitets Model. Det Nationale Kvalitetsprogram er et styringsredskab, hvor det ene 
af 6 kvalitetsmål indledes således: ’Sundhedspersonalets iboende motivation for at levere høj kvalitet 
skal understøttes, så der skabes en kultur i sundhedsvæsenet, hvor kvalitetsforbedringer er naturligt ind-
lejret i det daglige arbejde’ (Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2015: 3).  
Kvalitetsprogrammet har altså til hensigt at sikre kvaliteten for patienterne ved at moti-
vere personalet til at yde høj kvalitet. Sygeplejerskerne er optagede af, at deres praksis 
rummer kvalitet, og det anser jeg for at være et udtryk for, at det er lykkedes at motivere 
sygeplejerskerne, og de ansvarliggøres således til at udføre kvalitet. Men der gives ikke 
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konkrete anvisninger på eller henvisninger til, hvordan disse kvalitetsforbedringer skal 
udmøntes. Derfor vil jeg gerne undersøge, hvordan kvalitet kommer til udtryk i sygeple-
jerskernes refleksioner over deres arbejde. Sygeplejersken Nellie i fokusgruppe A udtryk-
ker sig således:  

Nellie: Altså, det der med, at tingene går op i en højere enhed. Ét er, at patienterne er tilfredse, det 
skal også sættes sammen med, at du har leveret en høj kvalitet. At du leverer det, de kommer for 
og det skal leveres på en god måde, så du skal sørge for, at du leverer nogle gode målinger, som 
kan bruges. Du skal levere en operation, en behandling, en undersøgelse, som er af en høj kvalitet 
og som lever op til det resultat, de kan forvente at gå her fra med. Og når det så spænder sammen 
med, at vi alle sammen bidrager med det, som vi nu skal bidrage med på den bedste måde, og at 
det så ender ud med, at vi har en tilfreds patient, som er behandlet på den bedste måde, går herfra. 
Det er godt (Fokusgruppe A: 8). 

Citatet har jeg valgt, fordi det afspejler de værdier, som gør sig gældende i sygeplejersker-
nes opfattelse af deres praksis i AMD-ambulatoriet. Sygeplejersken Nellie mener for det 
første, at høj kvalitet giver tilfredse patienter, og for det andet ser hun høj kvalitet som et 
udtryk for, at sygeplejerskerne leverer gode målinger, og patienterne således får de un-
dersøgelser, de forventer.  

Sygeplejersken Nellie italesætter deres praksis på en måde, så der ikke efterlades tvivl om, 
at det er produktiviteten i AMD-ambulatoriet, som er omdrejningspunktet for arbejdet. 
Det vil sige, at deres refleksioner rummer en rationalitet, der er præget af markedslig-
nende vilkår, når de bruger udtryk som tilfredse patienter, høj kvalitet, levere gode må-
linger og ydelser.  
Jeg vil i det følgende analysere, hvad udtrykket ’gode målinger’ kan være et udtryk for og 
bagefter ser jeg lidt på, hvad der kan ligge i den ’gode måde’. For at komme det nærmere 
vil jeg undersøge, hvordan ’kvalitet’ bl.a. karakteriseres i de lokale målsætninger. 
I de lokale målsætninger for sygehuset står der bl.a., at ’Kilden til kvalitet er kompetente og 
fleksible medarbejdere, der i deres virke og udvikling arbejder for at videregive værdi for patienten’ (Re-
gion XXX, Strategiplan 2014-2017: 11. Kilden er ikke angivet korrekt, på grund af, at 
ambulatoriet er anonymt). 
Det betyder, at kvalitet hænger sammen med, at de professionelle er kompetente og flek-
sible, og derved overlades det til den enkelte at definere de kompetencer, der foretrækkes. 
Det vil sige, de egenskaber man ønsker de professionelle skal besidde, ikke er relateret til 
en konkret praksis, eller rettere, de er ikke operationaliseret. Derfor vil jeg i det neden-
stående analysere, hvordan kompetencer kommer til udtryk i sygeplejersken Nellies syns-
punkt, og hvordan sygeplejerskernes refleksioner, hænger sammen med disse målsætnin-
ger.  

’Gode målinger’ anser jeg for at være et udtryk for, at de også kan udføre målinger, der 
ikke er gode. Det betyder, at det rummer en vis kompleksitet at anvende teknologierne. 
For det første antager jeg, at ’gode målinger’ er udtryk for, at sygeplejerskerne har opøvet 
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kompetencerne i at håndtere teknologierne. For det andet siger sygeplejersken Nellie, at 
de skal sørge for, at det er målinger, som lægen kan bruge, således de ikke skal tage un-
dersøgelserne om igen. Det ville være til ulejlighed både for patienten og lægen, idet det 
kan være anstrengende for patienterne at skulle gentage såvel synstest som scanning. Der-
for er der en sammenhæng mellem gode målinger og tilfredse patienter. Især håndterin-
gen af OCT-apparatet bliver vanskeliggjort, når patienterne ser dårligt. Et eksempel på 
de vanskeligheder, der kan opstå under sygeplejerskernes håndtering af OCT-apparatet, 
har jeg analyseret i kapitel 10. Analysen viser, at sygeplejerskernes erfaringer med at bruge 
teknologierne, er afgørende for de instrukser, de er i stand til at give til patienterne. Der-
udover er tidsrammen snæver, hvilket ligeledes komplicerer målingen, fordi den yder et 
pres på sygeplejerskerne, således de bestræber sig på at være målrettede og fokuserede.  
Sygeplejerskernes kompetencer i at håndtere teknologierne, er derfor centrale for, hvor-
dan de udfører arbejdet i ambulatoriet. I analysen ’At have teknisk flair’ i kapitel 14, ven-
der jeg tilbage til, hvordan sygeplejerskerne anskuer deres kompetencer i at håndtere tek-
nologierne.  

Opsummerende afspejler empirien, hvordan sygeplejerskernes ansvarliggøres til at følge 
sygehusets målsætninger for deres praksis. Det betyder, at ’høj kvalitet’ er et udtryk for, 
at sygeplejerskerne besidder kompetencer i at håndtere teknologierne, og dermed udføre 
gode målinger. I det følgende vil jeg uddybe yderligere, hvordan ’den gode måde’ er ud-
tryk for, at sygeplejerskernes at regulere deres adfærd på en særlig måde. Jeg vil argumen-
tere for, at sygeplejerskerne bliver ansvarliggjort gennem forventningen om, at de skal 
’levere gode målinger på en god måde’. For at få indsigt i, hvad ’en god måde’ betyder, inddrager 
jeg Aanderaas (1995) perspektiv på sygeplejersken, som én der bruger sig selv som et 
redskab. At bruge sig selv indebærer, at sygeplejerskerne målretter og kontrollerer deres 
adfærd, således de inden for det korte tidsrum koncentrerer sig om at udføre brugbare 
målinger, der gør patienterne og lægerne tilfredse.  

At levere en ydelse 
I empirien bruger sygeplejerskerne jævnligt udtrykket ’at levere en ydelse’, derfor vil jeg 
analysere, hvordan denne norm former sygeplejerskernes opfattelse af deres praktisering, 
men først vil jeg analysere dette lille udpluk af en dialog. 

Nellie: Ja, altså det kan gøre mig glad, når man kan gå og virkelig supplere hinanden, fordi målet 
for mig er ikke at høre mig selv mest muligt. Målet for mig er, at vi har en patient, som får den 
ydelse som vedkommende er kommet for, og det betyder ikke noget for mig, om det er mig, der 
lejrer eller tager i mod eller skriver journal eller..  Men det fælles mål er, at det hele bliver gjort. Og 
at vi ved med hinanden, hvad det er for en mængde opgaver at vi skal have gjort, og at når vi er 
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færdige med patienten, så er det leveret. Det gør mig glad. Altså, det kan godt gøre det der med, 
at en plus en ikke er to, men tre. 
Lene: Jeg tænker, jeg er så enig med Nellie. Det der med, at det også er den der tid, vi lever i… 
Man kan ikke holde fast på sit, det der er en sekretæropgave, det der er en sygeplejeopgave 
Tina: det, der er min bunke (Fokusgruppe A: 8).  

Der er særligt ét strategisk indsatsområde, der nævnes i Målsætningen for sygehuset, der 
er interessant for denne analyse. I det strategiske indsatsområde pointeres det, at der i 
opfattelsen af patienten fremover tilkendegives et paradigmeskifte, idet patienterne skal 
betragtes som kunder, og behandlingen anskues som ’ydelser’ (Region XXX 2013, Mål-
sætning: 4).  

Det strategiske indsatsområde anser jeg for at være en norm for, hvordan organisationen 
ønsker, at sygeplejerskerne anskuer patienterne, og dette afspejles i sygeplejerskerne op-
fattelse af deres arbejde, når de betragter det som ’ydelser’, de ’leverer’.  
At levere en ydelse anser jeg for at være et udtryk for det paradigmeskifte, der henvises 
til i de lokale målsætninger. Sygeplejersken Nellie mener, at ’ydelsen’, det vil sige de for-
skellige undersøgelser, de udfører af patienternes øjne, skal ’leveres’ på en god måde.  
Sygehusets målsætning bliver således normsættende for sygeplejerskernes forståelse af 
arbejdet. Dybbroe (2015) har den pointe, at standardiseringen af arbejdet også indbefatter 
patienternes behandling, når den forstås som en afgrænset ydelse. Det betyder, at det ikke 
forventes, at sygeplejerskerne gør mere end det, indholdet i ’ydelsen’ tilskriver.  

Fleksibel opgaveløsning  
Den markedslignende rationalitet, der dominerer sygeplejerskernes praksis, betyder, at de 
undersøgelser, som sygeplejerskerne udfører, betragtes som produkter eller opgaver. Det 
kommer til udtryk i følgende dialog. 

Dialogen er en fortsættelse af den ovenstående:  
Lene: Det, der er en lægeopgave, men vi er nødt til at tænke: jo vi har den her type opgaver. Det 
her er alt det, vi skal igennem med den her patient, og nogle ting, det kan den faggruppe kun, og 
nogle ting, det kan den faggruppe kun. Men der er også rigtig mange opgaver, som egentlig kunne 
gøres af alle tre. Alt efter, hvem der har tid i et forløb … vi har en kæmpe force i, at vi har så stor 
en gruppe, der har arbejdet sammen så mange år, og som gør det hver dag, og det giver nogle helt 
andre muligheder. 
Nellie: Det gode er, når man får det spillet sammen, sådan at man også tager det, det der ligger 
mellem bunkerne, så man får det spillet sammen.  
Lene: Det er forskellige, der skal samarbejde, og det koster tid, faktisk, hvor man kan sige, at her 
kan man faktisk formå at levere kvalitet. …. 
Nellie: Altså det gode er jo, hvis alle spiller sammen, og har gjort det, selvfølgelig, som er deres 
egen bunke, men også de der ting, der ligger imellem bunkerne, så man får det flettet sammen. 
Emilie: Ku’ i give nogle eksempler på det? 
Lene: ….jamen, det kan også være læger og sygeplejersker imellem, hvor jeg ser, i hvert fald ofte, 
sygeplejersker går ind og spørger lægen, hvis de er godt med, om der er noget, de overhovedet 
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kan hjælpe med eller gøre, hvor jeg måske godt kunne tænke mig, at det var lidt mere den anden 
vej, når de sidder og venter på patienter…. Jamen så fungere det ikke lige så godt. 
Emilie: Kan man også overføre det til AMD-patienterne? 
Nellie: Ja det kan man. Altså, jeg ku’ godt ønske, at det kørte lidt mere på vurderingen (Nellie 
henviser til den undersøgelse, som førstegangspatienter får foretaget). Dem er jeg ikke så tit inde 
ved. Men der kunne jeg godt ønske, at nogle af opgaverne nogen gange kunne blive flyttet ind til 
lægen. Altså, at de måske ind imellem kunne lave en scanning. Det er også det, vi arbejder lidt på, 
når vi skal have en OCT mere: at hvor er det lige, at den skal placeres henne.  Det kan der godt 
gå lidt politik i, hvem der så har den opgave, fordi der er jo én, der skal sidde foran den maskine 
(Fokusgruppe A: 8-10). 

Inden jeg analyserer empirien, vil jeg påpege, at det i målsætningen for sygehuset pointe-
res, at ‘Professionsledelse er erstattet af opgave-ledelse’ (Region XXX 2013, Strategiplanen 2014-
2017, Målsætninger: 11). Det er meningen, at de forskellige professioner skal samarbejde 
om at løse ’opgaven’. Sygeplejersken Lene har overtaget normerne, som målsætningen 
for sygehuset rummer, i sin opfattelse af arbejdet. Det er således udtryk for subjektive-
ring, når hun siger, at det er vigtigt, at faggrupperne ikke holder fast i deres faglighed, 
men i stedet bestræbe sig på at være fleksible, således at opgaven bliver udført.  

I empirien forbinder sygeplejerskerne ’høj kvalitet’ med, at alle yder deres bedste. Syge-
plejerskerne opfatter både deres indbyrdes, og det tværprofessionelle samarbejde, som 
afgørende for, at de kan levere kvalitet. Hvilket ligeledes kommer til udtryk i den lokale 
målsætning, strategiplanen: ‘Kvalitet er summen af de indsatser, der skaber kvalitet for patienterne’ 
(Region XXX, Strategiplan 2014-2017: 11). 
Sygeplejersken Nellie fortæller, at hun oplever en glæde ved, at de tværfagligt kan supplere 
hinanden, særligt når de har et samspil, der får arbejdet i ambulatoriet til at gå op i en 
højere enhed. Men det kunne tyde på, at lægerne ikke er indstillede på at være fleksible i 
samme omfang, som sygeplejerskerne er det, i løsningen af opgaverne. Idet sygeplejer-
skerne giver udtryk for, at de kunne tænke sig, at lægerne var mere opmærksomme på at 
udnytte tiden bedre, når de sidder og venter på en patient.  

Målsætningen for sygehuset repræsenterer de normer, der afspejles i sygeplejerskernes 
refleksioner over deres arbejde. Sygeplejerskerne ansvarliggøres til at samarbejde om at 
løse arbejdsopgaverne i AMD-ambulatoriet og forholde sig fleksibelt, således de holder 
fokus på løsningen af ’opgaven’. På den måde stræber sygeplejerskerne efter at regulere 
deres praktisering efter de normer, der tillægges en værdi i organisationen.  
Sygeplejerskernes faglighed er således formet af disse normer for arbejdet. Sygeplejer-
skernes skaber mening med arbejdet ved at udfolde de færdigheder, som værdisættes af 
Målsætningen for sygehuset. De er motiverede af målsætningen til at være fleksible og 
udføre gode målinger. Det vil sige, at deres holdning til arbejdet og deres færdigheder i 
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at håndtere teknologierne er vigtige og kombineres med de organisatoriske normer om 
at forholde sig fleksibelt til løsningen af opgaverne.  

Ensformigt og rutinepræget arbejde 

At udføre samlebåndsarbejde 
I denne analyse er der fokus på, hvordan sygeplejerskerne problematiserer deres udfø-
relse af programmerne, som kan indeholde en liste med 26 AMD-patienter, som de skal 
undersøge. Følgende citater er interessante, fordi sygeplejerskerne i alle fire fokusgrupper 
fortæller om, hvad det ensformige arbejde gør ved deres praktisering. Sygeplejerskerne 
udtrykker sig billedligt om deres ensformige praksis i AMD-ambulatoriet, som de synes 
er krævende, fordi det er monotont. Der kan spores en vis træthed i deres ’stemmer’, når 
de taler om det.  

I det følgende præsenteres udpluk fra alle fokusgrupperne: 
To sygeplejersker fra fokusgruppe D har følgende lille dialog:  
Nina: Den del af det synes jeg ikke tager min energi. Det synes jeg sådan er kommet, også med 
erfaringen, at det er ikke så svært. Men jeg synes, at det er monotont arbejde, så det er det jeg 
bliver træt af derovre. Det er, at det er meget rutinepræget, også med det tekniske arbejde. Det er 
meget det samme og det samme og det samme og det samme og det samme og til sidst skal man 
lige sådan, eller jeg skal holde tungen lige i munden med navne, cpr nr. Har du nu fået spurgt, om 
der er allergi? Så det er noget med også, jeg synes, man har meget brug for sine pauser derovre, 
for at det ikke kører ud i et med den der lange liste, man sidder med. Så de ikke bare bliver et 
nummer i rækken. 
Birte: Jeg er nok mere ovre i Ninas boldgade. Jeg synes det kan være hårdt, at det er så monotont 
nogle gange. Altså, og det kræver også, jeg synes det kræver ekstra energi, netop at fastholde fokus 
på den patient, der så kommer ind, fordi hele tiden, så kommer der en ny, og det er jo bare det 
samme, vi gør, stort set. Så netop at få dem skilt ad og sådan noget. Det kan jeg godt mærke det 
gør en træt i hovedet, og har man så lige fået spurgt om det cpr. nr. Så spørger man to gange og 
det kan jeg sagtens se.. (Fokusgruppe D: 5). 

Sygeplejersken Maria fra fokusgruppe C udtrykker sig således: 
Maria: Jeg tænker, det er jo også ligesom sådan en slags samlebånd. Du starter, .. der er sådan en 
tidshapser, der hapser dig bagi hele tiden. Du har et program, og du skal nå de patienter: dung 
dung dung dung, så det kræver, at man er oppe på dupperne, og som du siger: Det kræver også, 
at man har sådan en vis erfaring, så man kan mingelere sådan lidt med tiden. Men man skal lære 
det der med, at man ikke skal lade sig stresse mere end højst muligt af den tid der. Du er simpelthen 
nødt til ligesom at lægge det lidt bag dig. Men det gør, det puster sådan en lidt i nakken hele tiden 
med, at man skal nå at yde noget på et vist antal minutter inden den næste kommer (Fokusgruppe 
C: 6). 

I fokusgruppe B har sygeplejersken Louise følgende betragtninger:  
Louise: .. så tænker jeg, at det der igennem årene er blevet mere og mere vigtigt for mig. Det er 
det her med, at det er korttidskontakt, og vi skal have flere og flere igennem. Altså, vi tjener penge 



 

 

239 
 

på, hvor mange vi ser. Det for mig som sygeplejerske kan være svært at arbejde med, men det jeg 
så kan gøre, er stadig at sørge for, at de ikke føler sig som en æske på et fabriksbånd (Fokusgruppe 
B: 2). 
Louise: Jeg tror da også, … fordi det program, du er netop koncentreret. Du kører hele i tiden i 
tjek, tjek, tjek, tjek, tjek. Måle, veje, scanne og næste. Du er sådan hele tiden på og hele tiden på i 
dit blik af patienten, hvad rører der sig her, er der noget nyt eller ej? Er det bare én, der skal 
igennem eller hvordan og hvorledes, at du har brug for lige at slippe koncentrationen og et øjeblik 
lige at få noget at drikke og komme ud at tisse (Fokusgruppe B: 22). 

Sygeplejersken Tina fra fokusgruppe A siger: 
Tina: Jeg tænker så også, at jeg kan kun give ret i, at netop de der ting med hjemmepleje, dem 
kommer vi overhovedet ikke ind, dem begynder man næsten, at det er virkelig noget du skal fange 
i nu’et, for du begynder hvert fald ikke at spørge ind til nogle ting, fordi du har 15min. fra de 
kommer ind, hvor du skal lave visus, du skal dryppe, du skal skrive journal, du skal følge med ind 
i et andet rum. Du har jo været med til det, ikke.. og du skal scanne dem. Der er altså grænser for, 
hvad man kan nå på de der 15 min., og sådan som i går, det var faktisk lidt tankevækkende, der 
havde jeg af de 26 patienter …. (Fokusgruppe A: 5). 
 
I empirien problematiserer sygeplejerskerne deres praktisering i AMD-konsultationerne 
på flere måder. For det første er arbejdet problematisk at udføre, fordi det er monotont 
ligesom samlebåndsarbejde. Derfor kan de, for det andet, have svært at skelne patienterne 
fra hinanden. For det tredje oplever sygeplejerskerne, at de mister koncentrationen op ad 
dagen og det kan betyde, at de kommer til at lave fejl. For det fjerde betyder tidsrammen, 
at det er nødvendigt for sygeplejerskerne at fokusere på at udføre, de planlagte undersø-
gelser. Jeg kommer i nedenstående analyse ind på disse områder, men ikke helt i nævnte 
rækkefølge. 
 
Sygeplejerskerne forstår deres arbejde i AMD-ambulatoriet som samlebåndsarbejde (Fo-
kusgruppe B, C & D). Fire sygeplejersker udtrykker sig forbløffende enstemmigt i tre af 
fokusgruppeinterviewene ved brug af forskellige lyde, når de karakteriserer deres arbejds-
gang: sygeplejerske Maria siger: ’dung, dung, dung, dung’. En anden sygeplejerske Birte si-
ger:’dut, dut, dut, og en tredje Nina: ’Det er meget det samme og det samme og det samme og det 
samme og det samme’ og den fjerde Louise udtrykker sig således: ’Du kører hele i tiden i tjek, 
tjek, tjek, tjek, tjek. Måle, veje, scanne og næste’.  
Der efterlades ingen tvivl om arbejdets karakter i de måder, som sygeplejerskerne udtryk-
ker sig om deres praksis i AMD-ambulatoriet. De problematiserer således arbejdets ka-
rakter som ensformigt og monotont.  
Sygeplejersken Birte må koncentrere sig, for at hun kan skelne patienterne fra hinanden. 
Hun giver udtryk for, at hun må anstrenge sig, for at det ikke kun er synstesten, hun 
udfører. Hun vil også gerne have fokus på den enkelte patient. 
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Samlebåndarbejde har en negativ klang, fordi det rummer den betydning, at arbejdets 
karakter tingsliggør patienterne, fordi deres arbejde udelukkende er tilrettelagt ud fra un-
dersøgelserne og registreringen af dem. De viser, at de ansvarliggøres til at gøre noget 
ved dette, når de drøfter, hvordan de kan regulere deres adfærd, så patienterne ikke får 
en oplevelse af at være et element på samlebånd eller bare bliver et nummer i rækken. 

Sygeplejersken Maria fortæller om, hvordan hun har fundet frem til, at mingelere med 
tiden. Det anser jeg for at være udtryk for et praktiske know-how, hun har opøvet (Dean 
2006). At mingelere med tiden er et udtryk for, at hun har opøvet en fornemmelse af, 
hvordan hun kan være fleksibel, når hun afvikler sit program. Dermed anskuer Maria sit 
program som en helhed, således hun ind imellem bruger mere tid på de patienter, der har 
brug for dét. Mens hun indhenter den tabte tid ved at være hurtig til at undersøge andre 
patienter, der gerne vil have undersøgelsen overstået. Det vil sige, at sygeplejerskerne er 
optagede af, hvordan de bruger sig selv, således at de kan afvikle deres program uden, at 
de bliver forsinkede.   

Sygeplejerskerne problematiserer deres monotone arbejde på forskellig vis. Sygeplejer-
sken Birte bliver træt i hovedet og sygeplejersken Maria siger, at det gælder om at være 
oppe på dupperne, fordi tiden puster dem i nakken.  
Sygeplejersken Tina oplever, at de planlagte undersøgelser udfylder hele det tidsrum, hun 
har til rådighed. Det er således programmet, som er tilrettelagt efter en stram tidsramme, 
der sætter dagsordenen for deres praktisering.  Det betyder, at de er pressede på tid, og 
derfor har de ikke et råderum, der giver dem mulighed for at udfolde deres faglige vær-
dier. Ensformigheden i arbejdet finder jeg bedst kan karakteriseres som en inerti, de skal 
bruge ekstra kræfter på at bryde. Den betydning som ensformigheden har for sygeplejer-
skernes måde at udføre arbejdet på, har jeg allerede været inde på i kapitel 10, og i nær-
værende analyse har inertien i arbejdet også den betydning, at de har svært ved at bryde 
den, for at gøre andet end det, de har planlagt (Timmermanns og Epstein 2010: 71).   

