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Forord 
Den ph.d. studerendes hverdag og potentielt uendeligt store og for det meste selvpåførte  ar-

bejdspres er ikke positivt foreneligt med et normalt familieliv i en familie med to børn.  Jeg 

vil derfor starte med at takke min kone Anette og vore to dejlige piger: Line og Rikke for, at 

de har haft tålmodighed med mig og desuden bakket op om mig i forbindelse med mit ph.d. 

forløb i de perioder, hvor projektet, kursus- og undervisningsaktiviteter pressede sig særligt 

meget på.   Som samtidig gymnasielærer, hovedansvarlig i hjemmet og for børnene samt in-

telligent sparringspartner i forløbet skal Anette have en helt særlig og kærlig tak ! Uden hende 

havde uddannelsesforløbet ganske enkelt ikke været muligt !   

  

Endnu en person, der har været afgørende for min mulighed for at gennemføre forskningspro-

jektet og udmønte det i en afhandling, er min vejleder professor Finn Borum.  Hans vejled-

ning i forløbet har været kendetegnet ved stor indsigt og præcision, grundig forberedelse og 

en aldrig svigtende fornemmelse for mine og projektets særlige behov på forskellige tidspunk-

ter i uddannelses- og forskningsforløbet.  Jeg mener, at hans store erfaring og kvaliteter som 

vejleder for ph.d. studerende gør ham til en uvurdérlig ressource for forskerskolen på Institut 

for Organisation og Arbejdssociologi.    

 

Professor Bob Hinings bidrog med kompetent vejledning i forbindelse med mit studieophold i 

Department of Strategic Management and Organization ved Business Faculty på University of 

Alberta, hvilket jeg værdsatte meget. Jeg er desuden taknemmelig for, at han og hans kone 

Mary lod min familie og undertegnede bo hos dem i Edmonton og introducerede os til deres 

søde familie i starten af mit studieophold i byen.   

 

Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet har tilknyttet dygtige medar-

bejdere, som jeg på forskellige tidspunkter har kunnet trække på i forbindelse med udarbej-

delse af afhandlingen.  Projektsekretær Birthe Biller har været en stor hjælp i forbindelse med 

læsning af korrektur og opsætning af afhandlingen i Word. Fuldmægtig Marianne Risberg har 

været en uvurdérlig hjælp, når der skulle trækkes i de administrative tråde i f.eks. økonomiske 

spørgsmål. Hun har derudover hjulpet mig med løsning af en stor opgave i forbindelse med 

oversættelse af et resumé af afhandlingen til engelsk.  
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Klinikledelsen i Ortopædkirurgisk klinik og afdelingsledelsen i Psykiatrisk afdeling på Frede-

riksberg Hospital skal have tak for, at de valgte at ”stille op” som caseenheder i afhandlingen. 

De har været modige og har stillet sig til rådighed i håb om at lære noget, hvilket jeg mener er 

en beundringsværdig holdning i en sektor, hvor man nogle gange har indtryk af, at holdningen 

er, at ”den der lever skjult, lever godt”.  Hvad de kan lære af projektet, opfatter jeg som en 

central formidlingsopgave, når jeg pr. 8.januar 2003 vender tilbage til min stilling i Frederiks-

berg Hospitals Kvalitets- og udviklingsafdeling.  

 

Også Hospitalsdirektionen på Frederiksberg Hospital skal have tak! Herunder fordi de bakke-

de min ansøgning til Handelshøjskolen op med en skriftlig anbefaling af forskningsprojektet 

og desuden indvilgede i at give mig først 2 ½ og siden yderligere ½ års orlov fra min stilling 

på Frederiksberg Hospital. Også min daværende chef, planlægnings- og udviklingschef Kurt 

Pedersen, skal have tak for hans rolle i håndtering af det praktiske omkring at få præmisserne 

for min orlov til at falde på plads.  

 

Ud over ovennævnte mener jeg, at mine opponenter og proponenter ved mine to work-in-

progress seminarer bør takkes for deres engagerede og kvalificerede kommentarer til mit 

forskningsprojekt. De personer, det drejer sig om, er professor Bengt Jacobsson, adjunkt Kjell 

Tryggestad og lektor Jesper Strandgaard Pedersen.  Jeg har desuden værdsat de mange dis-

kussioner, som jeg har haft om mit (og de andres) projekt med andre ph.d. studerende på insti-

tuttet – herunder min ”room-mate” i min første tid på instituttet, Niels Christian Nickelsen, 

ph.d. studerende Sidsel Vinge og ph.d. studerende-David Metz.   

 

John Damm Scheuer 

 

Handelshøjskolen i København 

5. januar 2003 
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Kapitel 1. Introduktion 
1.1. Om mødet med reformidéer i sygehusfeltet 
Sygehusfeltet har været konfronteret med en løbende strøm af reformtiltag i de senere år. Nye 

og innovative idéer er blevet introduceret på stribe med henblik på at blive implementeret i 

klinisk praksis på hospitalerne. Nogle forskere har døbt fænomenet ”New Public Manage-

ment” og henviser til, at der i stigende grad introduceres styringsmekanismer fra private virk-

somheder og eksperimenteres med brug af økonomiske og markedsbaserede incitatments-

strukturer i sygehusfeltet (Vrangbæk, 1999: 40-41). Eksemplerne på reformidéer er mange; 

centertanken, kontraktstyring, kvalitetssikring, patientforløb og nye IT-systemer til booking 

og journalføring med flere. Det, der fokuseres på i denne afhandling, er mødet  (Sahlin-

Andersson, 1999) imellem sådanne reformidéer og klinisk praksis. Det, der vil blive studeret, 

er, hvad aktører i klinisk praksis ”gør” med en udvalgt reformidé: Idéen om patientforløb.  

 

1.2. Om det brændstof, der driver forskningsinteressen 
For at forstå mit projekt er det nødvendigt at forstå noget om, hvad der driver forskningsinte-

ressen. Eller anderledes formuleret - hvad er det, der får nogen til at rive 3 år ud af kalenderen 

og udsætte sig for den kombination af lidelse, afsavn og dyb tilfredsstillelse , der er forbundet 

med at være forskerstuderende? Mine svar på spørgsmålet finder man i min personlige histo-

rie.   

 
1.2.1. Sygehusfeltet set fra udviklingskonsulentens perspektiv 
Jeg har en kandidatgrad (Cand.merc.int.) fra Handelshøjskolen i København. I løbet af kandi-

dat-studiet fokuserede jeg på projektledelse af organisationsudviklingsprojekter og interesse-

rede mig desuden for samspillet imellem samfundsmæssig og organisatorisk forandring.   

Efter en kandidat-afhandling om projektledelse i forbindelse med opstart af Etisk Regnskab 

på Centralsygehuset i Næstved blev jeg først ansat som fuldmægtig og siden udviklingskonsu-

lent i Planlægnings- og udviklingsafdelingen på Frederiksberg Hospital.  

 

Dannelsen af Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) i 1995 og sygehusfællesskabets om-

struktureringsplan: H:S 2000 fra januar 1996 førte til en omfattende omlægning af organisati-

onsstruktur og introduktion af reformidéer på sygehusfællesskabets hospitaler – herunder Fre-

deriksberg Hospital. Planlægnings- og udviklingsafdelingens medarbejdere kom til at stå i 
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centrum af strukturomlægningerne og introduktionen af de nye og innovative idéer.  Pludselig 

befandt jeg mig som deltager i eller på ”første parket” i forhold til en omfattende og spæn-

dende organisationsforandringsproces! 

 
1.2.2. Patientforløb i Elektivt Kirurgisk Center  
Ét af sygehusplanens projekter var etablering af et Elektivt Kirurgisk Center på Frederiksberg 

Hospital. Idéen var at etablere en enhed, der var specialiseret i ”basis-kirurgisk” behandling af 

urologiske, ortopædkirurgiske og øjenkirurgiske patienter. Idéen var også at fokusere på plan-

lagt behandling af disse patienter og lade akut behandling af patienter foregå på andre H:S 

hospitaler i så vid udstrækning som muligt. Målsætningen var at sikre høj faglig kvalitet, øge 

serviceniveauet, forbedre udnyttelsen af kapacitet og ressourcer og, at afprøve nye organisati-

onsformer som middel til at opnå disse mål 1. I Sygehusplanen såvel som i de rapporter, der 

gik forud for den, blev ”det elektive koncept” forbundet med idéen om veltilrettelagte patient-

forløb.   Fordelene, som planlæggere og politikere forbandt med det elektive center var 2: 

• Gennemførelse af veltilrettelagte patientforløb 
• Øget patient/speciallæge-kontinuitet 
• Roligt miljø på afdelingen 
• Færre aflysninger af planlagte operationer 
• Oparbejdelse af rutiner ved ensartede forløb og dermed opnå-

else af høj faglig kvalitet.  
• Kvalitetsudvikling  
• Mindre vagtberedskab 
• Ressourcemæssige fordele ved tilrettelæggelse af rationel og 

mere ensartet drift  
• Forskning og udvikling på grundlag af et stort og ensartet pati-

entgrundlag  
 

Det blev blandt andet Planlægnings- og udviklingsafdelingens og herunder min opgave at 

forsøge at medvirke til at realisere planlæggernes (og politikernes) vision. Og i den forbindel-

se at medvirke til at realisere de mål og forventninger,  der blev knyttet til det elektive kon-

cept og patientforløbsidéen.  

 
1.2.3. Patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik 
Der blev nedsat en projektgruppe med klinikrelaterede arbejdsgrupper med henblik på at plan-

lægge Elektivt Kirurgisk Center. Udviklingsafdelingen/undertegnede bistod Centerledelsen 

med projekt-planlægning, og jeg udarbejdede oplæg om beskrivelse og analyse af patientfor-
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løb til center- og klinikledelser i centret.  Hver klinikarbejdsgruppe havde sin egen patientfor-

løbsgruppe,  der selv stod for planlægning af klinikkens patientforløb. Det vil sige, jeg/ Plan-

lægnings- og udviklings-afdelingen fik ikke detailindsigt i, hvordan arbejdet egentlig foregik i 

disse grupper, fordi vi var tid-rumligt isoleret fra arbejdet/ sad i Planlægnings- og udviklings-

afdelingen. Specielt én klinik skilte sig ud og imponerede mig på trods af den geografiske 

afstand: Ortopædkirurgisk klinik.  Mit indtryk var, at klinikken argumenterede overbevisende 

for dens løsninger på patientforløbsområdet og, at der skete en vellykket implementering af 

patientforløbsidéen i klinikken. Hovedprincipperne for udarbejdelse af patientforløb i klinik-

ken blev fastlagt i løbet af bare 5-6 måneder (fra august/september 96 til december 96). Det 

vil sige relativt hurtigt sammenlignet med den senere planlægning af patientforløb i hospita-

lets psykiatriske afdeling.  