Dermed betyder det ensformige arbejde, at sygeplejerskerne må gøre sig ekstra umage, 
for at de er i stand til at have et blik for den enkelte patient. Det vil sige, at når de har 
mulighed for det, søger de på eget initiativ at modvirke ensformigheden ved at tale med 
patienterne. De vil gerne vise patienterne deres interesse, men samtidig er de påpasselige 
med at holde øje med tiden, og hvordan de er i stand til at afvikle deres program. Det 
anser jeg for at være et udtryk for, at de på trods af arbejdets ensformige karakter, be-
stræber sig på at rette deres opmærksomhed mod patienterne. De har hver især skabt 
nogle teknikker, som gør det muligt for dem at kontrollere deres adfærd således, at de er 
i stand til at skabe en relation til patienterne. Disse teknikker gør det muligt for sygeple-
jerskerne at tilføre deres stramt strukturerede praksis faglige værdier. Det anser jeg for at 
være et udtryk for, at de ansvarliggøres af faglige værdier, som de formentlig har erhvervet 
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gennem deres uddannelse og erfaring som sygeplejersker. Idet deres praksis ikke tager 
højde for dette.  

Det monotone arbejde betyder, at et par af sygeplejerskerne finder, at deres pauser er 
vigtige, således de kan få et hvil og ’slippe koncentrationen’. Sygeplejersken Louise for-
tæller om, hvordan hun løbende vurderer, om hun kan få en lille tissepause og sygeple-
jersken Nina har brug for reelle pauser. Men sygeplejerskerne har også behov for pauser, 
fordi arbejdet i AMD-konsultationen er ensomt. I pauserne har de mulighed for at vende 
faglige problemstillinger og hygge sig med kollegaerne (Fokusgruppe B & Fokusgruppe 
D). 
Alle sygeplejerskerne fortæller, at det er vigtigt for dem, at de arbejder i andre konsulta-
tioner i øjenambulatoriet end i AMD-ambulatoriet. Der er nogle få sygeplejersker, der 
hovedsageligt arbejder i AMD-ambulatoriet. Men de har også brug for afveksling i det 
mindste en gang om ugen, hvor de udfører andre former for undersøgelser på øjenpati-
enter med andre diagnoser.   

Sygeplejersken Nina (Fokusgruppe D) problematiserer sin praktisering, når hun fortæller, 
at hun op ad dagen nogle gange kommer i tvivl om, hvorvidt hun har spurgt patienterne 
om deres personnummer. Dette er vigtigt, fordi sygeplejerskerne bør udføre en korrekt 
identifikation af patienterne, for at sikre, det er den rette patient, de undersøger.  
Sygeplejerske Birte fortæller i forlængelse heraf, at hun kan komme i tvivl, om hun har 
spurgt patienterne, om de har allergi over for indholdsstofferne i øjendråberne. Oplys-
ninger om allergi drejer sig om, at sygeplejerskerne skal forebygge utilsigtede hændelser, 
således de ikke drypper patienternes øjne med øjendråber, som patienterne er allergiske 
overfor. 
At bede om patienternes personnummer og spørge til allergi er et led i deres faste rutine 
og bidrager til at sikre kvaliteten i behandlingen er handlinger, der begrundes i standarder 
fra Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM (IKAS 2009). DDKM blev ophævet i 2015, 
men standarderne bliver fortsat brugt, fordi de er centrale for patientsikkerheden.  
Dertil kommer, at sygeplejerskerne under feltarbejdet fortalte mig, at når de kom bagud 
med patienterne, så glemte de at spritte apparaturet af. Det foreligger der ligeledes en 
standard for, som har til hensigt at forebygge, at patienterne pådrager sig infektioner 
(IKAS 2009). Det betyder, at sygeplejerskernes monotone arbejde bidrager til, at syge-
plejerskerne kan blive bragt i en situation, hvor de glemmer faste procedurer, der er cen-
trale for patientsikkerheden. Derfor gør de sig umage med at koncentrere sig, for at få 
indhentet de oplysninger, der sikrer patientsikkerheden. Men på grund af arbejdets ens-
formige karakter er der en risiko for, at de kan komme til at lave fejl.  
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Opsummerende betyder det ensformige arbejde, at sygeplejerskerne begrænses i at ud-
folde deres faglighed, fordi udformningen af arbejdsopgaverne i AMD-ambulatorierne 
primært er tilrettelagt ud fra en produktionsrationalitet.  
Det vil sige, at tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne fører til, at sygeplejerskerne under-
søger så stort antal patienter, at de oplever, at deres opmærksomhed svækkes, så at de til 
tider glemmer at udføre de procedurer, der har til hensigt at sørge for patientsikkerheden. 
Sygeplejerskernes begrænses dermed i at udfolde deres faglighed, fordi den kompromit-
teres af antallet af patienter og det ensformige arbejde. Samtidig er de ansvarliggjort af 
deres faglige værdier til at modvirke dette, ved at udvikle teknikker, som sætter dem i 
stand til at kontrollere deres adfærd og gøre sig umage for at have et blik for patienterne. 
Denne pointe kan understøttes af Mol (2008: 14-18), der påpeger, at når de markedslig-
nende logikker bliver fremtrædende i sundhedsvæsenet, influerer det på de krav, der stil-
les til de professionelle. Det betyder, at der er en forventning om, at de professionelle 
leverer et ensartet produkt, der gives inden for en afsat tidsramme. Sygeplejerskernes 
arbejdsopgaver kan således sammenlignes med et produkt, som de ansvarliggøres til at 
levere. 

At have rutiner 
Nogle af sygeplejerskerne trives med ensformigheden, fordi den giver dem overskud til 
patienterne. Følgende empiri er interessant, fordi sygeplejerskerne betragter deres rutiner 
som en forudsætning for, at de har overskud til patienterne. Empiri er udpluk fra tre 
fokusgrupper. Sygeplejersken Ina fra fokusgruppe D sætter pris på rutinen: 

Ina: Det kan jeg godt lide, at det bare er det samme og det samme hele tiden, fordi jeg så netop 
føler, at jeg kan koncentrere mig om den person, der kommer ind i stedet for. Og det er ikke, fordi 
at jeg tænker, at jeg skal koncentrere mig om, altså. Sådan som du sagde, selvom jeg siger, at jeg 
føler mig brugt, når jeg kommer hjem. Så det er ikke sådan, at jeg føler, at jeg skal virkelig gøre 
mig umage for at passe mig ind efter den person, jeg møder. Jeg tror bare, at det er det, der gør, 
at jeg synes egentlig, at det er fedt. Det, der at jeg skal passe mig ind, men det er også det, der gør, 
at jeg måske er træt bagefter, når jeg så kommer hjem. Også det, at man måske har snakket så 
meget, som man har gjort – griner – fordi min mund kan ikke stå stille (Fokusgruppe D: 5). 

Rutinen sikrer sygeplejersken Louise mod at lave fejl: 
Louise: Jeg tror også, måske handler det også om, fordi jeg kan også godt hører mine kollegaer 
sige, at sidst på dagen kan jeg ikke huske, om jeg har spurgt, om det er højre eller venstre (øje). 
Det handler også lidt om, jeg tror jeg spørger meget ens egentlig, så jeg har den samme måde, så 
jeg ved jeg har tjekket ting, så jeg synes ikke at jeg bliver i tvivl egentlig (Fokusgruppe B: 22). 

Sygeplejersken Nellie sørger for at skabe en rytme: 
Nellie: Jamen det kan jeg kun give dig ret i, at det er meget vigtigt, når man har de der mange 
patienter, at man får lavet sig en rytme og den rytme kan også være en tryghed, fordi så behøver 
du ikke at tænke over, hvad det egentlig er, at du skal. At du ved, hvad det er, at du har planlagt, 
hvad du skal kikke efter og hvad du skal snakke med de her patienter om. Jamen den er lagt fast 
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og jeg føler, at det giver mig overskud, fordi jeg har de praktiske ting. De kører ikke automatisk, 
men de kører i et fast flow, hvor det bliver en eller anden form for rutine, og for mig giver det ro 
til at jeg kan bruge min tid på at snakke med patienterne (Fokusgruppe A: 2-3). 
Nellie: Ja, jeg tænker det er alle de der praktiske ting med måling og med visus og op og skrive 
journal. Når jeg har de ting fuldstændig på det rene med, hvad jeg skal og de kører, jamen de giver 
mig ro til at bruge min energi på, hvad vi kan kalde at udføre sygepleje eller kommunikere eller 
høre på hvad de har at fortælle. Det giver mig ro. 
Men samtidig, jeg vil godt sige, samtidig kan det godt give dig en falsk tryghed med, at du altid 
ved, hvad det er, at du skal, fordi du skal stadigvæk huske at kikke efter, du skal stadigvæk huske, 
at denne her patient kan afvige. Så du kan ikke bare køre det rutinemæssigt. Du skal stadigvæk 
have blik for, hvad det er, der er det specielle ved den her patient, fordi der kan være et eller andet 
de er allergisk overfor, og der kan være et eller andet, at du skal fange. Det kan være et eller andet 
enkelt ord de siger, som gør, at jeg tænker hov jeg skal lige tage hånd om en ting mere eller en 
oplevelse, som de er nødt til som er nødvendig for dem at komme ud med. Så der skal du stadig-
væk være lydhør over for det de nu fortæller dig. Men alle de der praktiske ting, har jeg dem på 
plads så giver det mig ro (Fokusgruppe A: 3). 
 
Ovenstående empiri bidrager med nogle nuancer i sygeplejerskernes refleksioner over 
arbejdet, som ikke var tilgængelige eller mulige at få øje på i analysenet ’At udføre samle-
båndsarbejde’. Sygeplejerskerne betragter deres rutiner som en sikring mod, at de laver 
fejl, og som en tryghed, der giver dem overskud til at skabe en relation til patienterne.  
Sygeplejerskerne Ina og Nellie er fra forskellige fokusgrupper, og de er begge optagede 
af det sidste. Sygeplejersken Ina lyder til, at hun faktisk nyder ensformigheden i arbejdet. 
Hun anskuer rutinen som en mulighed for, at hun koncentrerer sig om patienterne og på 
den måde giver det rutineprægede arbejde hende en mulighed for at skabe en relation til 
patienterne, og hun kan lide at tale med patienterne. 
Sygeplejerske Nellie er ligeledes optaget af, at hun får overskud til patienterne, når hun 
er god til at håndtere teknologierne og arbejdsrutinerne. Sygeplejersken nævnte det også 
for mig, da jeg fulgte hende under mit feltarbejde. Hun fortæller, at hun sørger for at 
etablere en rytme, ’et fast flow’, der giver hende en tryghed, og tilføjer, at selvom arbejdet 
er rutinepræget, betyder det ikke, at det er automatisk. I stedet bestræber hun sig på at 
have sin opmærksomhed rettet mod patienten som person, således hun kan udføre syge-
pleje eller kommunikere med patienten. Det kunne se ud til, at hun sidestiller sygepleje 
med kommunikationen med patienten. Dette er interessant, fordi sygeplejersken Rikke i 
en anden fokusgruppe (Fokusgruppe B), fortæller, at hun i de tilfælde, at der er en afstand 
mellem konsultationen og venteværelset, så benytter hun turen ned ad den lange gang til 
at kommunikere med patienterne, hvilket jeg ofte oplevede under feltarbejdet. Sygeple-
jerskerne fortalte, at det gjaldt om at udnytte tiden. Dette anser jeg for at være et udtryk 
for, at sygeplejerskerne benytter de alternativer, de har, til at skabe en relation til patien-
terne. De har et særligt blik for at bruge de muligheder, der er til stede i situationen. Dette 
anser jeg for at være en måde, de regulerer deres adfærd i overensstemmelse med faglige 
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værdier. Således sygeplejerskerne udnytter de få øjeblikke, der opstår i situationen, til at 
bringe deres faglige værdier i spil.  

Sygeplejersken Nellie oplever, at rutinen giver hende overskud til at lægge mærke til det 
særlige ved den enkelte patient. Hun er opmærksom på, at hun ikke overser, at patienten 
kan være allergisk over for øjendråberne eller har brug for information om sin sygdom. 
Idet sygdommen kan udvikle sig hurtigt, og uden behandling kan den føre til, at patienten 
mister synet. Derfor er det vigtigt, at patienterne er informeret om, at de skal passe øjen-
kontrollerne. Hun er, ligesom sygeplejersken Ina, opmærksom på sin relation til patien-
terne, om patienterne har brug for at tale med hende, også om andre forhold end de 
problemer, de har med deres syn. Dermed kunne det tyde på, at sygeplejerskernes selv-
styring er motiveret af faglige værdier. Sygeplejerskerne Ina og Nellie bestræber sig på at 
skabe en relation til patienterne ved vise dem, at de er interesserede i, hvordan de har det, 
og den situation de befinder sig i. Det foregår på baggrund af, at de har fået en stor rutine 
i at udføre undersøgelserne. 

Sygeplejerske Louise synes ligeledes, at rutinen er vigtig, hun gør sig umage med at udføre 
sin praksis på den samme måde hver gang. Hun sikrer således, at patienterne har et trygt 
forløb, fordi hun véd, hvad hun gør, og hvad hun skal kikke efter. På den måde sikrer 
hun sig mod, at hun ikke glemmer noget eller laver fejl. Det vil sige, at rutinen er afgø-
rende for, at sygeplejerskerne kan overkomme arbejdsbyrden og bevare koncentrationen 
både i forhold til arbejdsopgaverne og patienterne. 
Andre sygeplejersker har nævnt, at de er opmærksomme på, at de ikke glemmer noget, 
fordi det skaber forsinkelse, når de er nødt til at hente patienterne ind i konsultationen 
igen (Fokusgruppe A). Sygeplejersken Louise har fundet frem til, at det er hendes rutiner, 
der forhindrer hende i at lave fejl. Hun gør med andre ord en dyd ud af nødvendigheden. 
Men rutiner kan også være en ulempe, hvilket jeg uddyber i det følgende.  
To sygeplejersker (Lene og Nellie) er optagede af, at rutinen forhindrer dem i at lægge 
mærke til det særlige ved én patient. Det kan være en lille ting, som patienterne fortæller, 
som de overser, fordi rutinen giver en ’falsk tryghed’. Rutinen har således en bagside, 
fordi der ligger en fare for, at ensformigheden og monotonien betyder, at de mister op-
mærksomheden over for den patient, der har brug for noget særligt (Fokusgruppe A: 2-
3). Dermed kan de komme til at lave fejl, som det gjorde sig gældende i ovenstående 
analyse. 

Opsummerende for kapitlet er sygeplejerskerne optagede af ’At udføre kvalitet’. Det vil 
sige, at de må være koncentrerede om at udføre deres programmer eller rettere undersøge 
patienterne på der står anført på programmet. Det anser jeg for at være udtryk for, at 
sygeplejerskerne udvikler en selvstyring i form af et praktisk know-how i forhold til ar-
bejdsgangen og håndteringen af teknologierne. Det praktiske know-how indebærer, at de 
har nemmere ved at udføre undersøgelserne på patienterne inden for det korte tidsrum. 
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Analyserne i kapitlet har fokus på den betydning, som tilrettelæggelsen af arbejdet har 
for, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med det. Sygeplejerskerne sprogbrug af-
spejler de overordnede målsætningers terminologi. De er subjektiverede gennem de nor-
mer som målsætningen rummer, idet de er optagede af, at arbejdet indeholder kvalitet. 
Sygeplejerskerne synes det er vigtigt, at patienterne skal være tilfredse og at de ’leverer 
gode målinger på en god måde’. Det er på grundlag af disse normer, at kvaliteten kommer 
til syne i deres arbejde, men de præciserer det ikke yderligere. 

Dette argument underbygges af analysen ’At levere en ydelse’, hvor arbejdsopgaverne og 
patienternes behandling er standardiserede til at være karakteriserede som ydelser. På den 
måde udfordres normerne og etikken i arbejdet af standardiseringen af arbejdet (Kamp 
& Dybbroe 2013: 42-45). Det problematiserer sygeplejerskerne heller ikke, i stedet be-
stræber de sig på at leve op til de organisatoriske forventninger, der er til dem. Men det 
bliver nuanceret af den måde, de skaber mening med rutinerne i analysen ’At have ruti-
ner’. 
Analysen ’Fleksibel opgaveløsning’ illustrerer ligeledes, hvordan de organisatoriske mål-
sætninger præger måden, hvorpå sygeplejerskerne skaber mening med arbejdet. Sygeple-
jerskerne forstår arbejdet som opgaver, der skal løses af de professionelle i samarbejde, 
uden at der tages hensyn til deres faglige baggrund. Det vigtigste er, at opgaverne udføres 
og sygeplejerskerne problematiserer ikke denne måde at anskue arbejdet på. Derfor fin-
der jeg, at Dahls (2005: 54) pointe, at de postmoderne professionelle lægger vægt på sam-
arbejde og fleksibilitet, kan overføres til sygeplejerskernes måde at skabe mening med 
arbejdet. Jeg vil argumentere for, at analyserne ’At udføre kvalitet’, At levere en ydelse’ 
og ’Fleksibel opgaveløsning’ forskellige udtryk for, hvordan sygeplejerskerne skaber deres 
faglighed. 
I analysen ’At udføre samlebåndsarbejde’ er ensformigheden i arbejdet, centralt for syge-
plejerskernes opfattelse af det. De problematiserer på forskellig vis, hvilken betydning 
det har for deres måde at udføre arbejdet på. Inertien i arbejdet gør det vanskeligt for 
sygeplejerskerne at skelne patienterne fra hinanden og jeg vil argumentere for, at sygeple-
jerskerne skaber mening med arbejdet ved at udvikle forskellige teknikker til at koncen-
trere sig og holde fokus, således patienterne ikke opdager det.  
Sygeplejerskernes faglighed skabes i et spændingsfelt, når det ensformige og monotone 
arbejde får sygeplejerskerne til at overse procedurer, der sørger for patientsikkerheden, 
hvilket er baggrunden for, at de påtager sig ansvaret for at udvikle forskellige teknikker, 
for at modvirke konsekvenserne af det. Jeg vil uddybe det yderligere:  
 
Ifølge Otto (2006) rummer rutiner også styring, det vil sige, at sygeplejerskernes er sub-
jektiveret til at udføre deres arbejdsopgaver ud fra de organisatoriske normer om at ud-
føre arbejdet på en bestemt måde. Rutinerne kan beskytte sygeplejerskerne mod at lave 
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fejl og de giver dem et blik for det særlige, ved den enkelte patient og dennes behov. På 
den måde skaber sygeplejerskerne mening med deres rutiner ved at relatere dem til faglige 
værdier. Det vil sige, de regulerer deres adfærd, således rutinerne giver dem overskud til 
at kommunikere med patienterne. Dette anser jeg for at være teknikker sygeplejerskerne 
har udviklet, således rutinerne hjælper dem til at have et blik for patienternes behov. Det 
anser jeg for at være et udtryk for, at sygeplejerskerne både ansvarliggøres af de organi-
satoriske normer til at udføre arbejdet på en bestemt måde, og af faglige værdier, som de 
har erhvervet gennem deres uddannelse og erfaring som sygeplejersker. Sygeplejerskerne 
skaber således deres faglighed i et spændingsfelt mellem det rutineprægede arbejde og et 
ønske om en relation til patienterne. 
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Kapitel 14: Interesse for teknologi og an-
svar for arbejdet i ambulatoriet  
Dette kapitel indeholder fire analyser: ’At have teknisk flair’, ’At være selvstændig og 
alene’, ’Overblik sikrer flow’ og ’At tilpasse arbejdsopgaverne de organisatoriske behov’. 
I analyserne undersøger jeg, hvordan selve arbejdsopgaverne og tilrettelæggelsen af ar-
bejdet ansvarliggør og subjektiverer sygeplejerskerne, således de udvikler særlige egenska-
ber, som de finder er nødvendige for, at de kan udføre det. Sygeplejerskernes selvstyring 
kommer med andre ord til udtryk på baggrund af de egenskaber, de udvikler gennem 
deres praksis. Som jeg allerede har været inde på i indledningen til de tre kapitler, spiller 
mine erfaringer fra feltarbejdet en rolle for den empiri, der er valgt i dette kapitel. Empi-
rien er valgt, fordi sygeplejerskerne satte ord på forhold i deres praksisser, som jeg havde 
hæftet mig ved under feltarbejdet, men på det tidspunkt var jeg ikke i stand til klart at 
formulere, hvad de handlede om. Jeg uddyber dette nærmere i forbindelse med de enkelte 
analyser.   

At have teknisk flair 

I alle fire fokusgrupper fortæller sygeplejerskerne om de egenskaber, man som sygeple-
jerske skal besidde, for at være i stand til at udføre arbejdsopgaverne i AMD-ambulatoriet. 
Sygeplejerskerne synes, at det vigtigste er, at man kan lide at håndtere teknologier. Der er 
teknologier på alle stuerne, som omfatter de stuer, hvor patienter med andre øjendiagno-
ser undersøges. Jeg har valgt uddrag fra tre af fokusgrupperne, hvor sygeplejerskerne på 
forskellig vis fortæller om de erfaringer, de har erhvervet ved at anvende OCT-apparatet. 
Endvidere kommer deres interesse for teknologierne særligt til udtryk, når de drøfter 
deres håndtering af OCT-apparatet.  

Nellie: Jeg vil nok sige, at generelt, når du søger en stilling her, så bliver du også gjort opmærksom 
på, at det står også i vores stillingsopslag: at man skal have noget teknisk flair. Hvis man er sådan 
en der er teknikforskrækket, så er det måske ikke lige her, og selvfølgelig nogen, de fleste kan jo 
lære det, men man skal ville det, og man skal ku se, at teknikken er en del af dit arbejde her og at 
det er en hjælp til det, du skal foretage dig. Så det er en del af de opgaver, du har, og så er det jo 
med at sætte sig ind i det. 
Emilie: og hvad kræver det? 
Nellie: det er sidemands oplæring, men det er også noget undervisning. Jamen, får man noget nyt 
apparatur, jamen så er alfa og omega simpelthen undervisning af dem, der leverer det, og hvad er 
det, vi skal med det her og have klart defineret, hvad er det for nogle billeder, hvad er det for 
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undersøgelser, hvad er det for måling, det her det skal vise, og hvad er kvaliteten i det her? Hvor-
dan kan jeg se, at det er godt nok, det jeg har lavet. 
Lene: Det er der, hvor jeg ser et kæmpe problem. Det er det med, hvornår er det godt nok 
Nellie: ja (Fokusgruppe A: 11-12). 

I fokusgruppe B drøfter sygeplejerskerne teknologien således: 
Louise: Du kan ikke lave gode billeder, hvis du ikke har patientens samarbejde. For det første skal 
man forstå, hvad det er man skal og i AMD-sporet .. (Rikke afbryder) 
Rikke: ha, ha, der sætter de sig bare ind, der behøver I knap nok at sige noget…. 
Louise: men der er ikke så mange, der ser så dårligt, at det kan svært for dem at fokusere det rigtige 
sted.    … 
Louise: ja, jo og en gang i mellem, så er det så også at gå ud og hente en anden, der kan prøve og 
se, om de har mere held til at få det 
Rikke: det kan også bare være det at komme tæt nok på. 
Louise: ja lige præcis, hvis du nu er meget barmfager fx, eller en ældre dame, der har svært ved, 
virkelig at komme frem i stolen. Så skal du (kan vi) lave de her billeder stående. Er det bedre så, 
hvad er det for en vinkel, vi skal have på, og da må man jo ud og hente en, og kan vi ikke lige 
prøve? Så er det jo det vi gør, så tænker vi jo bare ud af box’en… 
Louise: og hvis man kan, nogen gange er det en god ide at kikke tilbage, hvor gode har billederne 
været, de sidste par gange altså. Kan det overhovedet lade sig gøre at få et godt billede, eller er det 
her, hvor vi må sige, så må lægen altså bruge det, der er, og så, hvis vi er nået dertil, at det 
.…. 
Louise: Det jeg husker som det sværeste som ny, det er det der med, at en ting med, altså man er 
så optaget af apparaturet, som du siger, at man nogle gange kan have den der patient helt, jeg 
glemte at kikke på, hvordan de sad i starten, fordi nu gør jeg det omvendte altid. At få patienten 
til at sidde rigtig godt og så må vi finde ud af teknikken bagefter, men jeg synes det kommer 
hurtigt, men det kommer selvfølgelig også an på det flair, du i forvejen har for at bruge teknikken, 
så hvis du er teknik forskrækket, så er det ikke et godt sted at være fra starten af (Fokusgruppe B: 
10-11).