 
1.2.4. Patientforløb i Psykiatrisk afdeling  
Lidt senere blev der nedsat en projektgruppe, der skulle planlægge en omstrukturering af psy-

kiatrisk afdeling på Frederiksberg Hospital og sikre kvaliteten af det videre behandlingsarbej-

de i afdelingen. Ifølge Sygehusplan H:S 2000 skulle sengekapaciteten på afdelingen udvides, 

så afdelingen kunne håndtere psykiatriske patienter ikke blot fra Frederiksberg, men nu også 

fra indre Nørrebro.  Projektgruppen nedsatte et antal tværfagligt sammensatte arbejdsgrupper 

– herunder arbejdsgruppen vedrørende kvalitetsudvikling, patientforløb og dokumentation, 

der påbegyndte sit arbejde i februar 1997. Da jeg var en af de få medarbejdere i Planlægnings- 

og udviklingsafdelingen, der havde erfaring med udarbejdelse af patientforløb fra  mit arbejde 

med Elektivt Kirurgisk Center, blev jeg udpeget som medlem af arbejdsgruppen.  Efter det 

relativt ukomplicerede implementeringsforløb i Elektivt Kirurgisk Center og især Ortopædki-

rurgisk klinik,  forventede jeg, at planlægningen af patientforløb i psykiatrisk afdeling ville 

tage relativt kort tid. Opgaven viste sig imidlertid at  være langt mere tidskrævende.  Arbejds-

gruppen var først i stand til at færdiggøre sin rapport om patientforløb 3 år senere i april 2000! 

 

I modsætning til i Ortopædkirurgisk klinik, hvor jeg iagttog oversættelsesprocessen udefra, 

deltog jeg selv direkte i oversættelsesforløbet i Psykiatrisk afdeling. Min oplevelse af arbejdet 

i arbejdsgruppen var, at der blev arbejdet relativt længe for at konkretisere patientforløbsi-

déen. Arbejdet førte til diskussioner og i nogle tilfælde konflikter imellem faggrupperne om, 

hvordan idéen om patientforløb burde konkretiseres i specialet.  Efter næsten 3 års arbejde 

med idéen, tildeling af ekstra midler på en kvart million kroner til projekt ’det gode psykiatri-

 
 

11



ske patientforløb’ fra Hovedstadens Sygehusfællesskab til frikøb af personale, der skulle ar-

bejde med projektet, og et utal af møder i arbejdsgruppen forelå der et udkast til arbejdsgrup-

pens afsluttende rapport i juli 1999. I april 2000 udkom den færdige rapport.   

 

Arbejdsgruppens rapport afslørede, at patientforløb i psykiatrisk afdeling med tiden var blevet 

til noget andet, end jeg havde tænkt mig, da jeg lavede mine oplæg om patientforløb til Cen-

ter- og klinikledelserne i Elektivt Kirurgisk Center. Den afslørede også, at idéen om patient-

forløb var blevet til noget andet end patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik. Der var opstået 

en unik og særligt tilpasset variant af patientforløbsidéen i psykiatrisk afdeling i løbet af pro-

cessen.  

 

1.2.5. Fornemmelsen af noget uafklaret 
Efter min deltagelse i planlægningen af patientforløb i Elektivt Kirurgisk Center, Ortopædki-

rurgisk klinik og Psykiatrisk afdeling stod jeg tilbage med en fornemmelse af, at der var no-

get, der var uafklaret.  I forhold til Ortopædkirurgisk klinik havde jeg på den ene side indtryk 

af, at introduktionen af patientforløb havde været en succes. På den anden side måtte jeg er-

kende,  at jeg faktisk ikke vidste det. Det, som jeg havde mødt, var blandt andet klinikchefens 

overbevisende præsentationer af forløbet og dets produkter. Hvad der mere præcist var fore-

gået i klinikken i forhold til patientforløb, og om dette var fornuftigt, havde jeg ikke nogen 

præcis viden om.  

 

I psykiatrisk afdeling var jeg mere sikker, fordi jeg selv deltog i arbejdet i arbejdsgruppen.  

Egentlig syntes jeg, at forløbet var en succes, fordi det til sidst lykkedes medlemmerne af pa-

tientforløbs-gruppen at konstruere en version af patientforløbsidéen, der var ”skræddersyet” 

til det psykiatriske speciale. På den anden side var jeg ikke helt sikker. For hvad var det 

egentlig, der var sket i løbet af de mange møder og den lange tid, der var gået?  Resultatet af 

processen var et andet, end jeg havde forventet.  Kunne det virkelig være rigtigt, at det skulle 

tage så lang tid at planlægge et patientforløb i psykiatrien? Var der mon et eller andet galt 

med patientforløbsidéen, siden den var så vanskelig at få til at give mening for aktørerne i 

specialet? Havde jeg/udviklingsafdelingen grebet vores opgave an på en forkert måde? Det 

mere præcise hændelsesforløb fortabte sig i hukommelsens ”tåger” og det var usikkert, om 

det, der var sket, egentlig var fornuftigt.  
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1.3. Sygehusfeltet fokuserer på patientforløb  
Fra jeg starter med at arbejde med patientforløb i Elektivt Kirurgisk Center i 1996 og frem til 

december 1999, hvor jeg sidder i arbejdsgruppen om patientforløb i psykiatrien på tredje år, 

bemærker jeg, hvordan patientforløb bliver et stadigt mere centralt tema i sygehusfeltet.  Cen-

trale politisk/administrative og lægefaglige aktører i feltet kommer med "udmeldinger" på 

patientforløbsområdet, og patientforløb viser sig på forskellig vis at være et højt prioriteret 

indsatsområde. Aktørerne nedenfor er nogle af dem, som jeg lægger mærke til.  

 

1.3.1. Lægerne organiserer sig på kvalitetsområdet 
I det meste af perioden er jeg sekretær for Frederiksberg Hospitals kvalitetsråd og deltager 

også i praktisk kvalitetsudvikling. Jeg bemærker og bliver medlem af Dansk Selskab for Kva-

litetssikring i Sundhedssektoren - et selskab under Dansk Medicinsk Selskab. I den forbindel-

se opdager jeg, at det Europæiske Forum af Nationale Lægeforeninger og World Health Or-

ganization har udarbejdet en politik for de europæiske lægeforeningers rolle i kvalitetsudvik-

ling3. Jeg opdager også, at et antal personer fra selskabet er gået i gang med at formulere et 

lægefagligt bud på, hvordan der bør arbejdes med kvalitetssikring- og patientforløb i sygehus-

sektoren. Selskabets holdninger på kvalitetsområdet og herunder til patientforløb offentliggø-

res  i "statusartikler" i Ugeskrift for Læger (se artikelserie af Kjærgaard, Knudsen & Mainz 

1998 og 1999).  Patientforløb beskrives som en metode, der kan sikre både kvalitetsforbed-

ring og, at der bruges færrest mulige ressourcer i forbindelse med håndtering af patienterne 4. 

 
1.3.2. Patientforløb i Hovedstadens Sygehusfællesskab 
I Sygehuskommissionens betænkning fra 1997 anbefaler Sygehuskommissionen: ” at det 

overvejes, hvilke organisationsændringer, herunder ændringer i samarbejdsprocedurer mel-

lem forskellige enheder, der kan sikre mere effektive og patientvenlige behandlingsforløb”5  I 

god overensstemmelse med ovennævnte er patientforløb 6 et højt prioriteret indsatsområde i 

Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) - herunder i Sygehusfællesskabets: Strategi for kvali-

tets-udvikling og medicinsk teknologivurdering i H:S 1998 til år 2002, der udkommer oktober 

1998. I strategien fremhæver H:S Direktionen patientforløb som et centralt indsatsområde.   

Patientforløb omtales  som en metode, der kan bidrage til at øge såvel den kliniske som den 

organisatoriske kvalitet.  Patientforløb forbindes også med kliniske retningslinier 7 og Medi-

cinsk Teknologi Vurdering (MTV) 8:  
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”Patienternes ønske om kontinuitet i det samlede undersøgelses- og behandlingsforløb kombineret 
med kortere og mere komplekse indlæggelsesforløb medfører et stigende behov for koordination af 
patientforløb mellem afdelinger og i forhold til primærsektor.  
 
Formålet med patientforløbsbeskrivelser er at øge såvel den kliniske som den organisatoriske kvalitet 
og skabe rimelig ensartethed mellem sammenlignelige patientgruppers behandlingsforløb.  
 
Beskrivelsen af de kliniske ydelser bør hvile på videnskabelig evidens og kan udformes som kliniske 
retningslinier/vejledninger. Kliniske retningslinier bør udarbejdes systematisk som led i patientfor-
løbsbeskrivelser for væsentlige patientgrupper og på baggrund af elementerne i MTV. Principielt bør 
MTV tankegangen ligge til grund for valg af behandlingsteknologi”.  
(Strategi for kvalitetsudvikling og MTV i H:S 1998 til år 2000:8)  
 

I strategien etableres der en arbejdsdeling imellem det lokale niveau/afdelingerne og nogle 

centralt placerede og specialeinddelte sundhedsfaglige råd. Strategien udstikker disse ret-

ningslinier for patientforløbsarbejdet:  

 

• Kliniske retningslinier udarbejdet af de sundhedsfaglige råd bør følges men justeres lo-
kalt.  

• Der skal opstilles (kvalitets-) mål for de kliniske ydelser, og opnåelsesgrad skal dokumen-
teres.  

• De Sundhedsfaglige råd skal fokusere på den kliniske og evidensbaserede indsats i for-
hold til patientforløb. Afdelingerne varetager de elementer, som præges af lokale forhold 
og organisation.  

• Repræsentanter for brugere og primærsektor bør inddrages i arbejdet.  
 

I kvalitetsstrategien opstilles der 2 delmål for patientforløb i planlægningsperioden  (1998 til 

år 2002):  

 

• Hospitalsafdelingerne bør igangsætte arbejdet med at udvikle beskrivelser af væsentlige 
og hyppigt forekommende patientforløb. 

 
• De sundhedsfaglige råd udarbejder i løbet af de første to år af deres virke mindst én evi-

dens-baseret forløbsbeskrivelse, der efterfølgende integreres og følges op i de relevante 
kliniske afdelinger. 

 

1.3.3. Patientforløb og regeringen 
Den socialdemokratisk ledede regerings oplæg til strategi for sygehuspolitikken 2000-2002 

fra maj 1999 deles rundt i Planlægnings- og udviklingsafdelingen. Oplægget sætter fokus på 

”det gode og veltilrettelagte” patientforløb ligesom ovennævnte strategi fra Hovedstadens 

Sygehusfællesskab: 
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” Et behandlingsforløb kan for sygehuspatienter – ud over kontakten med egen læge – involvere op til 
flere afdelinger/ambulatorier og i visse tilfælde hele sygehuse. For patienten er det afgørende, at det 
samlede forløb opleves som velkoordineret, og hvor patienterne ikke oplever unødige interne venteti-
der i behandlingsforløbet”  (Sundhedsministeriet, maj 1999:35) 
 

For at fremme gode og veltilrettelagte patientforløb ønsker regeringen at aftale følgende initi-

ativer med sygehusejerne - det vil sige amterne og H:S9: 

   

1.  Alle indlagte patienter skal inden udgangen af år 2001 som fast rutine have tilknyttet  
en speciallæge eller en kontaktsygeplejerske, der skal følge patienterne gennem hele    

            behandlingsforløbet.  
2. Indførelsen af den elektroniske patientjournal skal fremmes.  
3. Elektronisk booking skal være indført i 90 % af sygehusvæsenet ved udgangen af 

2001.  
4. Indsatsen for at sikre gode veltilrettelagte patientforløb bør have høj prioritet i det ar-

bejde, der lokalt foregår inden for rammerne af praksiskonsulentordningerne. 
 

Regeringen skriver at ”en faldende frekvens af genindlæggelser vil være en god indikator på, 

at sammenhængen i behandlingsforløbene er forbedret ” 10 

 

1.4. Sygehusfeltets optimisme versus min erfaring 
Som det fremgår er der centrale aktører i sygehusfeltet, der har store forventninger til patient-

forløbsidéen i 1998 og 1999. Patientforløb forbindes med attraktrive egenskaber; et veltilrette-

lagt, rationelt patientforløb vil på samme tid bidrage til pleje og behandling af høj faglig kva-

litet og et mere optimalt ressourceforbrug! Patientforløb er også noget, alle bør beskæftige sig 

med, og det uanset specialet (medicin, kirurgi, psykiatri). Mine egne erfaringer har gjort mig 

skeptisk i forhold til dette punkt.  Jeg ved, at patientforløbsidéen modtages og konstrueres 

forskelligt i det kirurgiske og psykiatriske speciale og fornemmer at billedet af, hvad patient-

forløbsidéen "gør" i klinisk praksis nok er mere nuanceret og kompliceret, end det fremgår af 

feltets optimistiske retorik og tro på standardisering. Så vidt jeg ved, er de patientforløb, der 

er kommet ud af patientforløbsarbejdet i Ortopædkirurgisk klinik dem, der minder mest om 

det, som ovennævnte aktører forventer sig af patientforløbsidéen. Problemet er imidlertid, at 

jeg ikke er helt sikker på, hvad det egentlig var, der kom ud af arbejdet (jvf. ovenfor).  I Psy-

kiatrisk afdeling afleverer arbejdsgruppen om patientforløb en rapport om "Det gode psykia-

triske patientforløb", der ser ud til at leve op til de eksterne aktørers forventninger til et "vel-
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tilrettelagt" patientforløb. Men forløbets karakter og tidsmæssige udstrækning gør, at jeg ved, 

at der er en mere nuanceret historie at fortælle i den forbindelse.   

 
1.5. En forskningsmæssig vinkel på problemstillingen 
I løbet af 1999 begynder jeg at lede efter efteruddannelsesmuligheder. Jeg afsøger kursusmar-

kedet, men finder ikke tilbud, der overbeviser mig om, at der er tale om substantiel og kompe-

tencegivende efteruddannelse. I april 1999 bliver jeg opmærksom et nyt forskningscenter; 

Forskningscenter for Organisation og Ledelse i Sygehusvæsenet (FLOS) via en artikel i Tids-

skrift for Dansk Sundhedsvæsen (April, nr. 3, 1999). I forskningscentret vil man studere ”mø-

det” imellem nye ledelses- og organiseringsmodeller og klinisk praksis. Bogen ’Når styrings-

ambitioner møder praksis’ (Bentsen & Borum, m.fl.:1999), der udgives sideløbende med, at 

forskningscentret startes, fokuserer også på ”mødet” imellem reformidéer og klinisk praksis 

(se f.eks. Sahlin-Andersson, 1999). På baggrund af mine praktiske erfaringer med ”implemen-

tering” af patientforløb i klinisk praksis, sygehusfeltets fokus på patientforløb og nu forsknin-

gens fokus på mødet imellem reformidéer og praksis i sygehusfeltet, åbner der sig en unik 

anledning til at fortælle en anden ”historie” om patientforløb i klinisk praksis, end den jeg 

hidtil er stødt på eller selv har kunnet fortælle. En historie, som jeg oplever vil være af inte-

resse for mig selv, for feltet såvel som for forskningen.  Antagelsen fører til, at jeg kontakter 

Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet og senere indsender ansøg-

ning med henblik på at få tildelt et kandidatstipendium i forbindelse med det delprojekt, der 

fokuserer på ændringsstrategier og processer.  De empiriske cases, som jeg vælger at fokusere 

på i ansøgningen, er blandt andre arbejdet med patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik og 

Psykiatrisk afdeling på Frederiksberg Hospital.  
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Kapitel 2.  Problemstilling 
2.1. Forskningsspørgsmålets baggrund 
Set i bagklogskabens klare lys, det vil sige i lyset af den læreproces, som jeg har været igen-

nem i forbindelse med udarbejdelsen af afhandlingen, er det blevet muligt for mig at formule-

re det centrale forskningsspørgsmål (se nedenfor). Det er samtidig blevet muligt for mig at se, 

hvad det var, jeg forskningsmæssigt knyttede an til og prøvede at arbejde videre med.  

 

Mit forskningsspørgsmål udspringer af, hvad jeg har fortalt ovenfor. Jeg mener, at jeg har en 

unik og anderledes historie at fortælle om introduktion af en udvalgt reformidé, nemlig idéen 

om patientforløb i klinisk praksis, der er interessant for mig selv, for sygehusfeltet og for 

forskningen. Det, som jeg fokuserer på i den forbindelse, er mødet imellem reformidé og kli-

nisk praksis i to forskellige lokale kontekster; Ortopædkirurgisk klinik og psykiatrisk afdeling 

på Frederiksberg Hospital.   

 

Forskningsmæssigt knytter min afhandling an til den ny-institutionelt funderede forskning i 

sygehussektoren, der fokuserer på at tilvejebringe teoretisk og empirisk indsigt i reformidéers 

møde med praksis. Det centrale begreb fra aktør-netværks- og  ny-institutionel teori, som jeg 

”griber fat i” og videreudvikler i afhandlingen, er oversættelsesbegrebet (begrebet translati-

on). Jeg opfatter en oversættelse som én iblandt mange alternative måder, en human aktør kan 

associere ét element – f.eks. en reformidé - med andre humane og non-humane elementer på 

(se teoriafsnittet).   

 
2.2. Forskningsspørgsmål 
I overensstemmelse med ovennævnte er formålet med afhandlingen 

 

at studere mødet imellem patientforløbsidéen og den lokale kliniske  

praksis  i to forskellige lokale kontekster som oversættelsesprocesser 

 

For at realisere dette formål udvikles der en model til analyse af de lokale oversættelsespro-

cesser, der er forbundet med flytning af generelle koncepter/idéer fra én kontekst til én anden. 
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Der lægges særlig vægt på oversættelsen af et generelt koncept/en generel idé til konkret 

praksis i den forbindelse. Analysen omfatter 3 trin: 

 

1. Operationalisering af en generel model til analyse af  translationsprocesser  
på basis af eksisterende teori. Herunder diskuteres spørgsmålet om den    
eksisterende teoris bidrag og begrænsninger 

   
2. Analyse af konkrete oversættelsesprocesser ved hjælp af den udviklede model 

      Herunder identificeres variationer i lokale oversættelsesforløb og det 
    diskuteres, hvilken betydning forskellige aspekter af den lokale kontekst 
    har for oversættelsesprocessers forløb og resultater  

 
3. En evaluering af den udviklede model på basis af de konkrete analyser mht:                
              - den empiriske indsigt, den frembringer og relevansen heraf 

                                    - dens teoretisk bidrag og muligheder for videre modeludvikling 
 
 
2.3. Afhandlingens opbygning 
 

1. Del: Analysens første trin 

Operationalisering af model til analyse af translationsprocesser 

 

I kapitel 3 præsenterer jeg de ontologiske og epistemologiske antagelser, som afhandlingen og 

den oversættelsesmodel, der udvikles, er forankret i. Det præciseres, at afhandlingens ud-

gangspunkt er konstruktionistisk.  

 

I kapitel 4 gennemgår og diskuterer jeg de konstruktionistisk funderede oversættelsesmodel-

ler, der er udviklet i først aktør-netværksteori og siden ny-institutionel teori. Dette med hen-

blik på at diskutere de eksisterende modellers bidrag og begrænsninger i forhold til den pro-

blemstilling, der er i fokus i afhandlingen.  

 

I kapitel 5 præsenterer jeg den alternative oversættelsesmodel, som jeg har udviklet med hen-

blik på at studere reformidéers møde med klinisk praksis. Modellen er baseret på  en 

konstruktionistisk ontologi, hvor såvel humane som non-humane aktører ses som potentielle 

aktører i vidensskabelsesprocessen i organisationer.  Modellen konstrueres ved indlån af be-

greber fra aktør-netværksteorien og strukturationsteorien og deler analysen af oversættelses-

processer op i 2 delanalyser;  A. Nedbrydning af det kronologiske forløb i episoder,  B. Ana-
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lyse af episoders indhold og udviklingsforløb. På baggrund af  de to delanalyser identificeres 

oversættelser, oversættere og effekter af oversættelsen pr. episode i hver af de to empiriske 

cases.  Herefter følger en komparativ analyse, der har til formål at identificere signifikante 

forskelle og/eller ligheder imellem oversættelsen af idéen om patientforløb i de to caseenhe-

der.  

 

2. Del:  Analysens andet trin 

Analyse af konkrete oversættelsesprocesser  
 

De 3 teoretiske kapitler følges op af 4 empiriske analyser:  

 

Kapitel 6 fokuserer på idéen om patientforløb. Analysens første trin er at analysere de elemen-

ter, der blev forbundet med idéen om patientforløb i den lokale amerikanske kontekst, hvor 

idéen (critical pathways) oprindeligt blev formuleret. Analysens andet trin er at analysere den 

første case-relaterede, lokale oversættelse af idéen om patientforløb. Nemlig den der sker i  

Planlægnings- og udviklingsafdelingen, da en intern udviklingskonsulent (undertegnede John 

Damm Scheuer) udarbejder et oplæg om patientforløb, der senere inddrages af patientforløbs-

gruppen i Ortopædkirurgisk klinik. Ovennævnte fører frem til analysens centrale pointe, som 

er en central præmis for den videre analyse: At oversættelser af (reform-)idéer er kontekstuelt 

bundne og samtidigt kan resultere i variation og ensartethed i de typer af elementer, der knyt-

tes til en lokal version af (reform-) idéen.  

 

Herefter følger analysen af oversættelsesforløbet i de udvalgte caseenheder. Det, der fokuse-

res på i den forbindelse, er, hvordan mødet imellem reformidé (patientforløb) og praksis 

forløber, idet patientforløbsidéen introduceres i to caseenheder på Frederiksberg Hospital:  

 

I kapitel 7  analyseres oversættelsen af idéen om patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik, da 

den blev introduceret i forbindelse med planlægningen af Elektivt Kirurgisk Center i perio-

den; august 1996 til februar 1997.          

 

I kapitel 8 analyserer jeg oversættelsen af idéen om patientforløb i Psykiatrisk afdeling, da 

idéen introduceres og forsøges oversat i perioden april 1997 til december 2000. 
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I kapitel 9  følges analyserne op med en komparativ analyse, der har til formål at afdække 

signifikante forskelle og/eller ligheder imellem oversættelsesprocesserne i de to caseenheder.  

 

3. del: Analysens tredje trin  

Evaluering af oversættelsesmodellen på basis af analysen 
 

Kapitel 10 indeholder en præsentation af afhandlingens empiriske og teoretiske resultater og 

en konklusion, der evaluerer den udviklede oversættelsesmodel på denne baggrund. Jeg dis-

kuterer afslutningsvis, hvordan den oversættelsesmodel, der er udviklet i afhandlingen kan ses 

som et bidrag og alternativ til teorien om policydiffussion (se Johnson & Hagström, 2002).  
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1. del  
 

Analysens første trin 
 

Diskussion af den eksisterende teoris bidrag og begrænsninger 
og operationalisering af en generel model til analyse af 

translationsprocesser 
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Kapitel 3.  Om virkeligheden og hvordan den  
                  studeres 
 

I dette kapitel vil jeg forholde mig til nogle spørgsmål, der møder enhver forsker; spørgsmå-

lene om forskerens opfattelse af  ”virkeligheden” og af, hvordan den kan og bør studeres. On-

tologisk og epistemologisk er mit udgangspunkt konstruktionistisk. Hvad det vil sige, vil jeg 

forklare ved at illustrere en forskel imellem denne videnskabsteoretiske position og et antal 

alternative positioner.    