I fokusgruppe C fortæller sygeplejerskerne om deres interesse i teknologien: 
Charlotte: Det man kunne ønske sig, det var selvfølgelig, at man fik lidt mere undervisning i at 
tyde billederne. Det er jo ikke, fordi vi skal bruge det til noget, fordi vi skal jo ikke stille en diagnose 
eller sætte en behandling. Men for os selv vil det være en stor tilfredsstillelse, hvis man ved, hvad 
det er, at man ser på billederne og det .. efterhånden er der jo nogle ting vi kan se, fordi vi har set 
det så mange gange. Men vi får jo sådan set kun oplæring i det rent tekniske.  
… 
Ida: Man skal da hvert fald have en teknisk forståelse for, hvad det er, at man har i hænderne, og 
for, hvordan man kan bruge det. 
Charlotte: Men nogle af tingene kommer jo lidt efterhånden, fordi at i starten, det der med både 
at skulle holde øje med patienten, samtidig med man samtidig skal holde øje med skærmen. Det 
var jo fuldstændig umuligt  
Ida: ja … 
Camilla: Jeg synes jo, det er skægt at få nogle knald gode billeder, lige bang on, selv om det er en 
skide besværlig patient – griner – så synes jeg eii (Fokusgruppe C: 14-15). 

Jeg har i et tidligere kapitel analyseret, hvordan sygeplejerskerne interagerer med OCT-
apparatet. I nedenstående analyse er jeg derimod interesseret i at undersøge, hvordan 
sygeplejerskerne skaber mening med håndteringen af teknologierne. I analysen vil jeg 



 

 

249 
 

argumentere for, at sygeplejerskerne er motiverede af at bidrage til behandlingen af pati-
enterne og derved er de også motiverede af, at lægerne er afhængige af deres evne til at 
tage ’gode billeder’, for at de kan tage stilling til patienternes behandling. Det vil sige, at 
jeg anskuer sygeplejerskernes evne til at tage ’gode billeder’ som et udtryk for deres sam-
arbejde med lægerne. I det følgende vil jeg analysere den selv-styring, som sygeplejer-
skerne udfører gennem deres håndtering af OCT-apparatet.  

Sygeplejerskernes selvstyring kommer til udtryk gennem deres praktiske know-how 
(Dean 2006). Det vil sige, hvordan de regulerer deres adfærd, for at de er i stand til at 
håndtere teknologien. Deres selvstyring handler således om de egenskaber, de opøver, 
for at håndtere OCT-apparatet, hvilket bidrager til at skabe deres faglighed. 
I empirien fortæller sygeplejerskerne engageret om deres erfaringer med teknologierne, 
og især om hvordan de håndterer OCT-apparatet. Sygeplejerskerne er enige om, at tek-
nisk flair er en egenskab, der er afgørende at have, for at man som sygeplejerske kan lide 
at arbejde i ambulatoriet. De ser det som en forudsætning for at arbejde i AMD-ambula-
toriet, at man er interesseret i teknologier, har teknisk flair og ikke er ’teknologi- for-
skrækket’. Der er som nævnt teknologier i alle konsultationerne i øjenambulatorierne, og 
de får jævnligt nye teknologier.  
Sygeplejerskerne taler om OCT-scanning i positive vendinger, de synes, det er spændende 
at være i stand til at håndtere OCT-apparatet. De udtrykker et engagement og en faglig 
interesse for øjensygdommen og de problemer, de skal være opmærksomme på kan opstå 
undervejs. I det følgende undersøger jeg, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med 
deres praksis med OCT-apparatet. Der er fokus på de egenskaber, de finder er nødven-
dige at opøve. Det kommer til udtryk gennem sygeplejerskernes praktiske know-how. 
Dette anser jeg for være et udtryk for, hvordan de subjektiveres som fagpersoner. 

For det første kræver det, ifølge sygeplejersken Nellie, sidemandsoplæring og undervis-
ning i at lære at bruge apparatet. Under feltarbejdet fortalte flere sygeplejersker mig, at de 
sætter en ære i at tage gode billeder til lægen. Det vil sige, at de er motiverede af deres 
samarbejde med lægerne til at fremstille skarpe billeder, der indfanger det rette område 
af patienternes nethinde. Det er vigtigt, at de sørger for at få erfaring med at anvende 
apparatet, da sygeplejerskerne kun har kort tid til rådighed, når de anvender apparatet, og 
de skal være i stand til at koordinere flere handlinger på en gang. I den forbindelse er det 
interessant, at sygeplejerskerne i alle fokusgrupperne har svært ved at sætte ord på, hvad 
de gør, når de håndterer teknologierne, hvilket jeg anser for at være et udtryk for, at deres 
håndtering af teknologierne er blevet til en tavs viden (Edwards 2010).  
Ifølge Edwards er viden i praksisser, specielt den viden, der er forbundet med aktiviteter, 
sjældent eksplicit. Edwards refererer til Polanyis pointe, at tavs og eksplicit viden er uad-
skillelige. Idet den tavse viden skaber en baggrund for bevidstheden om et fænomen, som 
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gør det muligt at fokusere på særlige egenskaber ved en aktivitet (Edwards 2010: 111). 
Dette forhold mener jeg gør sig gældende, når sygeplejerskerne taler om deres praksis. 
De teknikker, sygeplejerskerne benytter, når de tager et OCT billede, er udtryk for en tavs 
viden, der danner baggrund for, at de kan rette deres opmærksomhed mod andre forhold. 
Disse forhold ekspliciterer sygeplejerskerne som de vanskeligheder, der kan forhindre 
dem i at tage ’gode billeder’, hvilket jeg kommer nærmere ind på i nedenstående punkter.  

For det andet er sygeplejerskerne optagede af, at de er kompetente til at håndtere OCT-
apparatet. Det vil sige, at de har opøvet et praktisk know-how, som sætter dem i stand til 
at håndtere OCT-apparatet. Det er de egenskaber, de finder er centrale, for at det kan 
lykkes for dem at tage ’gode billeder’. Når sygeplejerskerne ikke besidder det praktiske, 
know-how er det vanskeligt for dem at have overskud til patienterne, fordi de er nødt til 
at koncentrere sig om teknologien.  
Det er først når sygeplejerskerne er blevet fortrolige med at håndtere OCT-apparatet, at 
de er i stand til at vejlede og ’lejre’ patienterne. Der er en række såkaldte ’fif’ som syge-
plejerskerne er interesserede i at lære. Sygeplejerskerne fortæller, at det er afgørende, at 
de sikrer sig, at patienterne er korrekt anbragt foran apparatet. Det vil sige, at patientens 
hoved skal være placeret i det der-til-indrettede-stativ, således de kan se ind i apparatet 
på den rette måde. Og for eksempel er barmfagre patienter forhindret i at komme tæt på 
apparatet, og derfor er det bedre, at de står op under undersøgelsen.  
Dette underbygges af et andet eksempel. I kapitel 10 fortalte sygeplejersken, Ingrid, at 
hun var opmærksom på, at ældre patienter (og AMD-patienterne er generelt set ældre 
mennesker) som har svært ved at fokusere i længere tid. Derfor er det vigtigt, at sygeple-
jerskerne ikke beder patienterne om at kikke ind i OCT-apparatet før apparatet er klar til 
at tage billeder. Det er er et eksempel på, hvordan sygeplejerskerne hver især finder frem 
til forskellige strategier gennem deres håndtering af OCT-apparatet. Jeg anser disse stra-
tegier for at være et udtryk for, hvordan sygeplejerskerne subjektiveres som fagpersoner 
i AMD-ambulatoriet. Det bliver ydereligere uddybet i det følgende. 

For det tredje er det vigtigt, at sygeplejerskerne er i stand til at vurdere scanningsbilleder-
nes kvalitet. Det vil sige, de skal kunne se, om de er ’gode nok’ til, at lægerne kan diagno-
sticere patienterne. Lægerne er således afhængige af, at sygeplejerskerne tager ’skarpe’ 
billeder, for at de kan udføre deres arbejde. Sygeplejerskerne skal derfor være i stand til 
at tage stilling til, om OCT-billederne er ’gode nok’, eller om de kan blive bedre. Derfor 
vil jeg argumentere for, at sygeplejerskerne motiveres af deres samarbejde med lægerne. 
Selvom sygeplejerskerne ikke nævner det direkte i empirien, anser jeg Nellie, Louise og 
Camillas udtalelser om, at det er vigtigt at tage gode billeder, som et udtryk for dette. 
Særligt patienter, der ser dårligt, kan det være vanskeligt at tage billeder af, fordi de har 
svært ved at se ind i apparatet på den rigtige måde. Sygeplejerskerne kan risikere at skulle 
bruge lang tid på at tage billederne om, i håb om at de kan tage skarpere billeder af pati-
enternes nethinde.  
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Sygeplejerskerne Lene og Louise nævner i empirien, at det sparer dem for tid, hvis de 
orienterer sig om, hvordan billeder så ud sidste gang, fordi dette giver dem en viden om, 
hvorvidt det overhovedet er muligt at tage et skarpt billede. Samtidig er det væsentligt, at 
sygeplejerskerne sørger for, at billedernes kvalitet er så god, at lægerne kan bruge dem, så 
de ikke risikerer, at lægerne beder dem om at tage billederne om, fordi det kan skabe 
forsinkelse i deres program. 

For det fjerde er OCT-apparatet en teknologi, der kontinuerligt udvikles og sygeplejer-
sken Louise fortæller, at i den 10-årige periode, som hun har været ansat i ambulatoriet, 
har teknologien udviklet sig, fra at det tog 15 min., til, at det kun tager 5 min. i dag. 
Sygeplejerskerne ønsker at få undervisning, således de udvikler deres færdigheder i at 
bruge OCT-apparatet. Da de er alene i deres konsultationer, vil de gerne have mere kol-
legial udveksling om, hvordan de bruger OCT-apparatet. På den måde kan de lære noget 
af hinanden: nogle sygeplejersker er rigtig gode til at finde frem til nogle smarte løsninger. 
Derudover er sygeplejerskerne interesserede i at lære, hvordan de kan tyde OCT- bille-
derne, fordi de kun oplæres i at håndtere teknologien og ikke i at fortolke billederne.   
Sygeplejerskerne vil gerne lære at tolke billederne, fordi de er interesserede i, hvordan 
patienternes sygdom kommer til syne på billederne. Dermed udtrykker sygeplejerskerne 
et fagligt engagement for at lære om både teknologien og sygdommen. Sygeplejerskerne 
er således interesserede i både at blive bedre til at håndtere teknologierne og til at forstå 
deres funktion. Hvilket jeg ligeledes anser for at være udtryk for, hvordan sygeplejer-
skerne bliver formet som fagpersoner i denne praksis. 

I denne analyse anser jeg OCT-apparatet for at repræsentere den teknologiske udvikling 
i AMD-ambulatoriet. Udviklingen af OCT-apparatet ændrer sygeplejerskernes praksis, 
som derved forandres igennem de nye krav, håndteringen stiller til dem. Den teknologi-
ske udvikling gør det ikke alene muligt at effektivisere arbejdsgangene, men OCT-appa-
ratet, sætter dem i stand til at få indblik i tilstanden i patienternes indre øje. Dermed får 
de en anden form for viden om patienternes sygdom, som er skjult for det blotte øje 
(Barnard & Sandelowsky 2001). Det vil sige, at sygeplejerskerne finder det interessant, at 
de kan få indsigt i, hvordan sygdommen synliggøres inde i patienternes nethinde, fordi 
OCT-scanningen viser, om der er dannet væske dér. Under feltarbejdet viste sygeplejer-
skerne mig, hvordan de kunne se, om der var dannet væske i nethinden og derved få en 
viden om, hvorvidt sygdommen havde udviklet sig ved at se på de tidligere scanningerne. 

Opsummerende anser jeg sygeplejerskernes praksis med at håndtere OCT-apparatet for 
at være en teknologi, der giver en indsigt i, hvordan de skaber sig selv som fagpersoner 
gennem deres praksis i AMD-ambulatoriet. Sygeplejerskerne lægger vægt på, at det er 
vigtigt at have teknisk flair, interesse og viden om teknologi, anatomi og fysiologi, samt 
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sygdomslære. Sygeplejerskernes selvstyring kommer til udtryk gennem deres interesse for 
og evne til at forny deres viden og udvikle deres tekniske færdigheder, således de er i 
stand til at håndtere teknologierne, også de nye. De er motiverede til at tage ’gode billeder’ 
for at bidrage til behandlingen af patienterne, hvilket også er et udtryk for samarbejdet 
med lægerne, som er afhængige af billedernes kvalitet, når de vurderer patienternes be-
handling. 
På grundlag heraf vil jeg argumentere for, at sygeplejerskernes tekniske know-how, er 
central for, hvordan de skaber mening med arbejdet i AMD-ambulatoriet. De særlige 
egenskaber, de opøver, når de håndterer OCT-apparatet, og den faglige viden som syge-
plejerskerne erhverver gennem arbejdet i AMD-ambulatoriet, anser jeg for at være et 
udtryk for den måde de subjektiveres og skaber deres faglighed. 

At være selvstændig og alene 
I denne analyse undersøger jeg, hvad det betyder, at sygeplejerskerne udfører arbejdet 
selvstændigt, og hvordan det hænger sammen med den måde, hvorpå de bliver ansvar-
liggjort. I nedenstående citater reflekterer sygeplejerskerne fra tre fokusgrupper over de-
res arbejde. 

Birte: Altså, jeg vil også sige for mig, altså, jo, jeg kan lide den måde at arbejde på. Jeg kan lide det 
SELVSTÆNDIGE (Birte udtaler ordet ret tydeligt) i arbejdet, at man egentlig selv er med til at 
holde sin plan og de ting. Den måde kan jeg godt lide at arbejde på. Men jeg synes også nogle 
gange, at arbejdets art kan være monotont, og derfor er det vigtigt at rotere i sådan en afdeling. 
Men netop det samme, og så synes jeg måske ikke, at det man sådan, man egentlig har med sig, 
bruger så meget (Fokusgruppe D: 13).  
Lidt senere uddyber Birte dette:  
Birte: Jeg savner lidt, lige så godt, at jeg godt kan lide at have min egen patientliste og sådan. Så 
savner jeg også nogle gange noget mere samarbejde, eller at man måske var mere sammen om 
nogle af patienterne eller noget mere interaktion med lægen. Meget for min egen tilfredsstillelse 
også, for at kunne bygge videre på min viden og lære noget mere sådan. Da synes jeg, at jeg er 
meget stationær i det, jeg gør. Jeg synes ikke, at jeg sådan, jeg synes det er svært at udvikle sig. Da 
synes jeg nogen gange ikke, at man har nok gavn af, at der er en masse læger, der ved en masse, 
så det savner jeg (Fokusgruppe D: 13-14). 

I følgende empiri fortæller tre andre sygeplejersker fra to andre fokusgrupper, om deres 
erfaringer med det selvstændige arbejde.  

Louise: ja helt sikkert og så har vi jo også den her snak i gang, nu du siger du har observeret, vi 
gør det forskelligt. Lene, vores leder, er i gang med, at vi faktisk observerer hinanden lidt mere. 
Fordi når du først er oplært, så er du meget selvstændig. Og så er der ikke nogen, der kommer ind 
og siger, hvorfor er det egentlig, at du gør sådan, fordi jeg plejer at gøre sådan. Hvad er så egentlig 
.. dér kunne vi også lære meget mere af hinanden. 
Rikke: der vil jeg så sige: når man har været her i to år så går jeg stadigvæk ud, hvis der er noget 
jeg synes, der ser sådan lidt, så går jeg ud at henter én (Fokusgruppe B: 9). 

I en anden fokusgruppe: 
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Ida: Man arbejder jo selvstændigt, og det er jo så i pauserne, at man ligesom kan sparre. Eller hvert 
fald prøve lige at fylde lidt mere på de nye, og sige: så er det også sådan og sådan (Fokusgruppe 
C: 5). 

I empirien betragter sygeplejerskerne deres arbejde som selvstændigt, fordi de er ansvar-
lige for at administrere eller forvalte deres program eller ’patientliste’ og de dertil hørende 
undersøgelser af patienternes øjne.  
Sygeplejersken Birte fortæller, at hun kan lide, at arbejdet er selvstændigt. Jeg anskuer 
sygeplejerskernes refleksioner som et udtryk for at være både en karakteristik af arbejdet 
og en egenskab, de opøver som sygeplejersker i AMD-ambulatoriet.  
Mens sygeplejersken Louise udtalelse, at de er ’meget selvstændige’, når de er oplært, anser 
jeg for at være et udtryk for, at det selvstændige arbejde indebærer, at de er alene i deres 
konsultationer. I det følgende vil jeg analysere, hvad sygeplejerskernes forståelse af selv-
stændighed indebærer. Da selvstændighed ind i mellem anvendes som udtryk for auto-
nomi (Dahl 2005: 36-56), har jeg valgt kort at berøre autonomibegrebet, for at afklare og 
præcisere, hvad det indebærer at være selvstændig i AMD-ambulatoriet. 

Ifølge Hjort (2005) er professionelles arbejde forbundet med en autonomi, der handler 
om, at den professionelle har metodefrihed, og at kvaliteten i arbejdet sikres gennem 
muligheden for, at de beslutninger, der træffes, sker på grundlag af faglige skøn. Auto-
nomi i arbejdet handler om, at der er en ret til i situationer, der er komplekse, at tage 
beslutninger, som bygger på faglige skøn (Hjort 2005: 32 – 33).  
Det betyder, at professionel autonomi kommer i spil i komplekse situationer, hvor det 
faglige skøn anvendes for at finde frem til en afgørelse. I denne analyse er der ikke grund-
lag for at karakterisere arbejdet som komplekst, når sygeplejersken Birte synes, at arbejdet 
er så monotont, at hun har brug for at rotere til andre specialer i øjenambulatoriet for at 
få variation i arbejdet. Sygeplejerskerne drøfter i denne fokusgruppe, om man overhove-
det behøver at være sygeplejerske for at udføre deres arbejdsopgaver, og i forlængelse 
heraf kommer de ind på, at de ikke vil karakterisere deres arbejdsopgaver som komplekse 
opgaver og kompleks sygepleje (Fokusgruppe D: 20-23). Jeg bad (desværre) ikke sygeple-
jerskerne om at uddybe denne udtalelse, men jeg anser den for at være udtryk for, at den 
måde arbejdet er tilrettelagt på i AMD-ambulatoriet, er monotont og ensformigt, hvilket 
jeg analyserede i kapitel 11 og 13.  
Jeg har tidligere nævnt, at det ikke er hensigten i dette projekt at vurdere sygeplejerskernes 
faglighed på baggrund af autonomibegrebet. I stedet rettes blikket mod sygeplejerskernes 
praksis og de arbejdsopgaver, de udfører, for at skabe et blik for forandringerne i syge-
plejerskernes faglighed, som kan hænge sammen med ændrede ’policies’ (Dahl 2005: 51-
55).  
For eksempel ses ’policies’ i sygeplejerskernes praksis ved, at Det Nationale Kvalitetspro-
gram (Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2015), der blev nævnt i kapitel 13 har 
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indflydelse på sygeplejerskernes arbejde. Det repræsenterer et paradigmeskifte ved at 
være et styringsredskab for, at sygeplejerskerne ’leverer kvalitet gennem ydelser til pati-
enterne’ i AMD-ambulatoriet. Hvilket har ført til forandringer i sygeplejerskernes måde 
at udføre arbejdet på. 
Jeg deler Dahls perspektiv. I kapitel 3 gjorde jeg rede for, at det er centralt i dette projekt 
at anlægge et blik på faglighed, som gør det muligt at indfange de kontekstuelle forhold 
og kompleksiteten i sygeplejerskernes arbejde, frem for en normativ forståelse. Derfor 
finder jeg, at Dahls pointe er relevant, når hun referer til Kuhlman, der påpeger, at orga-
nisatoriske forandringer afstedkommet af NPM, betyder, at 

Disse forandringer opfordrer til nye typer af professionelle, mænd og kvinder. De har endnu ikke så meget 
at skulle have sagt, men de ’post-moderne’ professionelle lader til at være mere åbne over for teamarbejde 
og interdisciplinærproblemløsning og ikke sætte så meget ære i autonomi (Kuhlman 2004, s. 84)’ 
(Dahl 2005: 54). 

Citatet er interessant, fordi det understøtter sygeplejerskernes opfattelse af selvstændig-
hed. De foretrækker teamarbejdet fremfor at være alene. Dette skal ses i sammenhæng 
med, at flere sygeplejersker problematiserer det selvstændige arbejde. De har brug for at 
lære mere og få faglig inspiration, men det vanskeliggøres af, at de er alene i konsultatio-
nen.  
Sygeplejerskerne i fokusgruppe B og D fortæller, at den øgede tilgang af patienter har 
ført til, at de ikke længere assisterer lægerne i deres konsultationer, fordi arbejdet er blevet 
omlagt (Fokusgruppe B & D). Både sygeplejerskerne og lægerne har programmer, der 
ofte er tæt besat med patienter. Det betyder, at det kan være svært at finde rum til at 
drøfte faglige problemstillinger med hinanden. 
Dermed har det selvstændige arbejde den bagside, at de oplever at være alene, fordi de 
ikke umiddelbart har mulighed for at forny deres viden eller blive inspireret fagligt. Sam-
tidig er den faglige viden en forudsætning for, at de kan udføre deres arbejde selvstændigt. 
Sygeplejerskerne savner således det faglige fællesskab både med kollegaer og læger, hvil-
ket jeg anser for at være en problematisering af den måde arbejdet er tilrettelagt på. Da 
de betragter samarbejdet med lægerne som en mulighed for, at de kan erhverve faglig 
viden.  

Sygeplejerskernes problematisering er interessant, fordi den stiller spørgsmål ved organi-
seringen af arbejdet. Ifølge Dean består ’En problematisering af styring, .. i at stille spørgsmål 
ved, hvordan vi former og regulerer vores egen og andres adfærd’ (Dean 2006: 68).  
Jeg anser patientlisterne, der rummer det antal patienter, de skal undersøge, for at ansvar-
liggøre sygeplejerskerne, således de regulerer deres adfærd i overensstemmelse med det 
arbejde, som patientlisterne rummer. Dermed er antallet af patienter på listerne styrende 
for, hvordan sygeplejerskerne udfører arbejdet, og de begrænser råderummet, eller gør 
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det vanskeligt for sygeplejerskerne, at opsøge kollegaer for at få faglig sparring. Sygeple-
jerskerne er bekymrede for at gå fagligt i stå, fordi tilrettelæggelsen af arbejdet begrænser 
deres samarbejde med lægerne.  
Det betyder, at evnen til at udføre arbejdet selvstændigt, indebærer, at sygeplejerskerne 
bliver ansvarlige for deres faglige udvikling, når de ikke får faglig inspiration gennem 
forskellige former for teamarbejde. De har tilsyneladende drøftet denne problematik i det 
ene ambulatorie, hvor de vil løse problemet med at finde rum til faglig sparring ved at 
følge hinanden, for på den måde at få faglig inspiration gennem deres forskellige måder 
at håndtere arbejdsopgaverne på (Fokusgruppe B). 