 

Guba & Lincoln (1998) identificerer 4 tilgange til kvalitativ forskning; en positivistisk, en 

postpositivistisk, en kritisk og en (social) konstruktivistisk.  I denne sammenhæng vil jeg først 

redegøre for den postpositivistiske og den social konstruktivistiske tilgang 11. Herefter vil jeg 

forklare, hvordan min  tilgang, den konstruktionistiske, adskiller sig fra disse.    

 
3.1. Kritisk realisme 
Den postpositivistiske tilgang; kritisk realisme bygger videre på og forsøger at imødegå kritik 

af den positivistiske tilgang; realismen, der har domineret natur – og samfundsvidenskab i de 

sidste fire hundrede år. Ligesom i realismen antager de kritiske realister, at virkeligheden ek-

sisterer.  I modsætning til realisterne er antagelsen imidlertid, at det ikke er muligt at opnå 

”sand” men kun tilnærmet viden om virkeligheden. Begrænsninger i menneskets intellekt 

såvel som karakteren af de studerede fænomener umuliggør en sådan stræben efter sand vi-

den, hvorfor muligheden, der står tilbage er en ”tilnærmet” viden om de fænomener, der stu-

deres. Viden om fænomener kan dermed ikke verificeres som i realismen men er til stadighed 

åben for falsifisering. Den ”tilnærmede objektivitet” i den kritiske realisme sikres af det kriti-

ske forskersamfund, der løbende udfordrer og forsøger at falsificere eksisterende såvel som 

ny viden om virkeligheden. Forskningsresultater konfronteres løbende med traditionen, og 

forskerne spørger, om resultaterne ”passer” med den allerede eksisterende viden i den forbin-

delse. Desuden undersøger forskerne om resultaterne kan reproduceres i andre og lignende 

forskningsprojekter. Kan de det,  er de sandsynligvis sande!  
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3.2. Socialkonstruktivisme 
Den social konstruktivistiske tilgang er anderledes. I stedet for at fokusere på, hvordan man 

som forsker tilnærmer sig en objektiv ”sand” viden om virkeligheden, fokuserer socialkon-

struktivisterne på den sociale proces, der fører til, at forskellige typer af viden - herunder 

”hverdagsviden” og videnskabelig viden – konstrueres som viden. Udgangspunktet er for-

tolkningsmæssig fleksibilitet. Virkeligheden kan konstrueres på mange og forskellige måder 

af såvel individer som grupper og er derfor altid relativ. Den konstruerede viden om et empi-

risk fænomen kan derfor ikke være mere eller mindre sand men kun mere eller mindre infor-

meret og/eller sofistikeret (Guba & Lincoln, 1998:206). Forskerens opgave er ikke at produ-

cere en tilnærmet viden om virkeligheden men at konstruere en tilnærmet version af den soci-

alt konstruerede viden, som (udvalgte) humane aktører har om (aspekter af) virkeligheden.  

Tilgangen forudsætter, at forskeren interagerer med de humane aktører, hvis konstruktioner 

han ønsker at vide noget om og, at han anvender hermaneutiske og dialektiske metoder i den 

forbindelse.  

 

For at forstå den konstruktionistiske position er det nødvendigt at ”zoome ind på” et udsnit af 

den historiske udvikling af videnssociologien (socialkonstruktivismen). I starten af 1980´erne 

udvikler filosoffer og sociologer tilknyttet den såkaldte Edinburgh-kreds en variant af social-

konstruktivismen, som de begynder at anvende på naturvidenskabelig grundforskning. Postu-

latet er, at al viden – (natur-)videnskabelig såvel som anden viden – er socialt konstrueret.   

Sociologerne David Bloor og Barry Barnes udtrykker synspunktet i deres såkaldte ækvivalens 

eller symmetridoktrin: ”all beliefs are on par with one another with respect to the causes of 

their credibility” (Barnes&Bloor 1982:23). Synspunktet vækker opsigt, fordi det bryder med 

et basalt synspunkt i vidensfilosofien; at (natur-) videnskabelig viden er principielt anderledes 

og bør studeres anderledes end andre former for menneskelig viden12. Edinburgh sociologerne 

postulerer i stedet, at videnskabelig viden er afledte, reificerede resultater af sociale kontro-

verser 13. Hvad der tæller som facts og som sand og falsk viden er et resultat af situerede soci-

ale og videnskonstruerende processer, hvor forskere med forskellige interesser ”forhandler” 

sig frem til sådanne resultater. I deres såkaldte SCOT-model (Social Construction Of Techno-

logy) argumenterer Trevor Pinch og Wiebe Bijker således for, at udgangspunktet for kon-

struktion af teknologier er fortolkningsmæssig fleksibilitet (Buhl, 1996: 155-156). I udgangs-

punktet vil forskellige sociale grupper ikke være enige om, hvordan en given teknologi skal 
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forstås og bruges. Men via en social closure-proces konstrueres teknologien, så den til sidst 

får en endelig udformning.   

 
3.3. Konstruktionismen 
Jeg kan nu kigge nærmere på den tilgang, der er udgangspunktet i denne afhandling, den 

konstruktionistiske. Tilgangen opstår som en reaktion på blandt andet Edinburgh sociologer-

nes socialkonstruktivistiske tilgang til studiet af konstruktionen af natur- og anden videnska-

belig viden. Tilgangen udvikles i starten af firserne af to forskere tilknyttet Centre de Socio-

logie de L´innovation ved Ecoles des Mines de Paris; Michel Callon og Bruno Latour  og en 

forsker fra University of Keele; John Law (se Callon, 1986 og Latour, 1987 samt Law, 1987).   

Tilgangen tildeles hurtigt en etikette - aktør-netværksteori, der refererer til et af teoribygnin-

gens centrale begreber; aktør-netværk.  Ifølge aktør-netværksteoretikerne overser Edinburgh 

sociologerne (og andre sociologer) det fysiske og materielles betydning for konstruktionen af 

videnskabelig viden.  Den centrale tese i aktør-netværksteorien er således, at viden om ”virke-

ligheden” ikke er socialt konstrueret men snarere ”samkonstrueret” af humane og ikke-

humane aktører. Association af sociale såvel som naturlige/tekniske elementer indgår i kon-

struktionen af videnskabelig såvel som anden viden; ”Scientists and engineers are bricoleurs. 

They work by linking bits and pieces together. Heterogeneous bits and pieces. Human and 

non-human” (Callon & Law, 1997:168). Ovennævnte betyder, at videnskonstruktion har net-

værksopbyggende karakter.  En videnskabelig (såvel som anden) idé skal ”samles op” af 

mennesker for at blive magtfuld - den skal oversættes (se senere). I processen opbygges der 

stadigt længere kæder af humane og ikke humane aktører, der ”overbevises” og indrulleres i 

et socio-teknisk netværk, der handler på vegne af idéen. Hvad der får lov at “tælle som” viden 

(og dermed blive magtfuldt) er dermed ikke et sociopolitisk spørgsmål som i socialkonstruk-

tivismen men et socio-teknisk spørgsmål; en effekt af opbyggede heterogene aktør-netværk! 

Latour udtrykker det på denne måde: ”The problem of the builder of ”fact” is the same as 

that of the builder of ”objects”: How to convince others, how to control their behavior, how 

to gather enough resources in one place, how to have the claim or the object to spread out in 

time and space (Latour, 1987:131)  Aktør-netværksteoretikerne udtrykker deres synspunkt i 

et krav om generel symmetri, idet de refererer til Edinburgh sociologernes symmetridoktrin. I 

stedet for at interessere sig for social konstruktion af videnskabelig og anden viden, bør for-
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skeren fokusere på analyse af den netværksopbyggende aktivitet, der konstruerer viden om 

såvel den sociale som den materielle verden:  

 
”Our general symmetry principle is thus not to alternate between natural realism and social realism 
but to obtain nature and society as twin results of another activity, one that is more interesting to us. 
We call it network building, or collective things, or quasi-objects, or trials of force” (Callon og Latour 
1992: 348) 
 

Aktør-netværksteoretikerne oversætter kravet om generel symmetri til et krav om, at forske-

ren skal anvende det samme vokabularium til at beskrive og forklare såvel det naturlige som 

det sociale (Callon, 1986:200).  Dette vokabularium hentes blandt andet fra den strukturalisti-

ske semiotiker Greimas, der bidrager med aktantbegrebet fra den franske filosof Michel Ser-

res, der bidrager med begrebet translation (oversættelse), og fra Michel Callon & Bruno La-

tour, der bidrager med aktør-netværksbegrebet (se gennemgang nedenfor).    

 

Et af de metodekrav, der udledes af den konstruktionistiske tilgang objektiveres (Czarniawska 

& Joerges, 1996) i et slogan - ”follow the actors”; ”follow the actors, both as they attempt to 

transform society and as they seek to build scientific knowledge or technological systems” 

(Callon, Law, Rip, 1986:4).  Et andet slogan er “follow the controversies”. Idéen her er at 

fokusere på, hvordan kontroverser med humane og non-humane aktører ”løses” i konstrukti-

ons-processen og fører til, at aktørernes viden om såvel det sociale som det materielle kon-

strueres på én frem for en anden måde (se f.eks. Latour, 1987:258).  
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Kapitel 4. Oversættelsesmodeller i ANT og ny-  
                 institutionel teori   
 

I dette kapitel gennemgår og diskuterer jeg de primært konstruktionistisk funderede oversæt-

telses-modeller, der er udviklet i først aktør-netværksteori og siden ny-institutionel teori. Det-

te med henblik på at diskutere de eksisterende modellers bidrag og begrænsninger set i lyset 

af den problemstilling, der er i fokus i afhandlingen. I min gennemgang af aktør-

netværksteoriens oversættelsesmodeller afgrænser jeg mig til de modeller, der inspirerede de 

skandinaviske ny-institutionalister til at introducere oversættelsesbegrebet i en ny-institutionel 

sammenhæng (se Czarniawska & Sevón, 1996).  

 

4.1. Om oversættelse i aktør-netværksteorien 
4.1.1. Lidt om sammenhængen 
For at forklare oversættelsesbegrebet i aktør-netværksteorien er det nødvendigt at ”indlejre” 

begrebet i den sammenhæng, som det indgår i i teorien: I den del af  aktør-netværksteorien 

som jeg forholder mig til her, betyder oversættelsesaktivitet i forhold til en ”token” f.eks en 

innovativ idé i sig selv, at idéen begynder at blive ”magtfuld”. Desto mere oversættelsesakti-

vitet lokalt, globalt og tidsmæssigt desto mere magtfuld er/bliver en idé. I processen knyttes 

stadigt længere kæder af humane og non-humane aktører (aktanter) sammen i netværk, der 

handler på vegne af idéen. Eller med andre ord: netværket af aktører antager karaktér af et 

socio-teknisk netværk, et kollektiv, der handler på vegne af idéen. Når de relevante (humane 

og non-humane) aktører er blevet tilknyttet (eller indrulleret (Callon, 1986) og deres ”adfærd” 

er bragt under kontrol, opstår der en situation, hvor en aktør – f.eks. en klinikchef – vil kunne 

tale på vegne af hele kollektivet af humane og non-humane aktører. Det er netop ovennævnte 

situation og proces som aktør-netværksteorien forbinder med oversættelse; at en aktør taler 

eller prøver at blive i stand til at tale på vegne af et kollektiv. Situationen er ikke stabil. De 

humane og non-humane aktører skal fortløbende ”overbevises” om, at oversætteren (f.eks. 

klinikchefen) fortsat repræsenterer deres interesser, de skal fortløbende holdes på plads i net-

værket for at oversættelsen kan bestå. Lykkes det at holde aktører på plads i et netværk, kan 

der med tiden opstå en situation, hvor netværket begynder at blive taget for givet, hvor aktører 

glemmer det komplicerede socio-tekniske netværk af aktører, der gør det muligt for én ak-

tør/én klinikchef at tale på vegne af det samlede netværk. Aktør-netværksteoretikere taler om, 
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at der opstår en blackbox 14 i den forbindelse.  Fremfor det socio-tekniske netværk ser vi 

f.eks. en person - en ”superperson” (Czarniawska, 1997:41) nemlig klinikchefen som den 

primære aktør i klinikken.  Først når det socio-tekniske netværk falder fra hinanden, opdager 

vi netværket på ny, f.eks. når klinikchefen ikke leverer sin del af den aftale, som vi har indgå-

et med ham. Ikke fordi han ikke vil, men fordi han ikke længere taler (oversætter) for hele det 

socio-tekniske netværk – f.eks. som det sker ved strejker eller tekniske sammenbrud i kerne-

produktionen 15.   

 

Det er netop på baggrund af ovennævnte, at aktør-netværksteoriens definitioner af oversættel-

sesbegrebet skal  forstås. Lad os tage et kig på et udvalg af definitioner og uddybninger nu, 

hvor vi er blevet ”klædt på” til det ! 

 

4.1.2. Unscrewing the Leviathan 
Indledningsvis vil jeg vende tilbage til en af aktør-netværksteoretikernes første formuleringer 

af oversættelsesbegrebet. I papiret Unscrewing the big Leviathan (Callon & Latour, 1981): 

how actors macro-structure reality and how sociologists help them to do so definerer Michel 

Callon og Bruno Latour oversættelsesbegrebet på denne måde:  

" By translation we understand all the negotiations, intrigues, calculations, acts of persuasion and 
violence, thanks to which an actor or force takes, or causes to be conferred on itself, authority to 
speak or act on behalf of another actor or force" ( Callon & Latour, 1981: 279) 
 

Callon og Latour uddyber definitionen:  

"`Our interests are the same´, `do what I want´, `you cannot succeed without going through me´. 
Whenever an actor speaks of `us´, s/he is translating other actors into a single will, of which s/he be-
comes spirit and spokesman. S/he begins to act for several, no longer for one alone. S/he becomes 
stronger. S/he grows" (Callon &Latour, 1981: 279) 
 
4.1.3. The Powers of association 
På baggrund af definitionen ovenfor er det ikke overraskende, at spørgsmålet om magt og 

hvad magt ”består af” er centralt for  aktør-netværksteoretikerne. Bruno Latour tager temaet 

op i papiret: The powers of association (Latour, 1986). I papiret sammenligner Bruno Latour 

diffusionsmodellen med oversættelsesmodellen. Formålet er “to explore a few alternative possi-

bilities that  would allow social scientists to treat the exercise of power as an effect rather than as a 

cause”16. I sin diskussion skelner Bruno Latour imellem to typer af magt; magt ”in potentia” 

og magt ”in actu”. Forskellen beskriver han på denne måde:  
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 "What makes the difference between power "in potentia" and power"in actu" ? The actions of others. 
Power over something or someone is a composition made by many people (power in actu, jd) - I will 
call this the "primary mechanism" - and attributed to one of them (power in potentia, jd) -this will be 
called the "secondary mechanism". The amount of power exercised varies not according to the power 
someone has, but to the number of other people who enter into the composition" (Latour, Bruno 
in:Law, 1986:265) 
 
Oversættelsesmodellen forbindes med “power in actu” medens begrebet “power in potentia” 

forbindes med diffusionsmodellen. Det karakteristiske ved forklaringer, der bygger på  diffu-

sionsmodellen/en diffusionstankegang er, at udførelse af f.eks. en ordre (eller realisering af en 

idé) ”forklares” ved at tilskrive ordren magt ”i sig selv” f.eks. ved, at der henvises til, at den, 

der har givet ordren, er magtfuld. Udføres ordren ikke, som den var tænkt eller slet ikke, skyl-

des det, at ordren møder  ”modstand”. Bruno Latour præciserer:  

 

“Clearly, when it is used as a cause to explain collective action, the notion of power is considered in 
terms of the diffusion model: what counts is the initial force of those who have power; this force is 
then transmitted in its entirety; finally, the medium through which power is exerted may diminish the 
power because of frictions and resistances (lack of communication, ill will, opposition of interest 
groups, indifference)” (Latour, Bruno in: Law, 1986:267) 
 

Bruno Latour argumenterer for en anden måde at anskue problemstillingen på. Ifølge ham bør 

den forstås ved hjælp af oversættelsesmodellen. Det karakteristiske ved oversættelsesmodel-

len er, at den ikke forudsætter, at en ”token” som f.eks. en ordre gør noget ”i sig selv”. Den 

forudsætter heller ikke at udførelsen af en ordre kan forklares ved at henvise til, at den er gi-

vet af en, der er magtfuld. I stedet er det mængden af tilknyttede (humane) aktører, der hand-

ler på vegne af ordren – dvs. konstruerer den, der gør den magtfuld henholdvis magtesløs. 

Bruno Latour præciserer:   

 

“(The) model of diffusion may be contrasted with another, that of the model of translation. According 
to the latter, the spread in time and space of anything - claims, orders, artefacts, goods - is in the 
hands of people; each of these people may act in many different ways, letting the token drop, or modi-
fying it, or deflecting it, or betraying it, or adding to it, or appropriating it” (Latour, Bruno in: Law, 
1986: 267)    
 

Sidst i papiret allierer Bruno Latour sig med en bog af sociologen Emile Durkheim (1976) 

(The Elementary Forms of the Religious Life) og specifikt dens diskussion af klanbegrebet. 

Formålet er at føje de non-humane aktanter til listen af elementer, der konstituerer det sociale 

– og dermed underforstået magt. Ifølge Bruno Latour afviger Emile Durkheim et kort øjeblik 

fra hans sædvanlige perspektiv og konstruerer klanbegrebet som et kollektiv, der omfatter 
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klanbegrebet, men derudover også navne og ikke-humane aktører såsom flag, farver og tat-

toos.  Bruno Latour konkluderer følgende på den baggrund:  "society is not made up of social 

elements, but of a list that mixes up social and non-social elements" 17. Latour konkluderer herefter 

følgende i forhold til magtbegrebet, idet han understreger magtens konstruerede og heteroge-

ne natur:  

 
”The notion of power is emptied of all its potential at this point. ´Power´is now transferred to the 
many resources used to strengthen the bonds. The power of the manager may now be obtained by a 
long series of telephone calls, record-keeping, walls, clothes and machines, just as the clan depends 
upon the use of new items such as tattoos and scarifications to perform its definitions. The exact com-
position of the list is not important for the present argument. What counts is that it is open ended, that 
the so-called social elements are simply items along many others in a much longer list; that they can-
not be used to replace all the other elements; or even used as their headings” (Latour, 1986: 276) 
 
4.1.4. Om kammuslinger og fiskere i en fransk bugt 
I papiret: Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the 

fishermen of St Brieuc Bay (Callon, 1986) ønsker Michel Callon ikke blot at definere men at 

demonstrere oversættelsesbegrebet og i den forbindelse; oversættelsesprocessens netværksop-

byggende og heterogene karakter! I den case, han studerer, følger han 3 marinebiologer i de-

res forsøg på at etablere en (netværks-) alliance imellem en innovativ japansk idé og metode 

til dyrkning af kammuslinger, kammuslinger/disses larver, fiskere i den nordfranske St. 

Brieuc bugt og videnskabelige kolleger. Jeg vil ikke gengive den fortælling, han producerer i 

den forbindelse men i stedet forsøge at præcisere det blik på oversættelsesprocessen, der 

udkrystaliserer sig i løbet af fortællingen. I papiret beskrives oversættelsesprocessen som en 

gradvis opbygning af et aktør-netværk bestående af humane og non-humane elementer (se 

ovenfor). Processen forløber i 4 trin:  

 
1. En  eller flere (humane) aktører definerer et problem på en måde, der gør det til et ob-

ligatorisk passagepunkt for andre humane og ikke-humane aktører. Via problematise-
ringen gives aktørerne grunde til at blive interesserede i at søge efter løsninger på pro-
blemet og dermed knytte sig til aktør-netværket.  

 
2. Aktøren går herefter i gang med at ”låse” eller knytte en bestemt gruppe af alliance-

partnere til netværket ved at bruge planer eller anordninger, der vækker interesse hos 
dem (devices of interessement). A (aktøren) interesserer B ved at afskære og svække 
alle de forbindelser imellem B og alle andre entiteter, der måske vil knytte sig selv til 
B –dvs. definere B´s identitet anderledes end aktøren A.   

 
3. Efter at aktør B, C og D m.v. er blevet interesseret, forsøger aktør A at indrullere dem 

i hans projekt ved at definere og tilskrive dem roller, som de skal acceptere – eventuelt 
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efter forhandling 18. Er den interesseskabende fase lykkedes, vil den resultere i indrul-
lering.   

 
4. Mobilisering af alliancepartnerne: Aktøren bliver nu nødt til at vide, om de talsmænd 

(aktører), som han forhandler med, er ”repræsentative”. Nogle af de spørgsmål, der 
skal afgøres i den forbindelse er; hvem taler i hvis navn? Hvem repræsenterer hvem? 
Vil de, der repræsenteres følge deres repræsentant? Svaret på spørgsmålene er centrale 
for oversættelsesprocessens videre forløb.  

 
4.1.5. Bidrag og begrænsninger 
Bruno Latour og Michel Callon deler Michel Foucaults (se Lindgren, 2000) og Anthony Gid-

dens (1984) antagelse om, at magt er performativ og er en integreret del af al samfundsmæs-

sig og herunder organisatorisk aktivitet.  De tilbyder en original konstruktionistisk teori om, 

hvordan ”noget”- herunder f.eks. idéer, aktører, organisationer, objekter m.m. bliver magtful-

de og kommer til ”at gøre en forskel” i den sociale og materielle verden. Set i disse forfatteres 

optik bliver det centrale, der bør fokuseres på i studiet af mødet imellem reformidé og praksis, 

den netværksopbyggende aktivitet – dvs. det (oversættelses-) arbejde, der finder sted eller 

eventuelt ikke finder sted i forbindelse med mødet. Oversættelse forstås i den forbindelse som 

en situation, hvor en aktør taler eller prøver på at blive i stand til at tale på vegne af et kollek-

tiv af humane og non-humane aktører, der handler eller bringes til at handle på vegne af en 

idé. Om en human aktørs oversættelse af en idé står ”ved magt” eller ej forstås som et socio-

teknisk spørgsmål, der testes af og afgøres i det konkrete møde med den sociale og materielle 

verden.   