Pauserne har ifølge sygeplejersken Ida en stor betydning, fordi det er her, at de har mu-
lighed for at undervise eller vejlede nyansatte sygeplejersker og drøfte forskellige pro-
blemstillinger med hinanden. Det vil sige, at pauserne ikke kun er væsentlige, for at få et 
hvil, således de kan bevare deres koncentration, som jeg fandt frem til i analysen ’At 
udføre samlebåndsarbejde’. Men organiseringen af arbejdet betyder, at det er i pauserne, 
at de hovedsageligt har mulighed for den faglige udveksling.  
Under feltarbejdet oplevede jeg ofte, at sygeplejerskerne gik ind til hinanden eller lægerne, 
når de havde brug for hjælp, hvilket sygeplejersken Rikke ligeledes berører, er nødvendigt, 
for at hun kan få sin konsultation til at fungere. Dette er ikke helt uproblematisk, fordi 
sygeplejerskerne må afbryde arbejdet, og det kan føre til, at de bliver forsinkede. 

Opsummerende skaber sygeplejerskerne mening med arbejdet ved at betragte det som 
selvstændigt, men det sætter dem samtidigt i et dilemma. Sygeplejerskerne problematise-
rer organiseringen af arbejde, fordi de er alene i konsultationerne. Hvilket har den kon-
sekvens, at de selv må tage initiativ til at erhverve faglig viden. Dermed indebærer egen-
skaben ’selvstændighed’, at de bliver gjort ansvarlige for deres faglige udvikling. De sav-
ner derfor teamarbejdet, hvor de har et samarbejde med kollegaer og læger. Den faglige 
viden anses for at være forudsætning for, at de er i stand til at udføre arbejdsopgaverne 
selvstændigt. Dermed indeholder sygeplejerskernes praksis et dilemma, som organiserin-
gen af arbejdet gør dem ansvarlige for selv at løse gennem deres evne til problemløsning. 
Samtidig problematiserer sygeplejerskerne tilrettelæggelsen af arbejdet ved at stille 
spørgsmål ved, om man behøver at være uddannet sygeplejerske for at udføre det, fordi 
arbejdet er monotont.  

Overblik sikrer flow 

Denne analyse handler om, hvordan sygeplejerskerne bliver til som fagpersoner gennem 
to egenskaber. Det er egenskaberne ’overblik’ og ’sikre et flow’ som jeg vil argumentere 
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for er vigtige, for at sygeplejerskerne kan udføre deres program med patienter. Det er 
især én sygeplejerske, der udtrykker sig konkret om, hvor vigtigt det er at have et overblik, 
fordi det sætter hende i stand til at gennemskue oplysninger på ’patientlisten’.  
En anden grund til at jeg hæfter mig ved sygeplejerskens udtalelse er, at jeg under feltar-
bejdet lagde mærke til, at sygeplejerskerne gjorde sig umage med at skabe sig et overblik 
hele dagen igennem. Sygeplejerskernes var optagede af at holde øje med den elektroniske 
oversigt, hvor patienterne bliver registreret, når de ankommer. På den måde orienterede 
de sig om, de patienterne der venter. Kapitel 9 berører også den betydning, som over-
blikket har for sygeplejerskernes praksis.  
Sygeplejersken Maria fortæller i nedenstående empiri om arbejdet med andre specialer i 
øjenambulatoriet, som sygeplejersken Charlotte bekræfter er sammenligneligt med 
AMD-konsultationerne. Derfor anser jeg det for at være et forhold, der ligeledes gør sig 
gældende for AMD-konsultationerne.  

Maria: .. det er ikke kun der ovre (i AMD-ambulatoriet), det er også her, at når man er i et ambu-
latorie, så har man et program, og der kommer de og de patienter klokken det og det, og sådan er 
det bare, og det kan være rigtig svært, hvis man er ny, hvis man ikke har erfaring inden for specialet, 
for specialet er kæmpe stort. Det er meget større end man overhovedet regner med, at det er. …. 
og hvis du ikke er sådan har rimelig meget ballast med dig fagligt, så bliver udsat for, at du skal nå 
et vist antal patienter på en vis tid. Så kan det godt være en stor mundfuld lige at klare, og … der 
er nogle, der ligesom kan tænke øii, hvordan skal jeg nogensinde lige klare det her. Det gør man, 
fordi man lærer det efterhånden. Man lærer at få sig lidt et overblik. Overblikket er altafgørende, 
vil jeg sige. Man er nødt til at kunne danne sig det der overblik. Og så at kunne have lidt is i maven 
og tage det lidt stille og roligt også, fordi ellers tror jeg, at man får lavet alt for meget kludder 
mudder i det. 
Charlotte: Det gør man jo også ovre ved AMD, vi danner os jo et overblik … (Fokusgruppe C: 
6). 
 
I det følgende analyserer jeg, hvordan sygeplejerskerne betragter deres evne til at skabe 
sig et overblik, som en forudsætning for at få arbejdet til at glide. Jeg anskuer sygeplejer-
skernes evne til at skabe sig et overblik for at hænge sammen med ’flowet’ i deres kon-
sultation, som jeg efterfølgende analyserer. 
I empirien er sygeplejersken Maria inde på flere forskellige aspekter ved deres praksis, 
som jeg anser for at være centrale, for at sygeplejerskerne kan danne sig et overblik over 
deres arbejdsbyrde. Sygeplejerskernes har brug for at danne sig et overblik, for at få viden 
om det arbejde eller de arbejdsopgaver, som programmet indeholder.  
Programmerne kan eksempelvis rumme patienter med andre øjendiagnoser end AMD. 
De skal i de tilfælde være opmærksomme på, at der er nogle andre forhold, de skal være 
omhyggelige med i forbindelse med undersøgelsen af patienternes øjne. Det er derfor 
vigtigt, at sygeplejerskerne har den fornødne viden om, hvad det indebærer at undersøge 
de forskellige kategorier af øjenpatienter. Sygeplejersken Maria nævner, at øjenspecialet 
er stort, og derfor forudsætter det, at sygeplejerskerne har en faglig ballast, således de er 
i stand til at danne sig et overblik over indholdet i deres program. 
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Selv de programmer som udelukkende indeholder AMD-patienter, kan rumme forskel-
lige undersøgelser, idet undersøgelsen af nyhenviste AMD-patienter er mere omfattende 
end de AMD-patienter, der er inde i et forløb. 
Sygeplejerske Louise fra en anden fokusgruppe (Fokusgruppe B) har den strategi, at hun 
skaber sig et overblik ved at være opmærksom på, om hun skal udføre synstest på det 
ene eller begge øjne, når hun har mange patienter på sin liste. Det er naturligvis hurtigere 
at udføre synstest på ét øje end to.  

Sygeplejersken Maria berører ligeledes, at programmet kan se uoverskueligt ud, men ikke 
desto mindre er det vigtigt, at de bevarer roen, fordi det kan gå i ’kludder mudder’, hvis de 
bruger tid på noget, der er unødvendigt, idet tidsrammen er rimelig stram.  
Derudover kan udtrykket ’kludder mudder’ betyde, at der opstår et brud på deres arbejds-
rutine, således sygeplejersken er nødt til at spørge en anden til råds, eller at hun af anden 
grund bliver forsinket. Når det sker kan det påvirke lægens arbejdsgang, da AMD-pati-
enterne efterfølgende skal ind til i lægens konsultation. Eller det kan være en kollega, der 
er afhængig af ’flowet’ i sygeplejerskens konsultation, som derfor må ændre på sit pro-
gram.  

Derfor er det tankevækkende, at denne egenskab ’at have overblik’ kun berøres direkte i 
en af fokusgrupperne. Det kan hænge sammen med, at viden i en praksis, og særligt i 
forbindelse med aktiviteter, der er rutineprægede, sjældent er eksplicit (Edwards 2010: 
111). Jeg anskuer derfor ’overblikket’ som et praktisk know-how, sygeplejerskerne har 
skabt for at få arbejdet til at fungere. Det vil sige, at det er et udtryk for, hvordan syge-
plejerskerne bliver subjektiveret gennem normen om, at de er ansvarlige for at undersøge 
patienterne på deres program. Evnen til at skabe sig et overblik, er antageligvis blevet til 
en så selvfølgelig del af deres hverdag, at de ikke er opmærksomme på det, at det har en 
særlig betydning for deres praksis. 

I det følgende drøfter sygeplejerskerne betydningen af, at der er et flow i deres konsulta-
tion: 

Emilie: Hvad synes I, der er det vigtigste i jeres praksis med AMD-patienterne? 
Camilla: Det første der falder mig ind, det er det der med, at de kommer ind til tiden. Det er jo 
noget praktisk, det er noget, det er som sådan ikke noget med, det er bare sådan i det hele taget. 
Charlotte: at vi har et .. 
Camilla: ..at vi har et flow (Fokusgruppe C:1). 
Senere i interviewet: 
Emilie: De her skemaer, hvad betyder det for jeres praksis, at I bruger dem? 
Ida: Et godt flow. 
Emilie: Er det fordi de er nemme at bruge. De giver nemt et overblik 
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Ida: Ja og man kan hele tiden se, nu er patienten klar til mig. Lige meget hvad for en funktion man 
har sådan set (Fokusgruppe C:18). 
I en anden fokusgruppe: 
Rikke: jo det er en kæmpe hjælp, at du kan se, så du kan jo hele tiden planlægge flowet på din stue. 
Louise: det kan du, så er du lidt i god tid, og er der en af dem længere fremme, der er mødt, kan 
du vurdere, om du nu kan nå at tage den ind inden den næste har mødetid og sådan noget. 
P: for det skaber noget luft på et andet tidspunkt, hvis der kommer noget akut, eller et eller andet 
nogen der dukker som ikke skulle være dukket op. Det sker jo også ganske ofte. 
Emilie: så i skaber jer egentlig et overblik ved at .. 
Louise: ja helt sikkert (Fokusgruppe B: 15). 

Ovenstående empiri er empiri fra to fokusgrupper fra forskellige ambulatorier (Fokus-
gruppe B og C). Begge handler om, at sygeplejerskerne finder det vigtigt at sikre et flow 
i deres konsultation. I følgende analyse vil jeg undersøge, hvordan dette er et betydnings-
fuldt element i deres praksis. 
Sygeplejersken Camilla mener, at det vigtigste ved hendes arbejde er, at patienterne kom-
mer ind til tiden, og så siger hun efterfølgende lidt undskyldende ’det er jo noget praktisk,  
….det er som sådan ikke noget med..’. Spørgsmålet er hvad det betyder, og kan det være et 
udtryk for, at sygeplejersken ikke synes, at aktiviteten har et fagligt indhold? 

Flowet, som sygeplejerskerne nævner, er en formulering, jeg antager har sin oprindelse i 
Leantænkningen. Jeg har i et tidligere kapitel analyseret, hvordan sygeplejerskerne skaber 
mening med tilrettelæggelsen af arbejdsgange ud fra Lean.  
Kernen i leantænkningen er produktiviteten, det vil sige, at arbejdsprocesserne ensrettes 
og standardiseres, og de enkelte arbejdsopgaver angives i tid. Tænkningen afspejles i sy-
geplejerskernes praksis i AMD-ambulatoriet ved, at arbejdet er nøje tilrettelagt og det skal 
udføres inden for et begrænset tidsrum. Det vil sige, at sygeplejerskerne som udgangs-
punkt, ikke behøver at tage stilling til, hvad de skal gøre. Hvordan sygeplejerskerne har 
indført leantænkningen i deres arbejdet analyseres i kapitel 11. 
Det fremgår af empirien, at sygeplejerskerne sikrer sig, at der er et flow i deres konsulta-
tion. ’Flowet’ er et udtryk, der i empirien dækker over patientgennemstrømningen i kon-
sultationerne. Det vil sige, at sygeplejerskerne sørger for at undersøge de patienter, de har 
på programmet (nogenlunde) til tiden. Dette indebærer, at de bestræber sig på at udføre 
arbejdet på en sådan måde, at der ikke er ophold i arbejdet, hvilket er et led i leanfilosofien 
(Laursen mfl. 2010).  
På det grundlag vil jeg argumentere for, at der er en sammenhæng mellem sygeplejersker-
nes evne til at skabe sig et overblik og flowet i deres konsultation. Det betyder, at syge-
plejerskerne ansvarliggøres til kontinuerligt at rette deres opmærksomhed mod dette 
aspekt ved deres praksis, fordi de ikke ville kunne nå at undersøge alle patienterne eller 
de ville blive forsinkede, hvis de ikke sikrede flowet i deres konsultation.  
 
I ovenstående empiri finder sygeplejerskerne, at det vigtigste er, at de sørger for patien-
terne kommer ind til tiden og at de hele tiden holder øje med, hvem der er ankommet i 
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en elektronisk oversigt. På den måde er de hele tiden lidt foran, og hvis der er patienter, 
der ikke er komme til tiden, kan de i stedet undersøge en patient, der er ankommet i god 
tid.  
Det er således afgørende for dem, at de er i stand til at skabe sig et overblik, for ikke at 
få brud på deres program. Men der er et andet forhold, som sygeplejerskerne Louise og 
Rikke også er inde på, og det drejer sig om, at det er vigtigt, at de skaffer sig ’luft’.  
Dette skal forstås på baggrund af, at der ikke er afsat tid på deres programmer eller pati-
entoversigt til, at der kan sker noget uforudset. Under feltarbejdet oplevede jeg, ud over, 
at det i begge ambulatorier var en rutine at holde øje med den elektroniske oversigt, så 
bestræber sygeplejerskerne sig på at skaffe sig ’luft i deres program’. Især ved arbejdsda-
gens begyndelse gjorde sygeplejerskerne sig umage for at være målrettede, når de udførte 
undersøgelserne, så de ikke allerede tidligt på dagen, kom bagud. Det vil sige, at for at 
sikre flowet skaber de deres egen alternative tidsramme ved siden af den, som program-
met indeholder. Hvilket underbygges af Dybbroes (2015: 63-80) forskning, der viser, at 
sygeplejerskerne udfører ’usynligt arbejde’ ved siden af de standardiserede arbejdsopga-
ver.  

Jeg anser altså programmet og de elektroniske systemer for at repræsentere den organi-
satoriske tilrettelæggelse af arbejdet. Dermed er det den organisatoriske tilrettelæggelse af 
deres arbejdsopgaver, der subjektiverer sygeplejerskerne til at anskue flowet som vigtigt, 
for at de kan udføre deres arbejde. Det bliver derfor en væsentlig egenskab at være i stand 
til at danne sig et overblik.   
Sygeplejerskerne ansvarliggøres således til at opøve de egenskaber, der sætter dem i stand 
til at udføre arbejdet på i overensstemmelse med patientlisterne eller programmerne. Sy-
geplejerskerne er ikke i stand til at sikre flowet, hvis de ikke har evnen til at skabe sig et 
overblik. Men det betyder også, at de skaber deres egen alternative tidsramme, der fun-
gerer sideløbende med programmets.  
Samtidig baserer sygeplejerskernes overblik sig på, at de besidder viden om og erfaring 
med øjenspecialet for, at de er i stand til at vurdere arbejdsbyrden på deres program. Det 
vil sige, at de ikke kan skabe sig et overblik uden at have en faglig viden om undersøgel-
serne og øjenspecialet.  

At tilpasse arbejdsopgaverne til de organisatoriske behov 

I følgende analyse vil jeg argumentere for, at sygeplejerskerne på baggrund af, at ambu-
latoriet er lukningstruet, udvikler egenskaber, som sætter dem i stand til at kæmpe for 
ambulatoriets overlevelse. Dette anser jeg for at bidrage til, at lægerne anerkender og 
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respekterer sygeplejerskerne som faggruppe, hvilket har en indflydelse på deres selvfor-
ståelse som sygeplejersker, og at de betragter sig selv som en værdsat faggruppe.  
Jeg vil indlede med empiri, hvor sygeplejerskerne fra det ene ambulatorie drøfter, hvor-
dan deres kamp for at bevare ambulatoriet, har betydet, at de har etableret et særligt til-
hørsforhold til deres arbejdsplads. 

Tina: Det er det vi har været inde omkring. Den der oplevelse med patienterne, men det er også 
det der med, som jeg fortalte, det er min afdeling, det er ikke øjenklinikken. Det er MIN afdeling 
(sygeplejersken S siger det med tryk på min), jeg har virkelig ejer-fornemmelse. 
Emilie: Hvordan er den blevet det? 
Nellie: Jamen … vi har været helt dernede, hvor det stod i regionen, til at man skulle reducere i 
øjenklinikker, og hvor dem der ligesom ikke kunne byde med det, de nu engang skulle byde ind 
med … 
Tina: de blev lukket! 
Nellie: og vi var helt dernede, hvor vi ikke havde læger nok, og hvor vi virkelig hang i en tynd tråd 
med, hvad vi kunne levere, og hvor hele afdelingen så faktisk arbejdede sammen om at yde en 
tand ekstra, for at kunne levere på det niveau, som vi skulle, og hvor det så ender med, at vi får 
lov til at blive her. 
Tina: og vi har det utroligt .. fra mit perspektiv så har vi det utroligt dejligt indbyrdes og det tror 
jeg også, at det gør det. Det er kerneopgaven, men det er også det, at du ved, at du kommer op til 
nogen kollegaer, som du har et godt samspil med, som du på et eller andet niveau holder af. 
Lene: Men det er jo også, det er jo kulturen, altså det er det, der er enestående, tænker jeg, at man 
har en kultur, hvor der er mange, der har været her i mange år, men der er ikke nogen, der er groet 
fast. Altså, hvor jeg tænker, det er, hvad man måske ser andre steder, at så er der nogen, der har 
lullet sig fast, og de kan ikke se forandringen, eller, at de skal følge med tiden, eller hvor jeg tror, 
det er måske det, at man har været her i mange år, men også, at man har været lidt presset af, at 
overlevede man nu, eller blev man den, der skulle lukke. Det gør, altså jeg tænker, at der er så 
mange ting der fungerer så super godt, men er der noget, der er også en det, der ejerskab for at 
tingene skal gøres. Altså nu har vi et problem, vi gør noget ved det. Altså, og det gør det jo, det er 
jo det, man synes man trives i, at der er ikke noget, der bare får lov at køre (Fokusgruppe A: 19-
20). 

Jeg vil begynde med at analysere, hvordan sygeplejerskerne i det ene ambulatorie udvikler 
nye kompetencer. Det er på eget initiativ, at de påtager sig ansvaret for at få oplæring og 
efteruddannelse. De opøver med andre ord særlige egenskaber, der er nødvendige for, at 
øjenambulatoriet kan fungere.  
Jeg anser ligeledes sygeplejerskernes dialog for at være et udtryk for, at de opfatter sig 
selv som en faggruppe og som professionelle, der er i stand til at påtage sig ansvaret for 
driften i øjenambulatoriet. Da ambulatoriet for ca. 10 år siden er i fare for at blive lukket 
på grund af mangel på øjenlæger. Sygeplejerskerne tager derfor initiativ til, at de bliver 
oplært i flere af de arbejdsopgaver, som lægerne tidligere udførte med forskellige tekno-
logier, fx OCT-scanning. Det fremgår ikke af ovenstående empiri, men de bliver blandt 
andet oplært i at give injektioner i patienternes øjne, som er den behandling AMD-pati-
enterne tilbydes. Samt i at udføre forskellige undersøgelser af patienternes øjne. 
Sygeplejerskernes udvikling af deres kompetenceområde betyder, at de kan ’levere’ til re-
gionen, således at arbejdet lever op til de kriterier, som regionen har fastsat. Det vil sige, 
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at de i fællesskab sætter sig for at udføre det antal undersøgelser og behandlinger, som 
ambulatoriet skulle levere til blandt andet AMD-patienterne.  
Sygeplejerskerne fortæller om, hvordan de ’arbejdede sammen om at yde en ekstra tand’. Det er 
mit indtryk, at de i den periode måske ikke var så nøjeregnende med arbejdstiderne. På 
den måde lykkedes det dem at sikre ambulatoriets overlevelse, og jeg anser sygeplejer-
skernes dialog for at være et udtryk for, hvordan de igennem deres håndtering af denne 
udfordring udvikler et særligt forhold til deres kollegaer og deres arbejdsplads.  
Sygeplejersken Tina synes, de har det ’dejligt indbyrdes’. Det vil sige, at deres samarbejde 
ikke kun handler om deres faglige engagement, men deres sociale fællesskab har en særlig 
betydning for dem. Dette kommer til udtryk, når sygeplejersken Tina fortæller, at hun 
har en ejer-fornemmelse for ambulatoriet. Hun har en særlig tilknytning, som er forbun-
det med, at de kæmpede for ambulatoriets overlevelse og dermed opstod et specielt sam-
menhold.  
Sygeplejerskerne er motiverede af sammenholdet og udfordringen i at sikre driften i am-
bulatoriet. Det betyder, at deres selvforståelse som fagpersoner blandt andet er baseret 
på, at de har sikret ambulatoriet overlevelse, og at de har en central rolle i forbindelse 
med ambulatoriets drift. Jeg anskuer sygeplejerskernes udvikling af nye egenskaber som 
et udtryk for, at de får en anden forståelse af sig selv som fagpersoner, fordi de i den 
proces, udfordrer og udvikler deres faglighed. Det er endvidere mit indtryk, at de stadig-
væk spiller en markant rolle i driften af øjenambulatoriet, idet en overlæge under mit 
feltarbejde tog initiativ til en ’snak’ på gangen. Overlægen udtrykte stor respekt for og 
anerkendelse af sygeplejerskernes arbejdsindsats, og det fremgik, at sygeplejerskerne 
havde været primusmotor for driften af ambulatoriet i en periode og fortsat spillede en 
betydningsfuld rolle (Feltnote 5.11.2015:1). 

Empirien er relevant af flere grunde. For det første viser eksemplet, hvordan sygeplejer-
skerne håndterer organisatoriske forandringer, og jeg argumenterer for, at sygeplejer-
skerne udfolder deres faglighed, når de opøver de egenskaber, der er brug for i ambula-
toriet. Dette underbygges af Edwards (2010) pointe, at professionelle skal kunne reagere 
på forandringer. Sygeplejerskerne forholder sig til udfordringen ved at tilegne sig nye 
måder at arbejde på og ny viden om, hvordan de kan bidrage til driften af ambulatoriet.  

For det andet er empirien interessant, fordi den er et udtryk for, hvordan sygeplejerskerne 
forhandler deres faglighed gennem arbejdsopgaverne, de udfører. Sygeplejerskernes ind-
sats, anser jeg for at synliggøre dem som professionelle over for lægerne. Ifølge Edwards 
er det en forudsætning, for at andre kan forholde sig til professionelles praksis, at løsnin-
gen af arbejdsopgaverne er synlige for andre. Sygeplejerskerne træder således i karakter 
som faggruppe på baggrund af de nyerhvervede egenskaber. Det fører til, at lægerne an-
erkender sygeplejerskerne, og derigennem bliver de til en betydningsfuld faggruppe, der 
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er ansvarlige for ambulatoriets drift, hvilket bidrager til, at sygeplejerskerne anskuer deres 
arbejdsopgaver som betydningsfulde. Dette ses i nedenstående dialog. 
To sygeplejersker fra en anden fokusgruppe i samme ambulatorie udtrykker sig således 
om deres samarbejde med lægerne: 

Rikke: Nej, men det er igen, som jeg nævnte tidligere, den der ligeværdighed, at hvis du har den 
følelse af, at det her, det er et program, vi løser sammen, og vi løser det hen ad vejen, hvad der 
måtte komme af akutte og sådan noget. Jamen så er det en god dag. Men, hvis det var meget skarpt 
opdelt, hvad sygeplejersken laver, og hvad lægen laver, så bliver det selvfølgelig mere rigidt og 
mere stift. Det sjoveste er, når vi kan hjælpe hinanden, synes jeg. 
Louise: ..og det er også den der respekt for, at når jeg nu har målt det her og lægger de her ting 
ind til ham, så stoler han på, det er rigtigt. Og han er tilfreds med det, man laver. Det betyder da 
meget (Fokusgruppe B: 18). 