 

Min vurdering af aktør-netværksteorien er, at den tilbyder et begrebsapparat og en metode, 

der gør det muligt at iagttage og analysere mødet imellem idé og praksis med anvendelse af et 

minimalt sæt af á priori antagelser om idé-praksis mødets karaktér. Begrebsapparatet (f.eks. 

aktør-netværks- og oversættelsesbegrebet) og metoden muliggør, at forskeren i vid udstræk-

ning kan studere mødet imellem reformidé og praksis på mødets præmisser. Det, der sættes i 

centrum i den forbindelse, er de elementer (humane og non-humane aktører), der associeres 

med en idé; det vil sige den oversættelse, der finder sted i forbindelse med mødet.  

 

Aktør-netværksperspektivet giver flexibilitet i analysen af empiri, men ikke teoretisk flexibili-

tet. Der stilles krav om anvendelse af et ”symmetrisk” aktør-netværkssprog i analysen – det 

vil sige primært aktør-netværksteoriens ”neutrale” og ikke-reificerende begreber (se kapi-

tel.3).  Dette på grund af det materielle og sociales heterogene natur og ønsket om at forfølge 
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konstruktionen af den sociale og materielle verden så lidt forudindtaget som muligt. Efter min 

mening er faren ved at acceptere ovennævnte, at analytikeren lukker af for en potentiel res-

source i analysen af empirien: den videnskabelige viden og i den forbindelse; begrebsrigdom, 

der er udviklet om den sociale og materielle verden. Hvorfor er det nødvendigt at forudsætte, 

at vi/videnskaben ”ikke ved noget” og har udviklet relevante begreber, der kan anvendes til at 

analysere empiri om/konstruktion af den materielle og sociale verden? Selv vil jeg ”nøjes 

med” at lade mig inspirere af et udvalg af aktør-netværksteoriens begreber (se senere) og des-

uden benytte mig af andre begreber end aktør-netværksteoriens i mine analyser – herunder i 

den tværgående analyse af mine to cases. Når jeg anvender ikke aktør-netværksbegreber, vil 

jeg imidlertid fastholde den grundlæggende konstruktionistiske tilgang og ”tilpasse” begre-

berne til denne præmis, før de anvendes i analysen.  

 

Afslutningsvis vil jeg præcisere et antal forskelle og ligheder imellem Bruno Latours, Michel 

Callons og min teoretisering af oversættelsesbegrebet:    

 

Nedenfor definerer jeg oversættelsesbegrebet som én iblandt mange alternative måder en hu-

man aktør kan associere ét element – f.eks. en idé med andre humane og non-humane elemen-

ter på. På dette punkt er der umiddelbar overensstemmelse med de citerede aktør-

netværksteoretikeres forståelse af oversættelse som en situation, hvor en human aktør taler på 

vegne af et kollektiv af humane og non-humane aktører. I den oversættelsesmodel, jeg præ-

senterer nedenfor, gør jeg desuden ligesom aktør-netværksteoretikerne den netværksopbyg-

gende aktivitet til det centrale, idet jeg spørger, hvad der karakteriserer den proces, der leder 

frem til en bestemt oversættelse (se model nedenfor).  

 

I Latours papir siger han primært, at oversættelse er en proces, hvor humane aktører skal ud-

føre et arbejde for at få humane og non-humane aktører til at ”knytte an” til en token som 

f.eks. en idé for, at den kan blive magtfuld. Hans fokus i analysen er især netværksopbygnin-

gen omkring den token/idé, der forsøges oversat. Michel Callon ønsker også at demonstrere 

oversættelsesprocessens netværksopbyggende og heterogene karakter.  I sin analyse af over-

sættelsesprocessen fokuserer han imidlertid ikke på den token/idé, der forsøges oversat men 

primært på oversætterne, der konstrueres som nærmest strategisk handlende og netværksop-

byggende aktører. 
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Den oversættelsesmodel, som jeg konstruerer nedenfor lægger op til en analyse af oversættel-

sesprocessen, der minder om Latours fremfor Michel Callons analyse. Det, som der fokuseres 

på i analysen, er identifikation af de humane og non-humane aktører, der knytter sig eller 

knyttes til en idé og det arbejde, som humane aktører udfører i den forbindelse. Oversætternes 

mere eller mindre strategiske handlen i forbindelse med forsøget på netværksopbygning sæt-

tes ikke i centrum i samme grad som i Michel Callons analyse. 

 

4.2. Om oversættelse i ny-institutionel teori 
I min gennemgang nedenfor vil jeg fokusere på et udvalg af de ny-institutionelle forskere, der 

har taget afsæt i konstruktionismen og Bruno Latours og Michel Callons oversættelsesbegreb 

i deres studie af idéers ”rejse ind i organisationen”. De forskere, det drejer sig om er; Czar-

niawska & Joerges, Kerstin Sahlin Andersson og Guje Sévon (se Czarniawska & Sevõn, 

1996). Ud over ovennævnte vil jeg inddrage Kjell Arne Røvik (1998), der konstruerer sin 

egen oversættelsesmodel. Inden jeg går videre, vil jeg indkredse nogle særtræk ved den ud-

valgte del af skandinavisk ny-institutionel teori: 

 

Ét særtræk er, at aktøren (qua oversættelsesbegrebet) tildeles en mere aktiv rolle i institutiona-

liseringsprocessen end i den  amerikansk dominerede del af ny-institutionel teori (f.eks. Di-

maggio&Powel, 1991, Meyer & Rowan, 1991). Oversættelsesteoretikerne tilbyder en mulig 

løsning på et problem, der er blevet fremhævet af skandinaviske og andre ny-institutionalister; 

at nyinstitutionalister ikke klargør aktørers og handlingers rolle i forbindelse med skabelse, 

spredning og stabilisering af organisatorisk praksis:   

 

”..since its inception, internal participants (DiMaggio, 1988; Zucker, 1977) and external critics alike 
have worried that neoinstitutionalists do not make clear the role of actors and action in the creation, 
diffusion and stabilization of organizational practices. Some charge, in effect, that neo-institutionalists 
have replaced the invisible hand of the market with the invisible hand of culture (Christensen & 
Karnøe m.fl., 1997: 392) 
 

Et andet særtræk ved ny-institutionel oversættelsesteori er, at oversættelsesteorierne forsøger 

at forklare, hvordan idéers ”rejse” (Czarniawska & Joerges, 1996) ind i organisationen mere 

præcist finder sted.  Også på dette område supplerer oversættelsesteorierne de tidligere ny-

institutionelle teorier (Dimaggio&Powel, 1991, Meyer & Rowan 1991 m.fl.), der var uklare 

på dette punkt (se f.eks. DiMaggio&Powell, 1991 og Lippi, 2000):  
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” American research on institutional ideas has been strong in demonstrating that collective rules and 
ideas of various sorts do in fact travel down into particular organizational structures and sometimes 
their practices. It has been weaker on showing the processes involved in the rise of the ideas in ques-
tion, the transformations these ideas go through over time at the collective level, the further transfor-
mations they go through as they travel down into particular organisations, and the nature of the social 
processes involved in adoption or incorporation” (Meyer, John, 1996: 242) 
 
4.2.1. Oversættelse ifølge idémodellen  
Ifølge Czarniawska & Joerges er formålet med idémodellen at erstatte metaforer såsom ”plan-

lagt forandring”, ”innovation” og ”tilpasning til omverdenen” med en metafor om materialise-

ring af idéer 19.  Forfatterne bekender sig eksplicit til en konstruktionistisk og narrativ tilgang 

karakteriseret ved ”blurred genres” 20. Sidstnævnte fordi de opfatter sådanne genrer som mere 

”modtagelige” i forhold til at ”fange” kompleksiteten i organisatorisk liv. I modellen knytter 

Barbara Czarniawska og Bernward Joerges (1996) an til den traditionelle interesse for relatio-

nen imellem organisationens ”inden- og udenfor” i institutionel teori. Det, der befinder sig 

udenfor organisationen, er idéer, der er mere eller mindre på mode, og det, som idémodellen 

prøver at forklare, er, hvordan (”moderigtige”) idéer bevæger sig ind i og bliver institutionali-

seret i organisationer. Latours oversættelsesbegreb (se ovenfor) har en central placering  i 

modellen. Czarniawska og Joerges ser bevægelsen af en idé fra organisationens udenfor til 

dens indenfor som en oversættelsesproces, der gradvist omdanner såvel idé som oversætterne. 

Den grundlæggende skematik i idémodellen har lighedstræk med Berger og Luckmanns ”So-

cial contruction of reality” (Berger & Luckmann, 1966), hvor vanebaseret handling fører til 

ensartet typificering og institutionalisering. Institutionerne (rutinehandlingerne og typificerin-

gerne) udgør herefter en ”objektiv”, reificeret og legitim ”virkelighed” for det opvoksende 

barn, der internaliserer den ”givne” sociale orden via socialiseringsprocessen.   

 

Lad os kigge nærmere på idémodellens elementer! 

 

Organisationens udenfor 

Czarniawska og Joerges inddrager begrebet organisatorisk felt (Giddens, 1979, Dimaggio & 

Powell,1991) når de skal forklare, hvad det er for en omverden, som organisationen befinder 

sig i. Organisatoriske felter opstår som et resultat af en strukturationsproces (Giddens 1984), 

hvor organisatoriske aktører gradvist begynder at interagere med hinanden og udvikle en felt-

bevidsthed – dvs. en fælles bevidsthed om, at de”hører sammen”: 
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”The process of institutional definition, or ”structuration”, consists of four parts: an increase in the 
extent of interaction among organizations in the field; the emergence of sharply defined interorganiza-
tional structures of domination and patterns of coalition; an increase in the information load with 
which organizations in a field must contend; and the development of a mutual awareness among par-
ticipants in a set of organizations that they are involved in a common enterprise (DiMaggio & Powell, 
1991:65) 
 
Czarniawska & Joerges taler om, at der etableres et tid-rum kollektiv i løbet af processen. 

Aktørerne i tid-rum kollektivet udvælger nogle idéer fremfor andre iblandt et almindeligt re-

pertoire af idéer og dertil knyttede handlingsplaner. Og idéer, der udvælges igen og igen (re-

petitivt) antager med tiden institutionel status. Mode opfattes som snævert forbundet med 

feltet og de idéer, der til enhver tid cirkulerer iblandt aktørerne i det. Moderigtige idéer er 

anledning til skabelse af institutioner samtidig med, at institutioner giver anledning til skabel-

se af nye moderigtige idéer: 

 

”Fashions bring in a variety of ideas; organizations within a field try them out, creating fashion by 
following it, but also creating institutions by persevering in certain practices, by refusing to reject 
previous fashions, or by hailing a new fashion as the final solution. Generally, one might say that what 
remains unaffected, after one fashion has changed into another, acquires the status of institutionalized 
action, the more so the longer it survives”  
(Czarniawska & Joerges, 1996:.39) 
 

Ifølge Czarniawska & Joerges er ”master-ideas” en slags mellemled imellem modebølger og 

institutioner i organisationer.  Masterideas udspringer af historisk opståede og legitimerende 

”narrativer” såsom metanarrativer om det moderne – f.eks. om frigørelse og fremskridt (Lyo-

tard, 1984). Master-ideas tages for givne og opfattes som uproblematiske, hvilket bidrager til 

at gøre dem magtfulde: 

 

”Master- ideas serve as focus for fashions and build a bridge between the passing fasion and a lasting 
institution………….The power of master-ideas resides in the fact that they are taken for granted, un-
problematic and used for all possible purposes. At the beginning of the rule of a paradigm, it is its 
power to excite, to mobilize and to energize that is most noticeable; toward the end, it is its unques-
tionability, obviousness and taken – for-granted explanatory power” (Czarniawska & Joerges, 
1996:36-37) 
 
Rejsen ind i organisationen 

Czarniawska & Joerges (1996) konstruerer et billede; en model af en idés rejse ind og ud af 

organisationen. Idémodellen er gengivet i figur 4.1. 
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Figur 4.1  Idémodellen 

 
 

Kilde: Czarniawska & Joerges, 1996: 26 
 

 De to forfattere beskriver oversættelsesprocessen på denne måde:  

 

1. I en tid-/rumkontekst A oversættes en idé til  

2. et objekt (en tekst, et billede, en prototype), der så oversættes til 

3. en handling, der oversættes, gentages og stabiliseres til 

4. en institution (der derefter udsættes for yderligere oversættelser).  

 

Når en  idé er objektiveret i f.eks. en tekst eller en prototype (punkt 2 ovenfor), vil den kunne 

disembeddes  og bevæge sig i tid og rum – dvs. rejse  indtil den re-embeddes i en ny organisa-

torisk (tid-rum) kontekst B, mener forfatterne. Lad os gennemgå processens elementer trin for 

trin! 

 
En idé i tid-rum kontekst A oversættes til et objekt 

Czarniawska & Joerges definerer en idé som "images which become known in the form of 

pictures or sounds (words can be either one or another)" 21.  Ifølge forfatterne cirkulerer de 

fleste idéer det meste af tiden et eller andet sted. Derfor er opmærksomhedsprocesser vigtige-

re end informationsprocesser, hævder de 22.  At opfatte forudsætter kategorisering, og for at 

en aktør kan indplacere det opfattede i kategorier, er det en forudsætning, at der er et system 
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af kategorier/typificeringer (Schütz, 1973) til stede i aktøren på forhånd, der udtrykker hans 

eller hendes livserfaring: "This means that we cannot perceive something unless it somehow 

relates to what we already know"23  Når kategorierne er på plads, fokuserer vi opmærksom-

heden på nogle kategorier, men ikke på andre. Valget afhænger af ”the purpose at hand” 2425. 

Nogen gange fører mødet med en idé til reformulering af ”the purpose at hand”. Idéer opda-

ges (Bruner, 1961), netværk af trosforestillinger rekonfigureres eller rekontekstualiseres (Ror-

ty, 1991), såvel oversætter som det oversatte forandres (Latour, 1992). Czarniawska & Jo-

erges opsummerer:  

 

"we approach an idea in terms of what we already know, and sometimes the encounter barely con-
firms it; at other times, an idea re-arranges our beliefs and purposes as we translate it; the act of dis-
covery creates a new idea and a new actor. This is the meaning of change on the phenomenological 
level" (Czarniawska & Joerges, 1996: 28-29) 
 

Ifølge Czarniawska & Joerges er der et antal faktorer, der har betydning for, hvad der tildeles 

opmærksomhed i en organisation.  Kulturelle antagelser og politiske strukturer, der tages for 

givne i en lokal kontekst betyder, at der er temaer og idéer, der aldrig vil blive sat på dagsor-

denen medmindre, der af en eller anden grund sker et brud med dem 26.  Opdagelse guidet af 

en organisations ”lærerorienterede” ledere (teacher-leaders)  opfattes også som vigtig for ma-

terialisering af en idé 27.  Endelig kan det være af betydning, hvad opmærksomheden rettes 

imod på markedet såvel som i offentligheden 28 fordi organisationsmedlemmerne kan blive 

tvunget til at forholde sig til disse temaer.   

 

Men lad os se, hvad der sker med en idé, hvis den bliver centrum for opmærksomhed og ud-

vælges! Ifølge forfatterne omformes den udvalgte idé først til et quasiobjekt og siden til et 

objekt: "Ideas that have been selected and entered the chain of translations acquire almost 

physical, objective attributes; in other words, they become quasi-objects, and then objects"29 

Idéerne objektiveres på forskellig vis. De kan omformes til etiketter (labels), metaforer eller 

platityder 30. De kan også omsættes til design – f.eks. ved at idéer/billeder oversættes til gra-

fisk form 31.  Når en idé er oversat til et billede eller lyde, kan de materialisere sig som objek-

ter eller handlinger, hvilket medfører forandring: 

 

"They (ideas,jd) can then be materialized (turned into objects or actions) in many ways: pictures can 
be painted or written (like in stage-setting), sounds can be recorded or written down (like in a musical 
score) and so on and so forth. Their materialization causes change: unknown objects appear, known 
objects change their appearance, practrices become transformed"(Czarniawska & Joerges, 1996:20) 
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Oversættelse af idéen til handling 

Czarniawska & Joerges omtaler idéers oversættelse til handling som ”idé-materialisation”: 

”This magic moment when words become deeds is the one that truly deserves to be called 

materialization, whether performed mostly by human actors or mostly by material artifacts” 
32 For at kunne oversættes til handling skal idéen suppleres med et billede af handling, der kan 

“guide” processen: ”an idea must be supplied with an ”image of action”, a verbal or graphic 

picture of possible action” 33.  Endelig forudsætter oversættelse af en idé til handling, at aktø-

rerne tager de positive aspekter ved en idé for givne34. For hvorfor ellers sætte den i værk ?  

Czarniawska & Joerges trækker på Miller (1960), når de beskriver den proces, der fører til, at 

et billede af handling oversættes til gerninger:  The cognitive process, prompted by acts of 

will, moves …..towards calibrating ”images of action” into something more like detailed 

”plans of action” (Miller et al.,1960)  and then into deeds”35 

 

Handlinger oversættes til en institution.  

Ifølge Czarniawska & Joerges opnår idéer, der udvælges gentagne gange, med tiden institu-

tionel status: "From our point of view, a time-and-space collective constantly selects and de-

selects among a common repertoire of ideas plans for action, and the ideas repetively se-

lected acquire institutional status"36 Og som nævnt ovenfor er “modebølger” vigtige I den 

forbindelse;  fashions give birth to institutions and institutions make room for other fashions 
37. De vigtige spørgsmål er nu: "which ideas become fashionable and which remain for ever 

local ?"38 og; "which ideas brought about by fasion are institutionalized and which are not 

?"39  

 

En idé rejser fra kontekst A til B 

Hvordan rejser en idé fra kontekst A til kontekst B?  Når en  idé er objektiveret i f.eks. en 

tekst eller en prototype (punkt 2 ovenfor), vil den kunne disembeddes og bevæge sig i tid og 

rum – dvs. rejse - indtil den re-embeddes i en ny organisatorisk (tid-rum) kontekst B. Czar-

niawska & Joerges beskriver processen således:  

 
”We begin by tracing ideas along the course of local time/space: how, at a given moment, do indi-
viduals and groups at certain place happen to notice an idea ?……We watch the ideas become quasi-
objects, transgressing the barriers of local time and entering translocal paths, becoming “disembed-
ded”, in Giddens´ terms. We watch them again, landing in various localities, becoming “re-
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embedded”, materialized in actions, and – when judged successful – becoming institutions, only to 
occasion anew  the generation of ideas (Czarniawska & Joerges, 1996: 22) 
  
Begreberne localized time/space og globalized time/space er centrale i ovennævnte forbindel-

se. De defineres således:  

"local time is a sequence of moments spent in a unique place, its antonym being not global or time, but 
"momentary space" or "co-temporary space", an ensemble of places accessed at the same moment 
(e.g. the reach of your cable television). Similarly, the antonym of global time is "lasting space", or 
historic space, large ensembles of places permanently accessible - in reality, the Earth, in science-
fiction, many other planets or satellites (Czarniawska & Joerges, 1996: 22) 
 
Bidrag og begrænsninger  

Czarniawska & Joerges tager ligesom jeg et eksplicit konstruktionistisk udgangspunkt men 

vælger en narrativ tilgang fremfor den mere aktør-netværks inspirerede tilgang, som jeg be-

nytter mig af.  Det, narrativ forfatterne konstruerer, knytter an til den traditionelle fortælling 

om organisationens ”indenfor og dens udenfor” i institutionel teori. De elementer, der sam-

menknyttes og konstituerer organisationens ”udenfor” er: organisatoriske felter,  modebølger, 

moderigtige idéer og ”master-ideas” samt  ”andre” tid-rum konstekster. Forbindelsen imellem 

organisationens udenfor og dens indenfor konstrueres som et spørgsmål om, at idéer oversæt-

tes og objektiveres og siden disembeddes fra en lokal tid-rum kontekst for så igen at blive 

oversat/ reembedded i en anden tidrumkontekst, hvis de opfattes som moderigtige.  Reembed-

ding-processen beskrives som en proces, hvor en idé vækker opmærksomhed hos de lokale 

aktører, oversættes til objekter og dernæst handlinger for til sidst at antage karakter af en insti-

tution, hvis handlingerne gentages regelmæssigt over tid.  

 

Min vurdering af idémodellen er, at den er inspirerende og flot tænkt! Den forsøger at favne 

meget;  den forsøger at forklare, hvordan og hvorfor idéer rejser ind og ud af det organisatori-

ske felt og samtidig: organisationer.  I udgangspunktet mener jeg, at man som analytiker bør 

være åben overfor, at de elementer, som Czarniawska & Joerges udpeger, kan være centrale 

for oversættelsesprocessers forløb. Jeg mener dog, at man kan diskutere nogle af de elementer 

og sammenhænge, forfatterne bygger ind i modellen:   

 

Czarniawska & Joerges synes at mene, at oversættelsesprocessen forløber i en bestemt række-

følge; at idéer først konstrueres/”opdages” for derefter at blive oversat til objekter og handlin-

ger. Jeg mener, at man kan argumentere for, at oversættelsesprocessen er mere kompleks og, 

at der ikke er nogen bestemt og nødvendig rækkefølge i sammenkoblingen af modelelemen-
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ter.  Objekter og handlinger, der allerede eksisterer, kan forbindes med indkommende idéer, 

hvorved intet ændres ud over konstruktionen/fortolkningen af, hvad der allerede er i gang 

(som når et igangværende projekt om værdiledelse omdøbes til et projekt om sikring af ledel-

seskvalitet, når kvalitetsprojekter bliver ”moderne”). Handling eller mangel på handling kan 

medføre konstruktion af nye objekter og idéer, der knytter an til en indkommende idé eller 

skaber mulighed for disembedding (Giddens 1984, Czarniawska & Joerges 1996) af en idé 

(som når hotelgæster glemmer at aflevere nøgler, og hotelværten konstruerer blytunge nøgle-

vedhæng for at løse problemet og andre starter produktion af  nøglevedhæng, idet de opfatter 

problemet som et generelt problem). Objekter kan også træde i karaktér og afføde handlinger 

og idéer (som når en ingeniør og siden en virksomhed oversætter en lim med dårlige hæfte-

egenskaber til produktion og markedsføring af note-it huskeblokke). Det vil sige, oversættel-

sesprocessen er potentielt en mere kompleks, ujævn og heterogen proces, end idémodellen 

giver indtryk af.  