Jeg vender tilbage til sygeplejerskernes tilegnelse af nye færdigheder, som jeg anser for at 
forme deres selvforståelse. Subjektivering er ifølge Otto (2006) ’..en formning og dannelses-
proces, som styres og reguleres, men som samtidig forudsætter individets selvdannelse i form af forskellige 
operationer på …. tanker, adfærd..’ (Otto 2006:2).  
Citatet af Otto er relevant, fordi jeg anskuer sygeplejerskernes udvikling af nye egenska-
ber som et udtryk for, at de former eller regulere deres måde at praktisere på efter de 
organisatoriske behov. Det betyder, at sygeplejerskerne gennem deres erhvervelse af nye 
måder at tænke om deres arbejde, og opøvelse af nye færdigheder, skaber sig selv som 
fagpersoner. Det indebærer altså, at de tilpasser sig den organisatoriske forandring, der 
opstår på baggrund af lægemangel.  

Opsummerende for kapitlet har sygeplejerskerne tilegnet sig færdigheder, som jeg anser 
for at forme deres subjektivitet. Subjektivering er ifølge Otto (2006: 2) en dannelsespro-
ces, der reguleres ved, at individet udfører forskellige operationer på sine tanker og ad-
færd. Det vil sige, at jeg anskuer sygeplejerskernes udvikling af egenskaber som et udtryk 
for, at de former eller regulere deres måde at praktisere på. Det hænger sammen med, at 
de tillægger de organisatoriske normer om produktivitet og flow i arbejdet en betydning. 
Det betyder, at sygeplejerskerne gennem deres måder at tænke om deres praksis og op-
øvelse af færdigheder, skaber sig selv som fagpersoner.  

Teknisk flair anser jeg for at være et udtryk for en egenskab ved sygeplejerskernes faglig-
hed. Suskind & Suskind (2015) påpeger, at teknologier er ‘disruptive’, når de forandrer 
og udfordrer arbejdets karakter:  

’..sustaining technologies are those that support and enhance traditional ways of operating in an organi-
zation or industry, whereas disruptive technologies are those that fundamentally challenge and change 
working practices’ (Suskind et al. 2015: 110).  
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Suskinds pointe finder jeg er interessant, fordi sygeplejerskernes traditionelle måde at 
observere patienternes sygdom på forandres af OCT-scanneren, der muliggør observati-
oner af det indre øje. Dette anser jeg for at være et udtryk for en ny måde at opnå indsigt 
i patienternes sygdom på. Det betyder, at sygeplejerskernes praksis med teknologien mo-
tiverer dem til at udvikle deres viden om den og sygdomslæren. Sygeplejerskerne ansvar-
liggøres til at dygtiggøre sig gennem ønsket om kunne tage ’gode billeder’ af patienternes 
nethinde, men den teknologiske udvikling motiverer dem også. Da patienternes behand-
ling er afhængig af lægernes diagnose, som de stiller på baggrund af OCT billederne, 
bygger sygeplejerskernes motivation til at tage ’gode billeder’ på, at de bidrager til be-
handlingen af patienterne.  

’Selvstændighed’ er også et udtryk for, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed. 
Det drejer sig om, at sygeplejerskerne udfører arbejdet selvstændigt, fordi de er alene i 
deres konsultationer. Sygeplejerskernes praksis skal forstås på baggrund af de forandrin-
ger, der er foregået i ambulatoriet, hvor markedslignende tendenser spiller en rolle. Dette 
kommer til udtryk i den måde de, omtaler arbejdet på. Det vil sige, som ’ydelser de leverer’ 
og antallet af patienter på programmerne. Arbejdet er så ensformigt, at de problematise-
rer, om de behøver at være sygeplejersker for at udføre det. Derfor et det spørgsmålet, 
om arbejdet giver mening for sygeplejerskerne. 
Arbejdet i konsultationerne ansvarliggør altså sygeplejerskerne til at udfolde selvstændig-
hed, men det har den konsekvens, at de fortrinsvis er alene, og at de mangler faglig spar-
ring og inspiration. Samtidig betyder det, at de selv bliver ansvarlige for deres faglige 
udvikling. På den måde sætter det selvstændige arbejde sygeplejerskerne i to dilemmaer. 
For det første savner de faglig udveksling, for det andet er de i tvivl om, hvorvidt indhol-
det og karakteren af arbejdet er fagligt relevant. 

En anden egenskab, der er central for sygeplejerskernes praksis, er overblikket. Det anser 
jeg for at være en forudsætning for, at de kan sikre flowet i deres konsultationer. Det 
betyder, at de egenskaber, som sygeplejerskerne fremdeles gør brug af, afspejler en fag-
lighed, hvor sygeplejerskerne er subjektiveret af organisatoriske normer, der kommer til 
udtryk i programmerne. Jeg anser egenskaberne ’at have overblik’ og’ at sikre flow’ i for-
ening som et udtryk for praktisk know-how og intuitiv viden, der sætter sygeplejerskerne 
i stand til at regulere deres adfærd på en bestemt måde. Det er færdigheder, sygeplejer-
skerne er subjektiveret til at udfolde for at få arbejdet til at glide, så de kan udføre deres 
programmer. 

Selvom sygeplejerskerne anskuer det som det vigtigste i deres praksis at sørge for, at 
patienterne kommer ind til tiden og sikrer flow i konsultationen, så forstår de det tilsyne-
ladende ikke som et aspekt ved deres arbejde, der er forbundet med deres faglighed. Der 
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er det kun et par af sygeplejerskerne, der nævner dette aspekt ved deres arbejde. Ligesom 
i analysen, ’Teknisk flair’, handler det formentlig om, at det en tavs viden, som de ikke 
længere ekspliciterer, men jeg anser den for at være afgørende, for at de kan udføre ar-
bejdet. 

Det skal ses i sammenhæng med, at ’overblikket’ som egenskab, forudsætter, at sygeple-
jerskerne besidder en faglig viden om undersøgelserne, de skal udføre på patienterne. 
Samtidig med er kollegaer afhængige af, at de enkelte sygeplejersker er i stand til ’at sikre 
flowet’ i deres konsultation. Det vil sige, at sygeplejerskerne på baggrund af disse egen-
skaber subjektiveres til at være ansvarlige for produktiviteten i AMD-ambulatoriet. 
På trods af, at sygeplejerskerne ikke i særlig høj grad sætter ord på disse egenskaber og 
tillægger dem betydning, anser jeg dem for at være udtryk for deres faglighed. Hvilket 
også skal forstås i sammenhæng med kapitel 9, hvor analyserne af feltnoterne viser, at 
overblik og flow spiller en central rolle i deres praksis. 

Endelig motiveres sygeplejerskerne gennem deres kamp for ambulatoriets overlevelse. 
Det er en faglig udfordring, der betyder, at de udvikler nogle særlige egenskaber som 
sætter dem i stand til at påtage sig nogle af de arbejdsopgaver, som lægerne tidligere ud-
førte. For at få deres hverdag til at fungere overtager de arbejdsopgaver fra lægerne, de 
tilegner sig ny viden og finder frem til nye måder at arbejde på. Det betyder, at sygeple-
jerskerne bliver synlige som professionelle, når de håndterer den organisatoriske udfor-
dring, der opstår på baggrund af lægemangel. Dette har haft en positiv indflydelse på 
deres selvforståelse, som ligeledes bliver understøttet af lægernes anerkendelse. Sygeple-
jerskernes faglighed formes således af de organisatorisk tilrettelagte arbejdsopgaver.  
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Del IV 

Kapitel 15: Konklusion 

I dette kapitel vil jeg indlede med at skitsere afhandlingens formål og strategi, og herefter 
fremlægger jeg opsummeringer af afhandlingens analyser. Afhandlingens hovedpointer 
diskuteres i et afsnit, inden jeg præsenterer afhandlingens hovedkonklusion. Efterføl-
gende reflekterer jeg over forskningsprocessen, hvilket indbefatter refleksioner over de 
teoretiske tilgange, analyser, der ikke kom med i afhandlingen, og forskersubjektiviteten. 
Kapitlet afsluttes med perspektivering. 

Kort opsummering af afhandlingens formål og strategi 

Udgangspunktet for denne afhandling er forskellige forandringer i sundhedsvæsenet, som 
sygeplejersker er involveret i at realisere. Dette studie retter sig mod sygeplejerskers prak-
sis i et øjenambulatorium med patienter, der har øjensygdommen aldersrelateret macu-
lardegeneration, AMD. Sygeplejerskernes arbejde med denne gruppe patienter har inden 
for de sidste 10 år ændret karakter på grund af bedre behandlingsmuligheder, teknologi-
sering, standardisering og øget produktivitet. Endvidere udfører sygeplejersker i stigende 
omfang ambulant arbejde. Derfor har det været hensigten at undersøge indholdet og ka-
rakteren af sygeplejerskernes arbejdsopgaver og faglighed i AMD-ambulatoriet. 

Problemformuleringen: ’Hvordan skaber sygeplejerskerne deres faglighed i AMD-ambu-
latoriet’, besvares ved at undersøge, hvordan sygeplejerskerne praktiserer i AMD-ambu-
latoriet, hvordan sygeplejerskerne interagerer med forskellige former for materialiteter i 
deres praksis, og hvordan de skaber mening med deres praksis. 
Forskellige former for empiri er analyseret ud fra teoretiske perspektiver, hvor det har 
været hensigten at skabe kontekstuel viden med blik for kompleksiteten i sygeplejersker-
nes praksis.  
Jeg anser sygeplejerskernes muligheder for at udfolde deres faglighed for at hænge sam-
men med arbejdsopgaverne og rationalerne, der gør sig gældende i deres praksis. Derfor 
har jeg valgt at analysere empirien ud fra teorier, der kan give viden om, hvordan de 
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interagerer med forskellige former for materialiteter, og hvordan de skaber mening med 
arbejdet gennem selvstyring. Analyserne i afhandlingen viser, hvordan sygeplejerskerne 
skaber deres faglighed på baggrund af arbejdsprocesser og sygeplejerskernes subjektive-
ring. På det grundlag diskuterer jeg efterfølgende, hvordan sygeplejerskerne skaber deres 
faglighed ud fra en professionssociologisk og konstruktivistisk tilgang. 

Opsummering af afhandlingens analyser 

I det efterfølgende vil jeg fremlægge analyserne af sygeplejerskernes faglighed og kom-
pleksiteten i den. Opsamlingerne af scripterne i tre kapitlet 8-10 har det tilfælles, at de 
viser, hvordan sygeplejerskernes skaber deres faglighed igennem forskellige arbejdspro-
cesser. I konklusionen inddrager jeg pointer fra analyserne af, hvordan sygeplejerskernes 
skaber deres faglighed gennem selvstyring. Herefter fremlægges en analyse i kapitel 11, 
der viser, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed, når de subjektiveres af Lean-
rationalet. Opsamlingerne af analyserne i kapitel 12-14 viser, hvordan sygeplejerskerne 
subjektiveres og herigennem udfolder deres faglighed. Jeg diskuterer kompleksiteten i 
sygeplejerskernes faglighed ved at synliggøre det spændingsfelt, der opstår, når sygeple-
jerskerne skaber mening med arbejdet.  

At skabe faglighed gennem transformationsprocesser 
Scripterne i kapitel 8 viser, hvordan sygeplejerskerne udfører synstest i AMD konsultati-
onen ved at analysere de netværk, som sygeplejerskerne skaber, når de udfører synstest. 
I scripterne analyseres ’Vejledning til sygeplejersken ved kontrolbesøg af AMD-patienter’, det elek-
troniske skema, sygeplejerskernes purifikationsarbejde,’ synstesten som rutine’, og hvor-
dan synstesten former sygeplejerskens relation til patienten.  
Med vejledningen som aktør rettes sygeplejerskernes praksis mod at registrere de biome-
dicinske oplysninger, de har erhvervet gennem synstesten i et skema. Hvilket hænger 
sammen med det næste script, der viser, at registreringerne af patienternes symptomer og 
’visus’ skal udføres på en bestemt måde. Registreringerne foretages på baggrund af, at 
sygeplejerskerne udfører forskellige transformationsprocesser (purifikationsprocesser), 
der er udtryk for kodificering og medikalisering.  
Analysen viser endvidere, hvordan en sygeplejerske skaber forbindelse mellem patientens 
syn og synstavlen, når hun udfører synstesten. Det er forbindelser, som sygeplejersken 
’koncentrerer sig om’ at skabe og genskabe. Synstesten kan derfor anskues som en stærk 
aktør. Det betyder, at andre aktiviteter i sygeplejerskens praksis, som for eksempel sam-
tale med patienterne, underlægges denne rutine. Scriptet viser, at patienten ikke lader sig 
påvirke af, at synstesten foregår, mens hun fortæller sygeplejersken om sin livssituation. 
Efterfølgende konstaterer sygeplejersken, at hun havde god tid.  
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Analyserne i kapitel 12 kan give en større indsigt i denne interaktionen mellem sygeple-
jersken og patienten, hvor sygeplejerskens fokus på at udføre synstesten ikke forhindrer 
patienten i at fortælle om sin situation. Analyserne viser, at sygeplejerskerne skaber rela-
tioner til patienterne samtidig med, at de udfører arbejdsopgaverne. De tilpasser deres 
kropssprog til patienterne, de har følehornene ude og lytter til patienterne. Spørgsmålet 
er derfor, om sygeplejerskens opfattelse af at have god tid er udtryk for, at hun er i stand 
til at lytte til patienten, samtidig med, at hun udfører undersøgelsen. Dermed rummer 
sygeplejerskens praksis aspekter, der umiddelbart ikke er synlige, hvilket jeg anser for at 
være udtryk for kompleksiteten i sygeplejerskens udfoldelse af sin faglighed. 
Kompleksiteten i sygeplejerskernes faglighed i kapitel 8 viser sig også i de transformati-
onsprocesser (purifikationsprocesser) sygeplejerskerne udfører for at dokumentere pati-
enternes oplysninger. Transformationsprocesserne indebærer en forenkling af sygeplejer-
skernes arbejde. Det betyder, at sygeplejerskerne skaber deres faglighed ud fra det bio-
medicinske rationale, idet patienternes erfaringer med sygdommen ikke levnes plads i 
dokumentationen af patienternes symptomer. Sygeplejerskerne skaber med andre ord de-
res faglighed igennem arbejdsprocesser, der er bureaukratiseret ved at blive standardise-
ret, hvilket indebærer kodificering og medikalisering. Det på trods af, at overordnede 
slogans og målsætninger for hospitaler til sigter, at patienternes behov og livssituation er 
i centrum, hvilket tilfører arbejdet en dobbelthed. 

At skabe faglighed gennem problemløsning og overblik 
I kapitel 9 analyserer jeg i scripterne sygeplejerskernes interaktion med forskellige pro-
grammer, elektroniske bookingsystemer og elektroniske oversigter. Scripterne viser ef-
terfølgende, at sygeplejerskerne skaber sig et overblik, at de biomedicinske informationer 
i programmet bliver styrende for deres måde at udføre arbejdet på, at de er opmærk-
somme på at undersøge patienternes øjne korrekt, at de holder øje med tiden og er op-
mærksomme på ventetid. Men bookingsystemet giver også sygeplejerskerne mulighed for 
at samarbejde og hjælpe hinanden.  
Pointen er, at sygeplejerskernes praksis rettes mod tidsaspektet, således de undersøger de 
patienter, der er angivet på programmet inden for en given tidsramme. Sygeplejerskernes 
praksis styres af tidsaspektet, hvor det er vigtigt dels at skabe og genskabe de netværk, de 
danner med programmet og de elektroniske systemer, dels at forhindre ventetid, hvilket 
har indflydelse på informationen til patienter. Det betyder, at sygeplejerskernes arbejds-
disciplin bliver styret af den produktivitet, som programmet også er udtryk for gennem 
antallet af patienter, der er anført på det. Sygeplejerskernes interaktioner med program-
mer og elektroniske oversigter betyder altså, at de fungerer som styringsredskaber i syge-
plejerskernes praksis, ligesom standarder gør det. Informationerne på programmet efter-
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lader ikke sygeplejerskerne med mulighed for at inddrage patienterne som aktører på an-
den måde end ved at undersøge deres øjne. Patienternes øjne anser jeg for at udgøre en 
del af det netværk, som sygeplejerskerne skaber, når de udfører synstest og OCT-scan-
ning.  
Scripterne viser således, at sygeplejerskerne skaber deres faglighed igennem arbejdspro-
cesser, der er styret af informationerne anført på programmet for konsultationen og tids-
rammen. Kompleksiteten i sygeplejerskernes faglighed kommer også til udtryk, ved at de 
udformer nye netværk i form af analoge patientlister og samarbejder om at undersøge 
patienterne. 

De arbejdsprocesser, der gør sig gældende i sygeplejerskernes praksis med programmet 
og de elektroniske systemer, anser jeg for at hænge sammen med sygeplejerskernes evne 
til at danne sig et overblik. I kapitel 14 viser analyserne, at sygeplejerskernes faglighed 
kommer til udtryk gennem egenskaben overblik. Sygeplejerskernes perspektiv skal forstås 
på baggrund af deres selvstyring, der kommer til udtryk ved, at de gør sig umage med at 
skabe sig et overblik, for at sikre flowet i arbejdet. Sygeplejerskernes evne til at danne sig 
et overblik bygger på, at de besidder en faglig viden, ikke alene om AMD-patienterne, 
men om øjenspecialet i det hele taget, for at de kan forstå informationerne på program-
met.  
At sikre flowet handler om, at sygeplejerskerne undersøger patienterne til tiden, samtidig 
med at de selv sørger for, at de har tid til at håndtere uforudsete situationer. Da der ikke 
tages højde for uventede situationer i programmet, sørger sygeplejerskerne for at være 
’lidt foran’ ved kontinuerligt at holde øje med de patienter, der er ankommet, i de elek-
troniske oversigter. Det indebærer, at sygeplejerskerne bestræber sig på at skabe deres 
egen alternative tidsramme, der fungerer ved siden af programmet. 

At skabe faglighed i en kompleks praksis 
I kapitel 10 kommer sygeplejerskernes faglighed til syne på baggrund af de arbejdspro-
cesser, de udfører, når de håndterer OCT-apparatet. Også i dette script kan de rutinepræ-
gede arbejdsprocesser opfattes som standardiserede praksisser. Kompleksiteten i syge-
plejerskernes praksis med OCT-apparatet viser sig, når scanningen ikke forløber som 
forventet. Umiddelbart er OCT-scanning en undersøgelse, der er enkel at udføre, men 
sygeplejersken har svært ved at ændre sine rutineprægede arbejdsprocesser i det øjeblik, 
at patienten ikke kan se det grønne kryds i OCT-apparatet. Arbejdets rutineprægede ka-
rakter betyder, at arbejdsprocesserne bliver til en teknisk infrastruktur, der tilfører arbej-
det en inerti. Derved bliver det vanskeligt for sygeplejersken at ændre sine rutiner. Det 
betyder, at sygeplejersken mister blikket for, at opgaven at tage billeder af en patients 
nethinde kan være kompleks.  
Kompleksiteten i sygeplejerskens faglighed viser sig også, når interaktionen mellem 
OCT-apparatet og sygeplejersken er ’gensidig’.  Den synliggøres ved, at sygeplejersken 
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på baggrund af sin faglige viden om AMD patienterne, finder frem til teknikker, der gør 
det nemmere at håndtere apparatet, hvilket også viser sig i en anden sygeplejerskes intu-
itive brug af OCT-apparatet. 
Scripterne i kapitel 10 skal ses i sammenhæng med sygeplejerskernes måde at skabe me-
ning med scanningen, ved at tillægge egenskaben ’Teknisk flair’ en betydning. ’Teknisk 
flair’ er udtryk for, at det er vigtigt for sygeplejerskerne at opøve et teknisk know-how, 
for at de kan udføre arbejdsopgaverne. Det er således udtryk for, at de opøver intuitive 
og kropslige færdigheder, der sætter sygeplejerskerne i stand til at udvikle deres egne løs-
ninger. OCT-apparatet synliggørelse af patientens nethinde inde i øjet giver sygeplejer-
skerne en ny måde at anskue sygdom på. Samarbejdet med lægerne om behandlingen af 
patienterne motiverer sygeplejerskerne til at opøve nye færdigheder og ny viden om syg-
dommens fysiologiske udtryk.  
Men mulighederne for faglig udvikling synes trange set i lyset af arbejdets selvstændige 
karakter. Det indebærer, at sygeplejerskerne er alene, når de udfører arbejdet, og dermed 
vanskeliggøres faglig udveksling og oplæring i nye teknologier. 

Faglighed er at skabe nye forbindelser til menneskelige aktører 
Den anden analyse i kapitel 10 har fokus på de forbindelser, sygeplejersken skaber, da 
computeren der er tilsluttet OCT-apparatet, bryder sammen. Sygeplejersken må skabe en 
række ’nye’ forbindelser og nye netværk til menneskelige aktører, for at hun kan få sin 
praksis til at fungere. Det er forbindelser til en række tværfaglige samarbejdspartnere: it-
medarbejderen, lægen, sekretæren, samt patienterne. Sygeplejersken formår at håndtere 
en situation, der kunne blive kaotisk. Analysen viser, at sygeplejersken, på baggrund af 
sine erfaringer med tværfaglige kollegaers arbejdsrutiner, er i stand til at forandre sin 
praksis, når arbejdsvilkårene ændres. 
Kompleksiteten i sygeplejerskens faglighed synliggøres, når hun skaber ’nye’ arbejdspro-
cesser gennem samarbejdet med kollegaer og patienterne. Fagligheden kommer således 
til udtryk, når hun udfører sit arbejde på en alternativ måde.  

Sygeplejerskernes faglighed formes af leantænkningen  
I kapitel 11 handler analyserne om, hvordan sygeplejerskerne skaber mening med deres 
praksis på baggrund af deltagelse i et leankursus. Sygeplejerskerne ansvarliggøres af lean-
tænkningen, således de reorganiserer tilrettelæggelsen af arbejdet og forenkler arbejdsru-
tinerne. Det foregår ved at finde frem til, og fjerne, overflødige handlinger, samtidig med 
at arbejdsopgaverne tildeles et bestemt tidsrum. Det vil sige, at sygeplejerskerne ansvarlig-
gøres af principper for ensartede arbejdsprocesser og nøje udredning af tiden, der bruges 
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på opgaverne, og derved kommer de til at betragte arbejdsopgaverne ud fra nye termer, 
som spildtid, gennemløbstid og ventetid.  
Analysen viser, at sygeplejerskerne og (tværfaglige) kollegaer ansvarliggøres, i samarbejdet 
om at finde frem til aktiviteter, der er overflødige, for at gøre arbejdsprocesserne ensar-
tede. Ligeledes bliver patienternes behov gjort ensartede ved, at de relateres til behand-
lingen. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at dokumentation ensrettes, når den bliver udført 
ved hjælp af ’fraser’, det vil sige, at behandlingen beskrives ved hjælp af enkle ord, så de 
overflødige ’fraser’ fjernes fra den elektroniske patientjournal.  
Analysen viser, at sygeplejerskernes skaber deres faglighed gennem deres arbejde med at 
forandre deres praksis. Men sygeplejerskernes reorganisering af arbejdsopgaverne bety-
der samtidig, at de kodificerer og standardiserer arbejdsopgaverne. På den måde har de 
fremover svært ved at udføre arbejdsopgaverne på andre måder end den, som tilrettelæg-
gelsen af arbejdet foreskriver.  Derved er sygeplejerskerne subjektiverede til at skabe de-
res faglighed ud fra organisatoriske normer om produktivitet. 

Sygeplejerskerne skaber deres faglighed i spændingsfeltet mellem organisa-
torisk planlagte opgaver og relationen til patienterne  
Opsamlingerne af analyserne i kapitlerne 12-14 fremlægges, ved at diskutere analyserne 
på tværs af de tre kapitler. På den måde tydeliggør jeg samtidig kompleksiteten i sygeple-
jerskernes faglighed på baggrund af spændingsfeltet mellem det organisatorisk tilrette-
lagte arbejde og relationen til patienterne. Analyserne indledes i kapitel 12, ’At tilføre 
sygepleje til arbejdet’, med at vise, at spændingsfeltet i sygeplejerskernes faglighed opstår, 
fordi sygeplejerskerne ikke anser arbejdsopgaverne i form af synstest og OCT-scanning 
for at være sygepleje. Det motiverer dem til at regulere deres adfærd i overensstemmelse 
med omsorgsværdier, ved at finde frem til strategier, der sætter dem i stand til at skabe 
en relation til patienterne.  

Selvom sygeplejerskerne ikke betragter arbejdsopgaverne som sygepleje viser analyserne 
i kapitel 14, at sygeplejerskerne skaber deres faglighed gennem egenskaben ’Teknisk flair’. 
’Teknisk flair’ betragter sygeplejerskerne som en egenskab, man skal besidde som syge-
plejerske, for at man er i stand til at udføre arbejdet i AMD-ambulatoriet. Denne analyse 
viser, at sygeplejerskerne opøver et praktisk know-how, når de håndterer OCT-apparatet. 
Sygeplejerskerne er interesserede i at lære om teknologien og lære at tolke scanningsbil-
lederne. Endvidere viser en analyse i kapitel 14, at sygeplejerskerne har overtaget arbejds-
opgaver fra lægerne. Det betyder, at de skaber mening med arbejdet gennem deres inte-
resse for teknologien og indholdet i arbejdsopgaverne, samtidig med, at de ikke værdi-
sætter håndteringen af teknologierne og udførelsen af undersøgelserne, som et fagligt 
aspekt ved deres arbejde. 
Et andet spændingsfelt, der fremkommer i kapitel 12, er, at sygeplejerskerne skaber me-
ning med arbejdet ved at finde frem til forskellige teknikker og strategier, der sætter dem 
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i stand til at skabe en relation til patienten, samtidig med, at de for eksempel tager imod 
patienterne, således de er i stand til hurtigt at danne sig et indtryk af patienterne. Sygeple-
jerskerne regulerer på den måde deres adfærd ved, at de tilpasser sig til den enkelte pati-
ents behov for kontakt.  
Sygeplejerskerne har også udviklet teknikker, som sætter dem i stand til at begrænse rela-
tionen til patienterne. Det betyder, at de er motiverede af de organisatoriske normer til 
at udføre arbejdsopgaverne ud fra den afstukne tidsramme og udføre arbejdet i overens-
stemmelse med programmet for konsultationen.  

Analysen, ’At have rutiner’, i kapitel 13, viser, at sygeplejerskerne skaber mening med 
deres rutiner ved, at de giver dem en mulighed for at have et blik for det særegne ved 
patienterne. Sygeplejerskerne skaber således en relation til patienterne samtidig med de 
udfører arbejdsopgaverne i deres konsultation. Endvidere har sygeplejerskerne opøvet et 
praktisk know-how, således de skynder sig med nogle patienter, for at have bedre tid til 
at skabe en relation til andre.  
Spændingsfeltet tydeliggøres, når sygeplejerskerne i kapitel 13 sammenligner arbejdsop-
gaverne med ’At levere ydelser’ til patienterne. Det betyder, at sygeplejerskerne ikke kan 
nå at gøre mere end det, den planlagte undersøgelse foreskriver. Samtidig ansvarliggøres 
sygeplejerskerne af faglige værdier til at skabe en relation til patienterne, når de forsøger 
at skjule over for patienterne, at arbejdet er tilrettelagt som en afgrænset ydelse. Hvilket 
jeg anser for at være et udtryk for dobbelthed i arbejdet, der afspejles som kompleksitet 
i deres faglighed. 
Dette skal ses i sammenhæng med en anden analyse, hvor sygeplejerskerne samstem-
mende betragter arbejdet som samlebåndsarbejde. ’At udføre samlebåndsarbejde’ bety-
der, at arbejdet er tilrettelagt på en måde, så at sygeplejerskerne undersøger så mange 
patienter, at de har vanskeligt ved at skelne patienterne fra hinanden. Det begrænser sy-
geplejerskerne i at udføre arbejdet i overensstemmelse med organisatoriske normer om 
kvalitetssikring. Sygeplejerskernes faglighed skabes i et spændingsfelt, hvor de udvikler 
teknikker for at forhindre, at de begår fejl. På trods af, at arbejdet er tilrettelagt ud fra 
biomedicinske - og produktionsrationaler, søger sygeplejerskerne altså at inddrage faglige 
værdier, der bygger på omsorgstænkningen.  

Diskussion af afhandlingens hovedpointer 

I dette afsnit diskuterer jeg afhandlingens hovedpointer fra analyserne i relation til den 
foreliggende forskning, der danner baggrunden for afhandlingen. Da der ikke foreligger 
forskning, som retter sig mod, hvordan sygeplejerskerne udfører deres arbejde i ambula-
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torier, har jeg valgt at forholde mine analyser til dansk professionsforskning, der om-
handler sygeplejerskers arbejdsliv, som jeg nævnte i kapitel 3. Derudover forholder jeg 
analyserne til forskning i sygeplejerskers ambulante praksis, som jeg fremlagde i State of 
the art reviewet i kapitel 2. 

Scripter viser, at sygeplejerskernes arbejdsprocesser i AMD-ambulatorierne fungerer som 
standarder. Det vil sige, at arbejdsprocesserne, som sygeplejerskerne udfører, når de in-
teragerer med vejledninger og elektroniske skemaer, standardiserer og simplificerer ar-
bejdet. Dette skal forstås ud fra Timmermans og Epsteins (2010) pointe, at standarder 
regulerer og koordinerer socialt liv, hvilket udelukker andre måder at udføre arbejdet på, 
end dem, standarderne foreskriver. På den måde kommer det standardiserede arbejde til 
at udøve en magt i sygeplejerskernes arbejde, fordi de regulerer deres praksis, og dermed 
styrer de udfoldelsen af deres faglighed. Hvilket jeg uddyber i det følgende. 
Scripterne viser altså, at arbejdsprocesserne fungerer som standarder, da de medikaliserer 
og kodificerer arbejdet, hvor der ikke er afsat tid til at gøre andet end undersøgelserne og 
registrering af oplysninger. På den måde begrænses og målrettes sygeplejerskernes ar-
bejde. Det betyder, at de aspekter, der ikke på forhånd er indbefattet i arbejdsopgaverne, 
forsvinder ud af arbejdet. Det er dynamikker, der på tilsvarende vis ses i Kamp et al. 
(2013) forskning i et børnepsykiatrisk ambulatorie. De viser, at terminologiske standarder 
retter fokus mod bestemte elementer i arbejdet, idet det handler om at sprogliggøre ar-
bejdet på en bestemt måde. Det betyder, at de elementer, der ikke sprogliggøres, ikke 
tillægges værdi.  

Scripterne viser på baggrund af sygeplejerskernes interaktion med programmer og elek-
troniske oversigter, at tidsaspektet bliver en styrende instans. Tidsaspektet får således en 
central betydning i sygeplejerskernes forståelse og udførelse af arbejdet. Endvidere viser 
analyserne, at reorganisering af arbejdet ud fra leanprincipper betyder, at arbejdet ensret-
tes og elementer, der fremstår eller forstås som overflødige, fjernes for at skabe flow.  
Disse dynamikker afspejles for det første i Kamp et al. (2013, 2016) forskning, der viser, 
at leantænkningen gør sig gældende i tilrettelæggelsen og forståelsen af arbejdet, ved at 
patientforløbene fastsættes med en gennemløbstid. 
For det andet ses tendensen til at forenkle sygeplejerskernes arbejdsopgaver ligeledes i et 
studie af de Beijer et al. (2016). Studiet viser, at indholdet arbejdsopgaverne og organise-
ringen af arbejdet i et håndkirurgisk ambulatorie forenkles ud fra leanprincipper, ved at 
indføre standarder for kvalitet i forhold til behandling og kommunikation. Produktions-
logikken i arbejdet kommer endvidere til udtryk ved, at arbejdet anskues som ’ydelser der 
leveres’, hvilket Dybbroe (2015) ligeledes har fokus på. Dybbroe viser, at de sundheds-
professionelles arbejde består i at udføre ydelser, der kan registreres. Scripterne er således 
eksempler på standardiserings- og produktivitetsdynamikker, som ikke er enestående for 
AMD-ambulatorierne, idet de afspejler tendenser, der gør sig gældende for sundhedspro-
fessionelles arbejde i sundhedsvæsenet.  
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De faglige egenskaber, som sygeplejerskerne subjektiveres til at opøve i form af ’At have 
teknisk flair’, ’At være selvstændig og alene’ og ’Overblik sikrer flow’ afspejler alle tre 
arbejdets organisatoriske forankring. ’At have teknisk flair kan forstås som en egenskab, 
der normalt forbindes med sygeplejeforskning, hvor sygeplejerskernes praktiske færdig-
heder er afgørende for, at de kan udføre arbejdet (Scheel 2013). ’At være selvstændig og 
alene’, og ’Overblik sikrer flow’ indebærer egenskaber i form af ’selvstændighed’ og ’over-
blik’, der ligeledes kendte i sygeplejeforskning af sygeplejerskers praksis (Bundgaard 
2011a, Hall 1999). Mens egenskaberne, ’At være selvstændig og alene’, og ’Overblik sikrer 
flow’ tydeliggør produktionsrationalets rolle i sygeplejerskernes faglighed, og jeg vil anse 
egenskaberne for at være bestemte træk ved organiseringen af arbejdet. 

Analyserne i afhandlingen viser, at behandlings- og produktivitetsrationalerne ikke ude-
lukker omsorgstænkningen fra at have en betydning. Det monotone og ensformige ar-
bejde motiverer sygeplejerskerne til at udføre arbejdet ud fra faglige værdier. Det vil sige, 
at de ikke afspejles i den organisatoriske tilrettelæggelse af arbejdet. Omsorgsrationalet 
ses ikke udfoldet i scripterne, derimod ses omsorgstænkningen i analyserne af sygeplejer-
skernes selvstyring, hvor sygeplejerskerne ansvarliggøres af faglige værdier, som de har 
erhvervet gennem deres uddannelse og erfaringer med arbejdet som sygeplejersker. 

Særligt analyserne i kapitel 12 viser, at sygeplejerskerne ikke forstår arbejdet i AMD-am-
bulatoriet som sygepleje. Dette dilemma søger de at håndtere ved at tilføre arbejdet et 
indhold, der er inspireret af omsorgstænkningen, således arbejdet kommer til at give me-
ning for dem. Det betyder, at de bestræber sig på skabe en relation til patienterne og have 
et blik for den enkelte patients behov. En sygeplejerske fortæller, hvordan hun bruger sit 
kropssprog og intuitivt søger at fornemme og leve sig ind i patienten. Andre sygeplejer-
sker fortæller, hvordan de er bevidste om deres kommunikation med patienterne. De 
kommunikative teknikker, som sygeplejerskerne bruger til at regulere deres adfærd ud fra, 
ses også i en række studier i ambulant praksis (Bundgaard et al. 2011b, 2011c, Vinall-
Collier et al. 2016, Emfors et al. 2016, Eide et al. 2011). Studierne har fokus på sygeple-
jerskernes kommunikation med patienterne, særligt empati, nærvær, kropssprog. Det an-
skuer jeg som udtryk for omsorgstænkningen, der implicit kan relateres til sygeplejersker-
nes arbejdsprocesser i AMD-ambulatoriet. 

I afhandlingen viser analyserne endvidere, at sygeplejerskerne skaber en relation til pati-
enterne samtidig med, at de udfører deres arbejdsopgaver. Hvilket også er et træk, der 
kan genkendes i Lundin (2008), hvor sundhedsprofessionelle kommunikerer med patien-
terne samtidig med, at de for eksempel indtaster informationer i computeren.  
Også arbejdslivsforskeren Helge Hvid påpeger samtidighed som et væsentligt træk i sy-
geplejerskers arbejde, men det sker på en anden baggrund. Hvid viser, at sygeplejerskers 
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arbejde generelt set kommer til udtryk gennem følgende tre rationaler: et medicinsk fag-
ligt rationale, et etisk funderet rationale og effektivitetsrationale. Rationalerne er i spil på 
samme tid, hvilket skaber spændinger i sygeplejerskernes arbejde. Idet rationalerne rum-
mer modsætninger og dilemmaer mellem ønsket om at formindske patienternes lidelse 
og behov og sikre produktions flow, som ligeledes afspejles i denne afhandling. Mens 
Hvid finder, at spændingerne sætter deres aftryk i sygeplejerskernes arbejdsmiljø (Hvid 
2015: 95-108), har i denne afhandling fokus på, at spændingsfeltet skabes under sygeple-
jerskernes udførelse af arbejdet, og det afspejles i sygeplejerskernes selvforståelse som 
fagpersoner. 
Samtidighed er altså en gennemgående dynamik i analyserne, hvor sygeplejerskerne sam-
tidig med de udfører arbejdsopgaverne, søger at tilføre arbejdet omsorgsværdier. Det un-
derbygges af professionsforskning, Dybbroe (2015) påpeger, at sygeplejersker vil ‘gå langt 
for at bevare blikket på patienten som individ, med behov ….. som de har et fagligt og personligt ansvar 
over for’ (Dybbroe 2015: 73). Dette hænger sammen med den dynamik, der udspringer af 
det spændingsfelt, hvorigennem sygeplejerskerne skaber deres faglighed mellem interes-
sen for at opøve tekniske færdigheder, erhverve ny viden og relationen til patienterne.  
En dynamik, der genkendes i Salling Olesens (2011) forskning. Forskningen viser, at sy-
geplejen som profession befinder sig i et double-bind mellem omsorgstænkningens psy-
kologiske og filosofiske tilgange og de specialiserede arbejdsopgaver, som de i stigende 
omfang udfører. Mens afhandlingen tilføjer yderligere et spændingsfelt til omsorgstænk-
ningen og det biomedicinske rationale, nemlig produktionsrationalet, som Hvid også be-
rører. 

Afhandlingens hovedkonklusion  

Det særlige ved dette studie er for det første, at det er et professionssociologisk og kon-
struktivistisk studie, der undersøger sygeplejerskernes ambulante praksis som et arbejde. 
Med afhandlingens fokus på, at sygeplejerskerne skaber deres faglighed i en bestemt or-
ganisatorisk kontekst, anlægges et kritisk sociologisk perspektiv, der kan bidrage med et 
blik for kompleksiteten i sygeplejerskernes faglighed.  

Det er hensigten at bidrage til sygeplejeforskningen, ved at anlægge et nyt perspektiv på 
sygeplejerskernes faglighed på baggrund af et studie af, hvordan de skaber deres faglighed 
i en bestemt kontekst. En kontekst, der er karakteriseret ved organisatoriske forandringer, 
som er inspireret af New public Management tænkningen. Jeg lægger afstand til en pro-
fessionsintern normativ vurdering af sygeplejerskernes professionalitet ud fra en om-
sorgstænkning.   
Det, der overordnet set adskiller analyserne i denne afhandling fra den foreliggende forsk-
ning er, at det analytiske fokus er rettet mod at undersøge sygeplejerskernes praksis, som 
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tilblivelsesprocesser. Med Edwards (2010) konstruktivistiske perspektiv på professiona-
litet forstår jeg professionalitet som forbundet med de praksisser, hvori de professionelle 
agerer. Det vil sige, at sygeplejerskernes forståelse afspejles i deres udførelse af arbejdet 
og sygeplejerskernes faglighed forandres, når deres arbejdsopgaver gør det.  
Perspektivet, jeg har anlagt på sygeplejerskernes faglighed, gør det muligt at diskutere 
deres faglighed ud fra de sociale processer, der viser sig i scripterne og gennem sygeple-
jerskernes subjektivering som fagpersoner. Og det rekonstruerer sygeplejerskernes fag-
lighed. Analyserne viser, at de sociale processer hvorigennem sygeplejerskerne skaber de-
res faglighed tegner sig igennem forskellige former for standardiseringsprocesser, der er 
udtryk for medikalisering, kodificering og effektivisering. Kompleksiteten i sygeplejer-
skernes faglighed viser sig således gennem de detaljerede og nuancerede udredninger af 
arbejdsprocesserne, hvor transformationsprocesser simplificerer arbejdet. Det ensfor-
mige og rutineprægede arbejde tilfører det en inerti, der kan være vanskelig at bryde.  
Kompleksiteten afspejles også i samtidigheden i arbejdet, hvor sygeplejerskerne skaber 
relationer til patienterne, samtidig med de udfører det rutineprægede og ensformige ar-
bejde, hvor samtidighed i arbejdets forskellige rationaler afspejles i måden, hvorpå syge-
plejerskerne skaber mening med arbejdet.  
Sygeplejerskerne skaber deres faglighed i et spændingsfelt mellem omsorgstænkningen, 
behandlings- og produktivitetsrationalerne. Ved at anskue sygeplejerskernes praksis som 
et arbejde, bidrager jeg hermed til sygeplejevidenskaben med en nuanceret opfattelse af 
faglighed. Analyserne giver et særligt indblik i arbejdsprocesserne og sygeplejerskernes 
subjektivering. Det vil sige, at indholdet og rationalerne i arbejdet, samt sygeplejerskers 
tekniske færdigheder og organisatoriske egenskaber ekspliciteres. Afhandlingen kan der-
med bidrage til debatten om forandringerne i sygeplejerskers arbejde og udfoldelse af 
faglighed i ambulatorier. 

Refleksioner over forskningsprocessen og de teoretiske til-
gange  

I det følgende vil jeg først reflektere over de teoretiske tilgange i sammenhæng med forsk-
ningsprocessen, dernæst vil jeg reflektere over empiriproduktionen. Jeg vil i det følgende 
skitsere sammenhængene mellem den metodologiske tilgang og analysestrategierne 
(Tanggaard og Brinkmann 2015). Den konstruktivistiske inspiration har tilført forsk-
ningsprocessen et kreativt element. Frem for, at metodereglerne på forhånd er afstukket, 
har jeg igennem forskningsprocessen kunnet forfølge intensionen med forskningen ved 
kontinuerligt at overveje om empirien og de teoretiske perspektiver var i stand til at belyse 
formålet med forskningen (Haavind 2000: 11-13).  
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Begrebet abduktion har været centralt for forskningsprocessen, hvor refleksioner over 
empiri og teoretiske tilgange har betydet, at jeg har justeret forskningsstrategierne. På det 
grundlag har jeg produceret ny empiri og inddraget nye analytiske optikker, således det i 
højere grad var muligt at opnå indsigt i sygeplejerskernes faglighed. Det har ligeledes 
betydet, at empirien fra feltarbejdet har haft betydning for analyserne af empirien fra 
fokusgruppeinterviewene.  
Da afhandlingen har fokus på, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed i en kon-
tekst, der er præget af forskellige organisatoriske forandringer, har jeg anlagt et professi-
onssociologisk og konstruktivistisk perspektiv på sygeplejerskernes praksis. Det har be-
tydet, at der var fokus på konstitueringen af sygeplejerskernes praksis og faglighed. Med 
tilblivelsesprocesser som udgangspunkt for forståelsen valgte jeg begrebet ’enactment’ 
som en tilgang til sygeplejerskernes praksis, hvor det performative havde forrang. For at 
understøtte dette blik på sygeplejerskerne arbejde, valgte jeg at udforme scripter. Men det 
afgrænsede mit blik fra sygeplejerskerne som subjekter, da aktør-netværksteorien som 
analytisk optik hovedsageligt retter fokus mod materialiteters agens. Derfor valgte jeg 
senere i forskningsprocessen at inddrage governmentalitybegrebet, selvstyring for at 
fremhæve sygeplejerskerne som subjekter, der bliver til gennem den indre styring, de 
udøver under arbejdet.  

Forskningsprocessen hænger således sammen med mine erkendelsesprocesser, hvor jeg 
ændrede min forståelse til at omfatte forskellige former for tilblivelsesprocesser. Det vil 
sige, at jeg først sent i forskningsprocessen indså, at jeg kunne have grebet analyserne 
anderledes an. På den måde kommer mine erkendelsesprocesser til syne i forskningen, 
således jeg måske havde truffet nogle andre valg i dag.  
Jeg kunne have valgt at undersøge, hvordan aktør-netværk hænger sammen med sygeple-
jerskernes subjektivering, da subjektet ud fra governmentalityoptikken anskues som for-
met af de sociale processer, de indgår i. Jeg kunne altså have fokuseret på sammenhængen 
mellem sygeplejerskernes interaktioner med forskellige former for materialiteter med de-
res tilblivelse som fagpersoner. Sammenhængene mellem sygeplejerskernes arbejdspro-
cesser og subjektiveringer havde formentlig været tydeligere med denne analytiske stra-
tegi.  
De forskellige tilblivelsesprocesser kunne måske have været undersøgt på samme empi-
riske materiale. Men spørgsmålet er, om det empiriske materiale fra feltarbejdet havde 
været tilstrækkeligt til, at det kunne lade sig gøre. Idet fokusgruppeinterviewene gav en 
anden viden end den, jeg havde opnået gennem feltarbejdet og nye indsigter. Analysen 
af fokusgruppeinterviewene hjalp til at forstå observationer fra feltarbejdet, som jeg ikke 
umiddelbart havde tillagt betydning. På den måde åbnede governmentalityoptikken blik-
ket op for at synliggøre, hvordan sygeplejerskerne er motiverede af faglige værdier til at 
skabe en relation til patienterne.  
På det grundlag har det været en fordel at udføre analyserne separat, idet scripterne viser 
kompleksiteten i sygeplejerskernes arbejdsprocesser med detaljer og sammenhænge, der 
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ikke ville blive udfoldet på samme måde. Samtidig har scripterne, som nævnt, haft ind-
flydelse på governmentalityanalyserne, idet de har dannet baggrunden for analyserne af 
sygeplejerskernes indre styring og subjektivering. På den måde er der (implicitte) sam-
menhænge mellem de forskellige analytiske strategier. Idet arbejdsprocesserne rummer 
sygplejerskernes indre styring og subjektivering 

Aktør-netværksteorien har som analytisk optik været interessant at benytte, fordi den ikke 
har en entydig begrebsramme. Den er karakteriseret ved at have en plasticitet og en mang-
foldighed af begreber (Houborg 2005), der har gjort det muligt at eksperimentere med 
analyserne. De indledende analyser var vanskelige, og det var først, da jeg ved hjælp af 
Latour (2008) fandt frem til et analytisk perspektiv på sammenbrud, kunne give indsigt i 
sygeplejerskerne arbejdsprocesser, der ellers fremstod som en ’black box’. Jeg har berørt 
dette tidligere i afhandlingen, og baggrunden for at nævne det er, at der er forskel på, om 
analyserne fokuserer på praksisser, der ikke forløber efter hensigten, frem for vellykkede 
undersøgelser. Når jeg i scripterne tager afsæt i praksisser, der brød sammen, var det for 
at opnå indsigt i netværk, der ellers ikke var mulige at erhverve indblik i. Det var altså 
ikke min intension at fremstille sygeplejerskerne i et negativt lys, men at undersøge kom-
pleksiteten i deres arbejde. 

Derudover er det empiriske materiale genereret i to AMD-ambulatorier, der er organise-
ret forskelligt. Idet det ene ambulatorie ikke alene har noget af det nyeste teknologiske 
udstyr, men også flere lokaler. Men det har ikke betydet, at jeg har observeret, at dyna-
mikkerne satte sig forskelligt igennem, eller at der var praksisser, som frembød særlige 
problematikker det ene sted frem for det andet. Tvært imod lignede problematikkerne 
hinanden og fremstod ikke med markante forskelle. Derfor har det været muligt at ana-
lysere empirien som et samlet materiale, hvor forskellene bidrog til en nuancerigdom og 
kompleksitet. I de næste to afsnit gør jeg rede for de analyser, der ikke kom med i af-
handlingen og begrunder, hvorfor de ikke gjorde det, og reflektere over min forskersub-
jektivitet. 

Udfordringer og analyser der ikke kom med i afhandlingen 

Empirien blev produceret på baggrund af feltarbejdet og fokusgruppeinterviewene. 
Spørgsmålet er, om andre metoder ville have givet en mere nuanceret og righoldig empiri, 
hvilket jeg ikke mener er tilfældet. Endvidere er en del af empirien ikke inddraget i ana-
lyserne, og der var analyser, som blev påbegyndt, men ikke fuldført.  
Det drejede sig for det første om scriptet, der havde øjendråber som aktør. Baggrunden 
for scriptet var, at man i det ene ambulatorie havde ændret proceduren for at spare tid, 
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således patienterne skulle have dryppet øjnene, inden synstesten blev udført i stedet for 
efter. Patienterne der var vant til den gamle procedure, protesterede, fordi de var bange 
for, at øjendråberne slørede deres syn, så de ikke kunne se synstavlen. Det var interessant, 
fordi sygeplejerskerne taklede dette forskelligt, og dermed var der mulighed for at opnå 
en dybere og mere nuanceret indsigt i deres praksis. Men jeg fuldendte ikke scriptet, da 
lignede scriptet med OCT-apparatet som aktør.  
Et andet script, der heller ikke kom med i afhandlingen, har konsultationernes lokaler, 
indretning, fysiske genstande mv. som aktører. Jeg havde udfærdiget et script for hvert 
ambulatorie og de var stort set ens. Det vil sige, at scriptet ikke tilføjede noget nyt i for-
hold til problemstillingen, derfor blev det udeladt. Script bekræftede det indtryk, jeg 
havde fået af, at selvom arbejdet er organiseret forskelligt i de to ambulatorier, udfoldes 
arbejdsprocesserne på nogenlunde samme vis. 

Derudover havde jeg tænkt at udføre et script, der havde AMD-patienten som aktør. 
Men jeg havde allerede to scripter, der viste, at sygeplejerskernes interaktioner med pati-
enterne, var styret af de forskellige undersøgelser, de udfører. Derfor var det tvivlsomt, 
om det kunne tilføje noget nyt til analyserne. Jeg valgte i stedet at fokusere på problema-
tikker, som var væsentlige for at opnå viden om arbejdsorganiseringen og arbejdets ind-
hold. 
Endelig bød analysen i kapitlet 11 på problemer. Analysen omhandler, hvordan sygeple-
jerskerne reorganiserer arbejdet ud fra leanrationalet. I første omgang forsøgte jeg at ana-
lysere dokumenterne og feltnoterne på baggrund af aktør-netværksteorien, hvor jeg for-
søgte mig med analyser, der havde tidsaspektet som aktør.  Men selvom der fremkom 
interessante pointer, lykkedes analysen ikke rigtigt. Da jeg havde afsluttet scripterne og 
analyserne af empirien fra feltnoterne, besluttede jeg at give analysen endnu en chance. 
Idet empiren i form af dokumenter gav en særlig indsigt i organiseringen og tilrettelæg-
gelsen af arbejdsopgaverne i AMD-ambulatoriet. Derfor fremlagde jeg analysen på en 
kursusdag i en klynge i Center for Sundhedsfremmeforskning. Jeg blev anbefalet at an-
lægge selvstyringsoptikken som analytisk perspektiv. Denne tilgang gjorde det muligt at 
undersøge, hvordan leantænkningen forandrer sygeplejerskernes forståelse af arbejdet.  

Forskersubjektivitet - at forske i sygeplejerskers arbejde som 
sygeplejerske  

I dette afsnit vil jeg fremlægge nogle af de udfordringer, som forskningsprocessen har 
budt på. Min udfordring har fra begyndelsen været, at jeg gerne ville etablere en anden 
position, frem for at tage afsæt i en forståelse, jeg er socialiseret ind i som psykiatrisk 
sygeplejerske, og som underviser ved en sygeplejerskeuddannelse. Det var oplagt, at sy-
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geplejen i AMD-ambulatoriet kom til udtryk på en anden måde end på en ungdomspsy-
kiatrisk afdeling. Dette forhold har haft betydning for de teoretiske perspektiver, jeg 
valgte. 

Omsorgstænkningen udelukker ikke et blik for sygepleje som praksis, men det har været 
vigtigt at lægge afstand til en professionsintern forståelse på grund af problemstillingens 
afsæt i organisatoriske forandringer. Ved at anlægge et professionssociologisk perspektiv 
har jeg kunne opnå indsigt i indholdet og karakteren af sygeplejerskernes arbejde. Det 
professionssociologiske og konstruktivistiske perspektiv på sygeplejerskernes praksis, har 
hjulpet mig med at holde fast i at anskue sygeplejerskernes praksis som et arbejde. Der-
udover har fokus på de sociale processer, også givet et blik for kompleksiteten, hvilket 
har stimuleret min nysgerrighed. En nysgerrighed efter at forstå sygeplejerskernes praksis 
som nuanceret og kompleks. Men inden jeg nåede dertil var jeg i første omgang bevidst 
om, at jeg skulle passe på ikke at indtage en position, der var en modsætning til omsorgs-
tænkningen, således jeg kom til at bibeholde dikotomien mellem omsorgstænkningen og 
behandlingsarbejdet. Et sted i processen blev jeg klar over, at det var vigtigt at forstå 
sygeplejerskernes relationer på en anden måde, end den, jeg var vant til. Relationer opstår 
ikke kun i samtaler mellem sygeplejersken og patienten, det kan være kortvarige kontak-
ter. På baggrund af problemformuleringen, hvordan sygeplejerskerne skaber deres fag-
lighed i AMD-ambulatoriet, søger jeg at indtage en position, der forholder sig åbent til 
forskellige rationalers betydning.  
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Perspektivering 

I perspektiveringen vil jeg vende tilbage til et par af afhandlingens omdrejningspunkter, 
der sætter sygeplejerskers arbejde ind i en samfundsmæssig sammenhæng. Det er interes-
sant, for at se på nogle af de tendenser, der formentlig vil tegne sygeplejerskernes arbejde 
og faglighed i fremtiden. Det ene er, at sygeplejerskers arbejdsopgaver ændrer sig i takt 
med forandringerne i sundhedsvæsenet. Det andet er, at professionelles faglighed er for-
bundet med samfundsmæssig acceleration. Det vender jeg tilbage til senere i perspekti-
veringens anden del. Sygeplejerskernes arbejdsopgaver skal ses i sammenhæng med den 
aktuelle politiske dagsorden. Ifølge regeringens seneste sundhedsudspil, er sygeplejer-
skerne centrale aktører i det fremtidige sundhedsvæsen. I regeringens udspil til en ny 
Sundhedsreform 26. marts 2019 viser punktet ’Flere hænder’, at der sigtes mod en ’Mere 
fleksibel opgavetilrettelæggelse’. Det indebærer, at sygeplejersker fremover i stigende grad 
vil overtage behandlingsopgaver fra lægerne:  

‘Det skal derfor afdækkes, om der er opgaver som sygeplejersker og andre autoriserede sundheds-
personer …. har relevante kompetencer til at udføre på egen hånd, og som de således ikke frem-
over behøver at virke som medhjælp for en læge for at udføre. Der vil være tale om nærmere 
afgrænsede områder, hvor det vurderes patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. For sygeplejersker 
vil det fx være en opgave som blodsukkermåling. En tilpasning af virksomhedsområdet for syge-
plejersker og evt. andre autoriserede sundhedspersoner vil skulle ske gennem en ændring af auto-
risationsloven’ (Aftale om en sundhedsreform 2019: 17). 

Citatet viser, at man tilsigter, at sygeplejersker fremover i højere grad vil udføre behand-
lingsarbejde selvstændigt. Det vil foregå i et omfang, således det leder til en ændring af 
sygeplejerskernes virksomhedsområde, hvor det kan være nødvendigt at ændre deres au-
torisation. Det er en udvikling jeg antager sygeplejersker hilser velkommen, idet opgave-
glidning ifølge et tema i Sygeplejersken nr. 12, 2017 giver sygeplejerskerne arbejdsglæde, 
da de er interesserede i de faglige udfordringer (Tram 2017: 24 – 27).  
Spørgsmålet er om de faglige udfordringer øger det spændingsfelt sygeplejerskerne be-
finder sig i, idet tidsaspektet sætter sit præg på arbejdsprocesserne og sygeplejerskernes 
forståelse af arbejdet. Derfor vil jeg perspektivere tidsaspektet til sygeplejerskernes ar-
bejdsliv.  
Sociologen Hartmut Rosa (2016) ser tidsaspektet udfoldet i en generel form, hvor den 
sociale acceleration er forbundet med det (post)moderne samfund. Ifølge Rosa har det 
vestlige samfund siden 1700-tallet undergået en dynamisering, som er udtryk for accele-
rerede sociale forandringsprocesser. De accelererede forandringsprocesser indebærer, at 
dannelsen af sociale relationer og handlemåder ændres (Rosa 2016: 17-31). Det vil sige, 
at sygeplejerskernes arbejdsliv og faglighed, i form af handlemåder og relationer til pati-
enterne, skal forstås på baggrund af, at de sociale forandringsprocesser er accelererede.  
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Arbejdslivsforskerne Holt mfl. (2013: 29-32), der er inspirerede af Rosa (2014), har en 
anden vinkel på, hvordan tiden i det moderne samfund udmøntes i social acceleration. 
Den sociale acceleration kommer for eksempel til udtryk ved, at tiden forstås som hen-
holdsvis hurtig og langsom. ’Den hurtige tid’, der forstås som ’korte og intense øjeblikke’, 
overtager i tiltagende grad ’den langsomme tid’, der ses som udtryk for fordybelse i en 
arbejdsopgave eller en relation. Det betyder, at sygeplejerskers muligheder for at udføre 
arbejdet, både de tekniske, organisatoriske og relationelle aspekter, udfordres af sam-
fundsmæssige tendenser. Spørgsmålet er, hvordan sygeplejersker i fremtiden forholder 
sig til, at arbejdet accelererer, og det kontinuerlige krav om forandring, således de aktivt 
indgår i dialog om dette vilkårs betydning for arbejdet?  
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Resumé 

Denne ph.d. afhandling tager afsæt i de forandringsprocesser, der i en årrække har domi-
neret sundhedsvæsenet. Det drejer sig om øget produktivitet, teknologisering, standar-
disering, omlægning af stationær behandling til ambulante behandling mv. Den ambu-
lante behandling er central i fremtidens sundhedsvæsen for at imødekomme et stigende 
behov for behandling. En del policy-dokumenter skriver om, at den ambulante behand-
ling skal forbedres og sygeplejerskerne er en af de faggrupper, der involveres i dette.  
I afhandlingen er der fokus på sygeplejerskers praksis i øjenambulatoriet med patienter, 
der har den kroniske øjensygdom aldersrelateret maculadegeneration, AMD. Behand-
lingen af AMD-patienterne er de sidste 10-15 år teknologiseret og effektiviseret, og de 
undersøger et stadigt stigende antal patienter. Endvidere har sygeplejerskers rolle ændret 
sig gennem opgaveglidning fra læger til sygeplejersker.  
Jeg anskuer sygeplejerskernes praksis ud fra et professionsteoretisk og samfundsmæssigt 
perspektiv for at opnå indsigt i de organisatoriske forandringer. Jeg opfatter deres prak-
sis som et arbejde, frem for at forstå det inden for omsorgstænkningen.  
Problemformuleringen: Hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed i AMD ambu-
latoriet, besvares ud fra følgende spørgsmål: hvordan sygeplejerskerne praktiserer i 
AMD-ambulatoriet, hvordan sygeplejerskerne interagerer med forskellige former for 
materialiteter, og hvordan de skaber mening med deres praksis.  

Empirien er indhentet gennem feltarbejde i to øjenambulatorier med AMD patienter i 
Danmark. Studiet har en explorativ tilgang med henblik på potentialerne for ny forstå-
else. Det er inspireret af den Institutionelle Etnografi, og der er i den forbindelse ind-
samlet forskellige (skriftlige og elektroniske) dokumenter, der er forbundet med syge-
plejerskernes praksis. Der er udført 12 ugers deltagerobservation med adskillige ufor-
melle kvalitative interviews. Endvidere er der udført 4 fokusgruppeinterviews med 3 – 
4 sygeplejersker i hver fokusgruppe. 

Studiet er kritisk sociologisk og konstruktivistisk inspireret, og analysestrategien er ab-
duktiv. Empirien har været central for analyserene, der tager afsæt i aktør-netværksteori 
og governmentality optikken. Det er en tilgang, der anskuer sygeplejerskernes praksis 
som tilblivelsesprocesser. Det vil sige, at der er blik for de sociale processer og komplek-
siteten i arbejdet. Sygeplejerskernes faglighed diskuteres med udgangspunkt i de forskel-
lige analyser og på baggrund af det professionsteoretiske og samfundsmæssige perspektiv. 
Hermed opnås indsigt i, hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed ud fra organi-
satoriske normer og faglige værdier. 

Analyserne er delt op i to hovedafsnit, der, dels fokuserer på sygeplejerskernes arbejds-
processer, dels selvstyring i AMD ambulatoriet. Sygeplejerskerne skaber deres faglighed 
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ud fra transformationsprocesser, hvilket betyder, at det biomedicinske- og produktions-
rationalet dominerer arbejdet. Tidsaspektet er ligeledes styrende for, hvordan de udfører 
arbejdet. Endvidere rummer det rutineprægede og ensformige arbejde en inerti, der gør 
det vanskeligt at forandre arbejdsrutinerne, når sygeplejerskernes har brug for det.  
Sygeplejerskerne ansvarliggøres og subjektiveres til at udføre arbejdet ud fra organisato-
riske normer. Det vil sige, at arbejdet består i ’at levere ydelser’, og det rutineprægede 
arbejde forstås som samlebåndsarbejde. Samtidig med, at sygeplejerskerne også skaber 
mening med arbejdet, ved at have fokus på patienternes behov og relationen til patien-
terne.  

I konklusionen fremdrages kompleksiteten i sygeplejerskernes faglighed, der viser sig på 
baggrund af standardiseringsprocesser, der kodificerer, medikaliserer og simplificerer 
arbejdet. Arbejdet rummer en dobbelthed, der især kommer til syne på baggrund af 
samtidigheden i arbejdet. Det betyder, at forskellige rationaler er i spil samtidigt, i form 
af behandlings- produktions- og omsorgsrationalet. 
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Abstract 

The starting-point of this dissertation is the process of change that has dominated the 
healthcare system for years. The ongoing changes are a matter of increased productivity, 
technologization, standardization, replacement of stationary treatment into outpatient 
treatment. The outpatient treatment is important in the future Health Care Service in 
order to respond to an increasing need for treatment in the population. Many policy-
documents and reports are writing about how to improve the outpatient treatment, and 
the nurses are one of the professional groups that are getting involved in this process.  
In the dissertation, the focus is on the nurses’ practices in an eye-clinic with patients that 
has the chronic eye-illness age-related macular degeneration, AMD. The last 10-15 years 
the treatment of the AMD-patients has evolved, with increased use of technology and 
efficiency improvement, and the nurses examine an increased number of patients. Fur-
thermore, the nurses’ role has changed because the nurses are taking over the physician 
tasks. 
I view the nurses’ practice in a professional theoretical and social perspective with the 
purpose to gain insight in the organizational changes. I perceive the nurses’ practice as a 
work, rather than understanding it within the frame of care thinking. 

The research question, How do nurses make their professionalism in the AMD outpa-
tient clinic, is answered on the basis of the following questions: How do nurses practice 
in the outpatient clinic, how do nurses interact with different forms of (non-human) ma-
terials, and how do nurses make sense with their practice? 

The empirical material obtained through an ethnographic fieldwork in two eye-outpatient 
clinics. The study has an explorative approach with regard to be open toward new possi-
bilities of understanding. It is inspired of the Institutional Ethnography and I collected 
various (written and electronic) documents that were connected to the nurses’ practice. 
There is carried out 12 weeks of participate observation with several informal interviews. 
I furthermore conducted four focus-groups interviews with three to four nurses in each 
group.  

The study is inspired of a critical sociological and constructivism approach, and the strat-
egy of analysis is abductive. The empirical material has been central to the analysis with 
the actor-network theory and the governmentality optic. The approach means perceiving 
the nurses’ work as constituted through their practice, which shows the work as social 
processes and with complexity. 
The discussion of the nurses’ professionalism is performed on the different analysis’s and 
through the professional theoretical and social perspective there is gained insight in how 
the nurses make their professionalism on the background of organizational norms and 
professional values. 
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The analysis’ are divided in two main sections. One that focuses on the nurses’ practice 
as work processes and another that views the nurses’ professionalism through their self-
government and subjectivity.  
The first section shows that the nurses make their professionalism through processes 
that transforms the work into a biomedical rational and a rational of productivity. Time 
becomes also an aspect that governs the way they perform their work, and furthermore 
they characterize the work as monotonous routines that contains an inertia, which makes 
it difficult to change the routines when necessary.  
The analysis’ in the second section shows that the nurses are hold responsible and create 
a subjectivity according to the organizational norms, which govern the nurses perfor-
mance of their activities. The analysis depicts how the nurses understands the work as 
‘providing a service’ to the patients and as governed by routines which they perceive as 
assembly line work. At the same time, the nurses are aware of the patients’ needs and the 
relation to the patients as a way of making sense with the work. 

The conclusion shows the complexity in the nurses’ professionalism, on the background 
of processes of standardization, which codifies and simplifies the work and moves the 
focuses towards the medical aspects of the work. The work contains a duality, which 
shows the simultaneousness of the work. It means that different logics are at play in the 
same time by the way of rationale of treatment, production and care. 
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Bilag 1: Søgeprocessen 

CINAHL Complete.  
Search: (nurse or nurses or nursing) and age-related macular degeneration.  
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and (profession or professional). 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and (work or practice). 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and task. 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and (task or tasks). 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and technology. 

Search 1. – 9. 2. 2018 The search results with 
limits 

Search results for review 

(nurse or nurses or nursing) 
and age-related macular de-
generation: 56 hits 

2007 – 2018, English: 8 hits. 1 article:  
Emfors et al 2017 

Search 6. -7. 3. 2018   
(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
(profession or professional): 
257 hits 

2007 – 2018, English, peer re-
viewed, research article, aca-
demic journals, human, ab-
stract available, Continental 
Europe and Europe: 65 hits 

5 articles:  
Maten-Speksnijder 2016 
de Beijer 2016 
Vervoort 2010 
Lundin 2008 
 

 2007 – 2018, English, peer re-
viewed, research article, aca-
demic journals, human, ab-
stract available, UK and Ire-
land: 54 hits 

4 articles: 
Maten-Speksnijder 2016 
de Beijer 2016 
Vervoort 2010 
Lundin 2008 

(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
(work or practice): 499 hits 

2007 – 2018, English, peer re-
viewed, research article, aca-
demic journals, human, ab-
stract available, Continental 
Europe and Europe: 82 hits 

3 articles: 
Maten-Speksnijder 2016 
de Beijer 2016 
Bundgaard 2011b 

  2007 – 2018, English, peer re-
viewed, research article, aca-
demic journals, human, ab-
stract available, UK and Ire-
land: 73 hits 

3 articles: 
Maten-Speksnijder 2016 
de Beijer 2016 
Bundgaard 2011b 

(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and task: 
41 hits 
 

Der er ikke indsat begræns-
ning, på grund af søgningen 
viser få artikler. 
 
 

1 article: 
de Beijer 2016 

Search: 11-15. 1. 2019   
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(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
(task or tasks): 47 hits 

Der er ikke indsat begræns-
ning, på grund af søgningen 
viser få artikler. 

None 
 

(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
technology: 45 hits 

Der er ikke indsat begræns-
ning, på grund af søgningen 
viser få artikler. 

1 articles: 
Bundgaard 2011c 
 

 
PubMed.  
Search: (nurse or nurses or nursing) and age-related macular degeneration.  
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and (profession or professional 
or work or practice). 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and task. 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and (task or tasks). 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and technology. 
 

Search 1. – 9. 2. 2018 The search results with  
Limits 

Search results for review 

(nurse or nurses or nurs-
ing) and age-related macu-
lar degeneration: 56 hits 

2007 – 2018, English: 85 hits 5 articles: 
Rasul et al 2016 
Ansteng 2016 
Li et al 2015  
Bloch 2015 
Watkinson 2010 

Search 6. – 7. 3. 2018   
(nurse or nurses or nurs-
ing) and outpatient clinic 
and (profession or profes-
sional or work or practice): 
3012 hits 
 

10 years, Humans, English, 
Full text, Nursing journals: 
423 hits 

3 articles: 
Maten-Speksnijder 2016 
Bundgaard 2011b 
 

(nurse or nurses or nurs-
ing) and outpatient clinic 
and task: 129 hits 

10 years, Humans, English, 
Full text, Nursing journals: 8 
hits Der er ikke indsat be-
grænsning, på grund af søg-
ningen viser få artikler. 

3 articles: 
Vinall-Collier 2016 
Eide 2011 
 

Search: 11-15. 1. 2019   
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(nurse or nurses or nurs-
ing) and outpatient clinic 
and (task or tasks): 140 hits 

Limits: 10 years, Humans, 
English, Nursing journals: 15 
hits 
 

3 articles: 
Vinall-Collier 2016 
Eide 2011 
 

(nurse or nurses or nurs-
ing) and outpatient clinic 
and technology: 354 hits 

Limits: 10 years, Humans, 
English, Nursing journals: 57 
hits 
 

4 articles: 
Dalen 2014 
Bundgaard 2011c 
Eide 2011 
Repping-Wuts 2009 

 
 
SCOPUS.  
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and (profession or professional 
or work or practice). 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and task. 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and (task or tasks). 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and technology.  
 

Search 6.-7. 3. 2018 The search results with limits Search results for review 
(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
(profession or professional 
or work or practice): 2302 
hits 

2007 – 2018, English, Nursing, 
Social sciences, journals, Den-
mark, Finland, Norway, Swe-
den, UK, Ireland, Holland: 69 
hits 
 
 
 
 
 
 

2 articles: 
Maten-Speksnijder 2016 
Ndosi 2011 
 

(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
task: 52 hits 

2007 – 2018, English, Nursing, 
Social sciences, journals, Den-
mark, Finland, Norway, Swe-
den, UK, Ireland, Nether-
lands: 5 hits 

1 article:  
Vinall-Collier 2016 
 
 
 

Search: 11-15. 1. 2019   
(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
(task or tasks): 173 hits 

2009-2018, Nursing Journals, 
Health professionals, 
Ireland, UK, Netherlands, Bel-
gium, Denmark, Finland, Nor-
way, Sweden, Austria: 10 hits 

2 articles: 
Vinall-Collier 2016 
Dalen 2014 
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(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
technology: 143 hits 

2009-2018, Nursing Journals, 
Health professionals, 
Ireland, UK, Netherlands, Bel-
gium, Denmark, Finland, Nor-
way, Sweden, Austria: 7 hits 

1 article: 
Bundgaard 2011c 

 
 
SocINDEX.  
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and (profession or professional 
or work or practice). 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and task. 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and (task or tasks). 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic and technology. 

Search 6. - 7. 3. 2018 The search results with limits Search results for review 
(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
(profession or professional or 
work or practice): 54 hits 

Der er ikke indsat begræns-
ning, på grund af søgningen 
viser få artikler. 

None 

(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and task: 
1 hit 

Der er ikke indsat begræns-
ning, på grund af søgningen 
viser få artikler. 
 
 

None 

Search 11.-15. 1. 2019   

(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
(task and tasks): 1 hit 

Der er ikke indsat begræns-
ning, på grund af søgningen 
viser få artikler. 

None 

(nurse or nurses or nursing) 
and outpatient clinic and 
technology: 5 hits 

Der er ikke indsat begræns-
ning, på grund af søgningen 
viser få artikler. 

None 

 
 
Danish National Research Database. 
Search: (nurse or nurses or nursing) and outpatient clinic. 
 

Search 5. 4. 2019 The search results with limits Search results for review 
Search: (nurse or nurses or 
nursing) and outpatient clinic: 
147 hits 

2008-2019: 139 hits 2 articles: 
Skov Jensen et al 2016 
Jensen et al 2018 
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Bilag 2: Artikeloversigt 

År Nation Forfatter Titel Metode Fund 
2016 Norsk Austeng  

et al. 
Nurse-adminis-
tered intravitreal 
injections of anti-
VEGF  

304 patienter rekrutteres og randomi-
seres til intravitreal behandling, der 
administreres af enten sygeplejersker 
eller læger.         

Studiet beskriver det første RCT, der un-
dersøger sygeplejeadministreret anti-
VEGF behandling. Sikkerhed, omkost-
ninger og patienttilfredshed undersøges 
over 12 mdr. Ud fra disse parametre er 
der ingen forskel  mellem de to grupper. 

2016 Dansk de Beijer  
et al. 

Staff perception 
of interprofessio-
nel working rela-
tionships after a 
work redesign in-
tervention in a 
Danish orthopae-
dic hand unit out-
patient clinic 

Der foretages 4 fokusgruppeinter-
views: to før og efter implementerin-
gen af nye arbejdsmetoder. Studiet 
undersøgte læger, sygeplejersker og 
ergoterapeuter erfaringer med effek-
ten på anvendelsen af de professio-
nelles færdigheder og holdninger, 
samt deres erfaringer med samar-
bejdsrelationerne. 

Man fandt forbedringer i de sundheds-
professionelles kompetencer, i kommuni-
kationen og brugen af deres problemløs-
ningsfærdigheder i forhold standard pati-
enter. Mens der forsat var udfordringer i 
forhold til patienterne med et mere kom-
plekst sygdomsbillede. 

2011b Dansk Bundgaard et 
al. 

The art of holding 
hand 

Feltarbejde blev udført over 12 uger i 
et endoskopi ambulatorie. 9 patient 
og 4 sygeplejersker blev interviewet. 

Artiklen diskuterer, hvordan udvekslin-
gen af berøring kan ses som indbegrebet 
af omsorg i et korttidsafsnit. Der opbyg-
ges tillid, og i den sammenhæng har syge-
plejerskernes tekniske håndlag en betyd-
ning. 
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2011c Dansk Bundgaard et 
al. 

What to know 
and how to get to 
know 

Feltarbejde blev udført over 12 uger i 
et endoskopi ambulatorie. 9 patienter 
og 4 sygeplejersker blev interviewet. 

Sygeplejerskerne skulle have kendskab til 
patienternes angstniveau, om de havde 
behov for medicin og deres erfaringer 
med gastroskopi. Sygeplejerskerne skulle 
besidde kommunikative færdigheder. 

2015 Norsk Dalen et al Feasibility and re-
liability of poket-
size ultrasound 
examinations of 
the plural cavities 
and vena cava in-
ferior performed 
by nurses in an 
outpatient heart 
failure unit 

To specialiserede sygeplejersker, der 
modtog specialtræning, foretog ultra-
lyds undersøgelser på 62 patienter 
med hjertefejl. Heraf blev 53 patien-
ter inkluderet.  
 

Studiet viste, at trænede sygeplejersker er 
i stand til at udføre fokuserede ultralyds-
undersøgelser af plural cavities and vena 
cava inferior, og det var non-inferiort i 
forhold til erfarne kardiologer. Samt en 
fordel for hjertefejlspatienterne.  

2011 Norsk Eide et al. Empathic accu-
racy of nurses’ 
immediate re-
sponses to fi-
bromyalgia pa-
tients’ expres-
sions of negative 
emotions 

58 videooptagelser af konsultationer 
med fibromyalgia patienter. De blev 
analyseret for at finde frem til syge-
plejerskernes implicitte og eksplicitte 
responses på patinternes negative fø-
lelser. 

Sygeplejerskerne responderede med im-
plicit anerkendelse ved at bruge minimal 
opmuntring i 75% af patienternes emoti-
onelle udtryk. I 13% responderede de 
med eksplicit anerkendelse og i 12% ret-
tede responsen sig ikke mod patienterne.  

2017 Svensk Emfors et al. Nursing actions 
that create a sense 
of good nursing 
care in patients 

Interviews med 16 svenske patienter, 
der havde modtaget intravitreal be-
handling. Kvalitative analyser med in-

God sygepleje blev identificeret ud fra to 
hovedområder: At blive opfattet som et 
individ, og at blive empoweret. Det vig-
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with wet age-re-
lated macular de-
generation 

duktivt tilsnit havde fokus på interak-
tioner mellem sygeplejerske og pati-
enter.  

tigste var at prioritere patienternes be-
kymringer først, for at tillid og samarbejde 
kunne etableres. 

2018 Dansk Jensen et al. Ambulatorie sy-
geplejens vilkår 

Interviews med 6 sygeplejersker blev 
analyseret ud fra en hermeneutisk 
forståelse, for at undersøge sygeple-
jerskernes oplevelse af muligheder 
og barrierer for at udøve sygepleje. 

De ambulante sygeplejersker havde pri-
mært fokus på den instrumentelle syge-
pleje, hvilket de opfattede som en barri-
ere for relationel sygepleje. 
 

2008 Svensk Lundin et al. From multidi-
mensional sup-
port to decreasing 
visibility 

51 deltagerobservationer og 10 inter-
views med omsorgsgivere af diabetes 
patienter blev foretaget i børne – og 
voksenambulatorier for at beskrive 
omsorgskulturen i de to ambulatorier 
og implikationerne for omsorgen til 
teenagere. 

Kernekategorien, Skiftende aspekter i di-
abetes omsorgskulturen, indeholdt kate-
gorierne: Støtte til selvledelse og u-foku-
seret adfærd beskriver holdningen til pati-
enterne i hhv. børne- og 
voksenambulatorierne. Multidimensionel 
støtte og øget usynlighed beskriver på 
sammen måde omsorgen i de to ambula-
torier. 

2016 Hol-
landsk 

ter Maten-
speksnijder 
et al. 

Rhetoric or real-
ity? What nurse 
practitioners do 
to provide self-
management sup-
port in outpatient 
clinics 
 
 
 
 
 

48 timers episodiske deltagerobserva-
tioner kombineret med 27 formelle 
interviews med sygeplejersker i fire 
ambulatorier.  

Kernekategorien, Monitorering af be-
handlingen, rummede fire underkatego-
rier: At vurdere sundhedstilstanden, at 
forbinde sig med patienterne, prioritere 
behandlingen i dagliglivet og at uddanne 
patienter.  
 



 

 

309 
 

2011 Britisk Ndosi et al. The effectiveness 
of nurse-led care 
in people with 
rheumatoid ar-
thritis 

Det systematiske review indeholder 4 
RCT, hvor effektivitet måles ud fra i 
hvilken grad en intervention giver et 
’outcome’. Effektivitet vurderes ved 
at sammenligne den enkelte interven-
tion med en anden vel etableret inter-
vention. Effektiviteten i interventio-
nen afgøres ud fra følgende fire fak-
torer: 1) modtager befolkningen 
interventionen, 2) interventionens ka-
rakteristika, 3) hvad sammenlignes in-
terventionen med og 4) hvilket ’out-
come’ fremkommer. 

Det blev konkluderet, at der ikke blev 
fundet nogen signifikant forskel mellem 
sygeplejestyret omsorg og almindelig om-
sorg. Det kunne se ud til, at patienterne 
forstrak sygeplejestyret omsorg, men der 
er ikke tilstrækkeligt med studier til at  
afgøre dette. 

          

2016 Dansk Rasul et al. Non-physian de-
livered intravitreal 
injection service 
is feasible and 
safe 

Et systematisk review i form af en 
kvalitativ syntese byggede på studier, 
der kvalificerede sig ved at undersøge 
outcome af intravitreal injektioner 
udført af ikke-læger.  

5 studier inkluderede 31.303 injektioner 
udført af 5 sygeplejersker. Studierne viste, 
at når sygeplejersker udførte injektionerne 
førte det til, at kapaciteten i ambulatoriet 
blev udvidet og lægerne kunne udføre an-
det arbejde. Studiet konkluderede, at in-
travitreal injektioner udført af erfarne sy-
geplejersker, der er trænet i proceduren, er 
muligt og sikkert.  
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2008 Hol-
landsk 

Repping-
Wuts et al. 

Fatique commu-
nication at the 
out-patient clinic 
of Rheumatology 

Et eksplorativt observationsstudie, 
der anvendte kvalitative og kvantita-
tive udsnit af data fra videooptagelser 
af konsultationer med sygeplejersker 
(N=4) og reumatologer (N=6) med i 
alt 20 patienter. Patienterne besva-
rede spørgeskemaer, der indeholdt 21 
spørgsmål om sygdomsrelaterede be-
kymringer. 

I 62% af alle konsultationer og i 83% af 
sygeplejekonsultationerne blev fatique 
diskuteret. Det betød, at enten patienten 
eller den professionelle udtrykte bekym-
ringer i forhold til fatique. Analysen af 
spørgeskemaerne viste, at 71% var fati-
quebekymrede og bekymringerne range-
rede fra ’lidt’ til ’næsten altid’. 

2014 Britisk Simcock  
et al. 

A safety audit of 
the first 10.000 
intravitreal ranibi-
zumab injections 
performed by 
nurse practition-
ers 

En evaluering (audit) af den medicin-
ske bemanding, der sørger for injekti-
oner til patienter med våd AMD. To 
sygeplejersker blev superviseret af af-
delingens senior vitreo-retinal konsu-
lent. Et prospectivt sikkerheds audit 
blev udført af 5,5 års ydelser. 

Sygeplejerskerne udførte 84,1% af alle in-
jektioner, der blev udført i perioden. 4 pa-
tienter udviklede infektioner i det indre af 
øjet (endophthalmitis). Incidensen af 
postinfektioner (endophthalmitis) var 
0,04%. Konklusionen viser, at omhygge-
ligt udvalgte sygeplejersker kan levere sik-
ker og effektiv behandling af våd AMD. 

2016 Dans Skov Jensen 
et al. 

Maintaining a 
Distinction Be-
tween Possible 
and Impossible 
Topics of 
Conversation in 
the Outpatient 
Respiratory Medi-
cal Clinic 

67 feltobservationer af 54 patienter 
og 29 interviews med sundhedspro-
fessionelle (17 sygeplejersker og 12 
læger) af en varighed 10-30 min., 
samt et fokusgruppeinterview 
(N=10), blev foretaget. Med det for-
mål at udvikle en grounded theory, 
der forklarer adfærdsmønstre blandt 
sundhedsprofessionelle under inter-
aktionerne med patienterne i et am-
bulatorie for patienter med kroniske 
lungesygdomme.  

De sundhedsprofessionelle klarede mod-
sætningsfyldte forventninger i interaktio-
nen med patienterne, ved at opretholde 
en skelnen mellem mulige og umulige 
emner i rådgivningen. Tre underkatego-
rier forklarede deres indsats med at holde 
emnerne adskilt. a) at holde fokus på 
lungesygdommen, b) at håndtere interak-
tionen med patienterne, så stærke følel-
ser og lidelse undgås, c) at undgå samtale 
om livsomstændigheder, der ikke kan 
ændres. 
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2016 Britisk Vinall-Collier 
et al. 

A multi-centre 
study of interac-
tional style in 
nurse specialist- 
and physician-led 
Rheumatology 
clinics in the UK 

Lydoptagelser af 44 sygeplejerskespe-
cialisters og 63 lægers konsultationer 
blev analyseret ud fra Roters Interak-
tionelle Analysis System (RIAS). Mhp 
at undersøge statistiske forskelle mel-
lem praktikerne og patienterne. Der 
blev også foretaget 31 interviews med 
16 praktikerne og 15 patienter. 

RIAS klassificerer forskellene mellem 
praktikerne som socio-emotionel fokuse-
ret versus opgaveorienteret. Sygeplejer-
skerne engagerede sig signifikant mere i 
socio-emotionel aktivitet for at opbygge 
en relation. Patienterne satte pris på kon-
tinuitet, hvilket praktikerne ikke havde 
indflydelse på. 

2010 Hollansk Vervoort  
et al. 

The role of HIV 
nursing consult-
ants in the care of 
HIV-infected pa-
tients in Dutch 
hospital outpa-
tient clinics 

Et deskriptivt studie bestående af 10 
ansigt-til-ansigt og 10 telefon inter-
views. Spørgsmålene fokuserede på 
behandlingsteam, patienter, organise-
ringen af ambulatoriet, standard om-
sorgen, hyppighed af konsultationer 
sammen med læger, arbejdstilfreds-
hed og den hollandske retningslinje. 
Statistiske tests viser forskellene mel-
lem de forskellige centre. 

58% af centrene udførte ’substitution of 
care’. Alle respondenterne var bekendte 
med retningslinjen ’Adherence support’ 
(sygepleje til HIV patienter). Resultaterne 
blev opgjort i en Omsorgsmodel, Karak-
teristika af personale og centrene, Organi-
seringen af omsorgen, Adgang til cen-
trene, Hyppigheden af konsultationerne, 
Job tilfredshed, ’Support with adherence’ 
og kvaliteten af omsorgen.  

2011 Britisk Watkinson  Managing depres-
sion in older peo-
ple with visual im-
pairment 

Den peer reviewed fagartikel fokuse-
rer på sygeplejersker rolle hos ældre 
patienter med svækket syn, der har 
fået en depression. Depression er de-
fineret sammen med symptomerne 
og behandlingen af depression. 

Det konkluderes, at den største udfor-
dring er at yde effektiv psykosocial om-
sorg, ved at genkende symptomerne på 
depression og give den nødvendige hjælp 
og følelsesmæssige støtte med henblik på 
vurdering og behandling. 
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2010 Britisk  Watkinson  
et al. 

Care of patients 
undergoing intra-
vitreal therapy 

Fagartiklen, der er et double-blind re-
view, giver et oversigtsbillede af til-
standen, klassifikation, kliniske ken-
detegn,  ætiologi, diagnose og be-
handling. 

Det påpeges i konklusionen, at øjensyge-
plejerskers rolle i omsorgen af pateinter 
med våd AMD, der modtager intra-vitreal 
terapi, forsat skal udvikles. Nøgleelemen-
ter er at bruge effektive rådgivningsfær-
digheder, god kommunikation, teamsam-
arbejde for at støtte patienten i at tilpasse 
sig tabet af synet. 

2010 Britisk Watkinson Management of 
older people with 
dry and wet age-
related macular 
degeneration 

Fagartiklen, der er et double-blind re-
view, fokuserer på sygeplejerskers 
rolle i omsorgen til ældre mennesker 
med tør og våd alders relateret macu-
lar degeneration. Den giver et over-
sigts billede af patologien, klassifika-
tion, behandling mv. 

Det pointeres i konklusionen, at nøglefak-
torerne i sygeplejen er sundhedsvejled-
ning, effektiv kommunikation og rådgiv-
ning færdigheder, således sygeplejer-
skerne kan hjælpe patienterne med at 
tilpasse  

2009 Britisk Watkinson Visual impair-
ment in older 
people 

Fagartiklen, der er et double-blind re-
view, giver et oversigtsbillede af syge-
plejerskers rolle i omsorgen til ældre 
mennesker med tre forskellige øjen-
sygdomme. 

Det konkluderes, at den forudsigelige til-
vækst af den ældre befolkningsgruppe og 
den øgede incidens af øjensygdomme, vil 
være en udfordring for sygeplejersker i 
fremtiden, hvor tidlig diagnosticering og 
behandling er afgørende. 
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Bilag 3: Informationsbrev til ambulatoriet   

 
Emilie M. Andrés, cand. cur, ph.d. stipendiat ved Forskerskolen for Livslang Læring. 
Institut for Psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde Universitet. 
Vejleder: lektor Sine Lehn-Christiansen 
Forskerskoleleder: professor Linda Lundgaard Andersen 
 
Ph.d. projektets titel: Det ambulante møde i et sundhedsvæsen under forandring - et ph.d. 
studium om sygeplejerskers praktisering og organisering af det ambulante møde 
 
Kort beskrivelse af projektet 
Omlægning af stationær behandling til ambulant behandling betyder, at den ambulante 
behandling i fremtiden vil stige med 50 %. Dette stiller nye krav til sygeplejerskernes 
kompetencer, idet den ambulante behandling er kort og intens. Derfor er det formålet at 
undersøge sygeplejerskernes praktisering af det ambulante møde med AMD-patienten. 
Idet jeg gerne vil finde ud af, hvilken betydning forandringerne i sundhedsvæsenet har 
for sygeplejerskernes praktisering af det ambulante møde og deres forståelse af deres 
professionalitet. 
Sundhedsvæsenet er præget af forandringer, som i et eller omfang har indflydelse på det 
ambulante møde. Det drejer sig om bl.a. effektivisering, standardisering, dokumentation 
og patientcentreret sygepleje. 
 
Videnskabelig position og metode 
Jeg er interesseret i at undersøge det ambulante møde i en konkret klinisk kontekst.  Stu-
diet er en kvalitativ undersøgelse med en eksplorativ tilgang, m. h. p. at være åben over 
for nye muligheder for forståelse. Det ambulante møde undersøges på grundlag, af en 
ontologi, hvor det er praktiseringen (enactment) af det ambulante møde, der er i centrum. 
Dvs., hvordan aktiviteter, standarder, procedurer, computer, instrumenter praktiserer 
mødet. Endvidere er der fokus på sygeplejerskernes perspektiv på mødet. Projektet er 
inspireret af post-aktør-netværkteori og konstruktivistisk epistemologi. 
Empirien indhentes gennem et etnografisk feltarbejde på to øjenambulatorier med Al-
ders-relateret Macular Degeneration, AMD patienter i Danmark. Feltarbejdet består i ob-
servationer af det ambulante møde, samt beslægtede situationer. Endvidere vil der også 
indgå skriftligt materiale og billedmateriale, der har tilknytning til det ambulante møde. 
Der vil også blive foretaget kvalitative interviews og fokusgruppeinterviews. 
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Den etnografiske undersøgelse 
1. Indledende feltarbejde. I alt 3 dage over 1 uge. Består udelukkende af deltager-

observationer, og det er primært det ambulante møde, der er i fokus. 
2. Etnografisk feltarbejde, kvalitative interviews og fokusgruppe interviews. Ca. 4 

ugers deltagerobservation. Da undersøgelsen primært er et observationsstudie er 
det på nuværende tidspunkt ikke afgjort, hvordan interviews og fokusgruppein-
terviews fordeler sig. Antallet af sygeplejersker, der vil blive interviewet, afhæn-
ger af feltnoterne, men formentlig ca. 4 og 1 fokusgruppeinterview med 3 – 4 
sygeplejersker. Det er ikke hensigten at interviewe patienter. 
 

Videnskabsetiske overvejelser 
Datatilsynet er blevet ansøgt. Projektet vil følge Datatilsynets retningslinjer for indsam-
ling, opbevaring, håndtering og sletning med henblik på at beskytte personfølsomme op-
lysninger bl.a. gennem anonymisering af personerne, der deltager i undersøgelsen. End-
videre vil der blive truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til opbeva-
ring af det empiriske materiale.  
De personer, der deltager i projektet vil blive informeret mundligt og skriftligt, og der vil 
blive indhentet mundtligt og skriftligt samtykke. Ambulatorierne, ansatte og patienter kan 
på ethvert tidspunkt trække sig fra undersøgelsen. 
 
Ambulatorierne 
Undersøgelsen finder sted på to forskellige hospitaler i Danmark. Begge AMD ambula-
torier er udvalgt i samarbejde med hospitalets ledelse og den forskningsansvarlige. Den 
ambulante behandling er karakteriseret ved at været kortvarig og standardiseret. 
Praktiske informationer 
Det indledende feltarbejde finder sted i juni/juli 2015. 
Feltarbejdet og interviews bliver udført i efteråret 2015 og foråret 2016. 
Formålet er at observere det ambulante møde. Det er ikke hensigten at gribe ind i dag-
ligdagen, og der skal derfor ikke ændres på denne p. gr. a. observationerne. Endvidere vil 
det være en hjælp, at der er en sygeplejerske, som kan være behjælpelig med at indsamle 
forskellige former for skriftligt materiale. 
 
For yderligere information kontakt venligst:  
 
Ph.d.- stipendiat Emilie M. Andrés 
Mail: ema@ruc.dk 
Mobil: xxx 
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning – PAES 
Roskilde Universitet, bygning 30.2 E 
Universitetsvej 1 
4000 Roskilde 

mailto:ema@ruc.dk
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Bilag 4: Erklæring om Informeret samtykke 

Ph.d. projekt: Ambulant praksis i et sundhedsvæsen under forandring  

Undertegnede informanter kan bekræfte at have modtaget information om følgende for-
hold: 
 

• At samtykket til deltagelse er afgivet på baggrund af skriftlig og mundtlig infor-
mation. 
Den skriftlige information foreligger i form af projektbeskrivelse, som indehol-
der oplysninger om formålet med projektet, forskningsmetoden der anvendes. 

• At deltagelse i projektet er frivilligt. 
• At informanten til enhver tid kan trække sit samtykke tilbage og træde ud af 

projektet. 
• At informanten er sikret anonymitet, og at informationerne også opbevares i 

anonymiseret form. 
• At der i forbindelse med forarbejdningen, analysen af datamaterialet kan fore-

komme oplysninger, som informanten selv kan genkende som sine egne. Dvs. 
at den endelige afhandling kan indeholde disse oplysninger. 

 
For at få oplysninger om projektet kan deltageren til enhver tid kontakte Emilie M. An-
drés, Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet ema@ruc.dk, Telefon 
xxx.  
 
Sted:           
Dato:                                           
Underskrift: 
 
 
Dette dokument, som attesterer, at informanten er informeret om ovenstående forhold, 
er udfærdiget på grundlag af Den centrale videnskabsetiske komités informationsmateriale. 
 
 

mailto:ema@ruc.dk
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Bilag 5: Interviewguide til fokusgruppein-

terview    

 
Spørgsmål til fokusgruppeinterview  
 
Diskutér: Hvad er det vigtigste i AMD ambulatoriet? 
 
Diskutér: Hvordan vil I karakterisere jeres praksis? 
 
Diskutér: Er I glade for at arbejde der? Hvordan kan det være? 
Diskutér: Er der noget som I gerne ville have var anderledes? 
Hvordan kunne I tænke jer, at jeres praksis var? 
 
Diskutér: Hvad er det, der får jeres praksis til at fungere?  
Er der noget der ikke fungerer? 
Har I ændret jeres praksis de senere år? Beskriv hvordan I har gjort det? 
Hvad tænker i om fremtiden? 
 
Hvad betyder jeres håndtering af de forskellige teknologier (OCT apparat, elektroniske 
brille, synstavle, elektroniske journaler og det elektroniske bookingsystem) for jeres prak-
sis? 
 
Diskutér, hvad betyder OCT apparatet for jeres praksis? 
Diskutér, hvad betyder de forskellige procedurer for jeres praksis? 
Diskutér hvordan det er at bruge det elektroniske bookingsystem? 
 
 
 
 
 
 



Emilie Marie Andrés

Afhandlingen undersøger udviklingen i sygeplejerskers professionalitet i 
et sundhedsvæsen, hvor forandringer længe har gjort sig gældende. De 
ses i form af øget ambulant behandling, opgaveglidning, teknologisering, 
effektivisering, standardisering og øget produktivitet. I afhandlingen 
anlægges et sociologisk professionsteoretisk og konstruktivistisk perspektiv 
gennem en dekonstruerende analyse af ambulant sygepleje. 

Forfatteren bryder med sin egen professionsinterne omsorgsrationalitet og 
forstår sygepleje som et arbejde, der udføres i en institutionel kontekst.  På 
baggrund af feltarbejde i to øjenambulatorier og fokusgruppeinterviews 
analyseres sygeplejerkernes praksis og selvforståelse. Analyserne har 
fokus på sygeplejerskernes interaktioner med forskellige former for 
materialiteter og hvordan de skaber mening med arbejdet gennem 
selvstyring. Analyserne synliggør arbejdsprocesserne og det spændingsfelt 
sygeplejerskerne befinder sig i mellem organisatorisk tilrettelagte 
arbejdsopgaver og relationen til patienterne. På det grundlag diskuteres, 
hvordan sygeplejerskerne skaber deres faglighed. 
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