 

I min oversættelsemodel fokuserer jeg ikke på en idé´s rejse og institutionalisering som Czar-

niawska & Joerges men på, hvad der ”sker” i mødet imellem reformidé og praksis. Det er 

netop i forhold til, hvad der sker i dette møde, at min oversættelsesmodel skal være en skarp 

”optik”.  Og her er det en pointe, at  min oversættelsesmodels ”håndtering” af organisationens 

”indenfor” og dens ”udenfor” er anderledes end i idémodellen. I stedet for at tage udgangs-

punkt i en procesmodel for en idé´s rejse, der beskriver, hvad der fremmer og hæmmer en 

idé´s rejse – fokuseres der på at afdække, hvad det er for elementer - herunder omverdens- og 

organisations-elementer, som aktører knytter til en ”indkommende” idé i forbindelse med 

mødet.   

 

Der er også en anden forskel imellem, Bruno Latours, Michel Callons og min oversættelses-

model (se nedenfor) og så idémodellen (Czarniawska&Joerges, 1996). Min og aktør-

netværksteoretikernes oversættelsesmodeller fokuserer på den netværksopbyggende aktivitet 

og som afledt effekt den ”magt” (jf. Latour, 1986), der knyttes til en idé, idet den oversættes. 

Eller anderledes formuleret, min og aktør-netværksmodellerne fokuserer på, hvad en idé ”gør” 

i en given kontekst, og hvordan sammenknytning af idé og elementer muliggør, at den gør 

det, den gør. Idémodellen forholder sig ikke til spørgsmålet om ”magt” i denne forstand. 

Oversættelsesbegrebet tages som udgangspunkt i idémodellen, og det, der derefter er i fokus, 

er, hvordan og hvorfor en idé flytter sig i tid- og rum og institutionaliseres.   
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4.2.2. Oversættelse som editering 
Kerstin Sahlin-Andersson introducerer begrebet editering I essayet: Imitating by Editing Suc-

cess: The Construction of Organization Fields (1996). Hun mener, at det er nødvendigt at for-

stå, hvordan idéer rejser, og hvordan former og praksisser konstrueres og rekonstrueres : We 

need to understand both how the "diffusion" happens and how forms and practices are shaped and 

reshaped in various stages of this process: we need to follow how ideas travel"  Editeringsbegrebet 

er hendes måde at nærme sig problemet på. Kerstin Sahlin-Andersson mener, at editerings-

processen minder om oversættelsesprocessen, om end den også er forskellig. I hendes beskri-

velse af begrebet bygger hun på en antagelse om, at humane aktørers adfærd i forbindelse 

med introduktion af idéer (nye modeller) er styret af (institutionaliserede) regler – dvs. under-

lagt social kontrol:  

"By using the term "editing", I want to emphasize that the models are told and retold in various situa-
tions and told differently in each situation. In this sense, the concept of editing approaches the same 
connotations as the model of translation that Latour (1986) has described............However, it is just as 
clear that it is a process characterized by social control. Unlike Latour´s concept of translation, edit-
ing is also a process of social control, conformism and traditionalism. Just as numerous rules - ex-
plicit and implicit  are applied to various publications, so are various rules applied to success stories" 
(Sahlin-Andersson, 1996: 82) 
 

Kerstin Sahlin-Andersson mener, at editeringsreglerne viser sig i form af restriktioner i de 

måder, erfaringer og modeller faktisk oversættes på. Og det selvom processerne studeres som 

oversættelse – dvs. som om de ikke var underlagt editeringsregler:  

"I want to imply that the restrictions visible in the ways experiences and models are translated, al-
though created and recreated in the process of translation itself, seem to be rule-like. Thus although 
there are no "rules to follow" each edited story seems to reveal the "rules which have been followed". 
As ethnomethodologists tell us, social control is mostly self-applied"(Sahlin-Andersson, 1996:85) 
 

Editeringsregler kan kun observeres indirekte ud fra de måder, hvorpå prototyper ”portræt-

teres” i historier, hævder hun: ”..editing rules are not explicit and subject to discussion, and 

can only be observed indirectly from the way the prototypes are portrayed “ (Sahlin-

Andersson, 1996:85). Editeringsprocessen beskriver hun på denne måde:  

 
”The editors translate the story relative to the situation to which the prototype is to apply. They also 
translate their stories in terms of those prescriptions given by the greater institutional context. Editing 
rules restrict and direct the translation in each phase of the process, and are recreated in each such 
phase” (Sahlin-Andersson, 1996:85). 
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Som eksempler på ”editører” nævner Kerstin Sahlin-Andersson: forskere, professionelle, le-

dere, konsulenter og planlæggere. Desuden nævner hun 3 eksempler på editeringsregler: 1. 

regler vedrørende kontekst, 2. regler vedrørende formulering og 3. regler vedrørende logik.  

 

Den første editeringsregel vedrører kontekst. Når en model anvendes i en kontekst, der er for-

skellig fra den, hvor prototypen oprindeligt blev anvendt, ekskluderer de humane aktører de 

tid-rum relaterede særpræg fra den oprindelige kontekst i oversættelsesprocessen.  Når model-

len adopteres i den ny kontekst – dvs. bliver re-embedded – knyttes der på ny tid, rum og ska-

la til den 40.  

 

Den anden editeringsregel vedrører formulering og den måde, som en prototype udstyres med 

labels på. Modeller, der vækker opmærksomhed, cirkuleres oftere. Temaer, der opfattes som 

nye og ekstraordinære, men som ikke er for forskellige fra, hvad der er generelt accepteret, 

tiltrækker sig opmærksomhed.  Temaer, der formuleres på mere dramatisk vis tiltrækker sig 

desuden mere opmærksomhed end andre. Eller med andre ord, det er vigtigt at fortælle en 

”god historie” 41, hvis der skal blive lagt mærke til en model.  

 

Den tredje editeringsregel vedrører plottet i de succeshistorier, der cirkulerer. Den domine-

rende præsentationsform er rationel. De personer – herunder praktikere, observatører, forskere 

og konsulenter - der skriver eller fortæller historier om modellerne, indskriver dem i en år-

sags/virkningssammenhæng og i en rationel og styrbar proces, der kan håndteres ved at følge 

en opskrift 42.  

 

Bidrag og begrænsninger 

Med sit editeringsbegreb knytter Kerstin Sahlin-Andersson en ny aktør – et nyt begreb til 

oversættelsesbegrebet. Eller med andre ord: de to begreber konstrueres som tæt relaterede.   

Tesen er, at oversættelsesprocesser er underlagt en social kontrol, der virker ”bag om ryggen” 

på oversætterne i oversættelsessituationen ”social control is mostly self-applied” (se oven-

for). Det er muligt at udlede generelle ”regler” for oversættelsesprocessen/mødet imellem 

reformidé og praksis som den udlægges i historier via retrospektiv induktion, lyder postulatet.    

 

Hvor aktør-netværksteoriens og min oversættelsesmodel fokuserer på den netværksopbyg-

gende aktivitet – dvs. association af elementer, der knyttes til en ”indkommende” reformidé i 
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klinisk praksis – fokuserer Kerstin Sahlin-Andersson på at afdække generelle regler for, hvor-

dan elementer bliver sammenknyttet ”omkring” en idé, hvis/når den spredes som historier.  

Eksempler på regler er, at idéen indlejres i en rationel og dramatisk historie, der udelukker 

lokale karakteristika.  Min vurdering af editeringsmodellen er, at analytikeren/forskeren bør 

være åben overfor, at oversættelsesprocessens forløb præges af editeringsregler i Kerstin Sah-

lin-Andersons forstand. Hvis  der forekommer situationer, hvor to (eller flere) oversættelses-

processer ”formes” af elementer, der synes at ligne hinanden, bør de undersøges nøjere med 

henblik på at demonstrere, hvordan dette kan være tilfældet og herunder; om disse elementer 

er ”ensartede” (sociale) editeringsregler i Sahlin-Anderssons forstand.   I den oversættelses-

model, som jeg præsenterer nedenfor, vil eventuelle editeringsregler kunne identificeres retro-

spektivt som aktører (aktanter), der inddrages eller trænger sig på og præger oversættelses-

processen/dens forløb.  

 

4.2.3. Oversættelse som imitation og identitetsdannelse 
Guje Sevõn definerer begrebet imitation på denne måde: ”To imitate is to act like someone 

else with the more or less conscious intent to achieve the same, or similar, consequences. It is 

a way of learning from others´ experience of having done and achieved something”(Sevõn, 

1996:52)  Hun ønsker at videreudvikle imitationsbegrebet med udgangpunkt i Latours over-

sættelsesmetafor og i den forbindelse at bryde med en traditionel opfattelse af imitation som 

det modsatte af innovation og som noget, der spredes via diffussion (jf. Latour ovenfor):    

 

”Contrary to most of the literature on imitation, which assumes that there is an immutable something 
which is carried by an autonomous impetus that diffuses across actors, I will see imitation as a proc-
ess in which something is created and transformed by chains of translators. From this it follows that 
ideas or practices do not force themselves on organizations which then have to adopt them. The impe-
tus for imitation must come from the imitators themselves, from their conception of situation, self-
identity and others´ identity, as well as from analogical reasoning by which these conceptions are 
combined. Imitation,  hence performatively defined (Latour,1986), becomes a process of translation 
with a specific focus on conceptualizing” (Sevõn, 1996: 51) 
 

Guje Sevõn anlægger en social konstruktivistisk og metaforisk forståelse af organisationer og 

vælger at skrive om dem som ”superpersoner” (Czarniawska&Joerges, 1994), der tænker og 

handler som aktører og har identitet ligesom aktører 43. Hendes teoretisering af imitation-

sprocessen tager afsæt i  James March´s ”logic of appropriateness”: 

 
”Imitation as a rationale for organizational change has been discussed by March (1981). This ration-
ality which he calls the logic of appropriateness includes a jugdment of what is a rational, or appro-
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priate action. The judgment is based on comparison (matching) with others: Who am I? What situa-
tion is this? , and consecutive action is based on the perceived action and achievements of other ac-
tors. Borrowing the main idea from this model, imitation will here be described as a process based on 
(1) matching of identifications and situations, (2) construction of desire to transform, and (3) institu-
tionalized action”” (Sevõn, 1996:52-53) 
 

Ifølge Guje Sevõn starter imitationsprocessen med, at en organisation (forstået som “super-

person”) spørger: ”Hvordan er jeg?”  Spørgsmålet følges så op af et andet spørgsmål: ”Hvor-

dan vil jeg gerne være?” Er organisationen i stand til at matche sin identitet og situation med 

en anden aktør og kan svare: ”Jeg ønsker at være som virksomhed/organisation ”X” (eller en 

non-human aktør)”, opstår der en situation, hvor førstnævnte organisation bliver i stand til at 

lære af den anden organisations (aktørs) erfaring. Identitetsforandringen er begyndt! Den 

positive identifikation med den anden organisation (eller non-humane aktør) fører til nye 

spørgsmål såsom: ”Hvordan kan jeg blive ligesom organisation ”X” (den non-humane aktør)?  

Hvad kendetegner denne situation? Og; hvad er den passende handling for mig i denne situa-

tion? Den analoge tænkning, der følger efter er nu; hvis jeg gør som organisation ”X” (den 

non-humane aktør) gør, bliver jeg måske mere ligesom organisation ”X” (den non-humane 

aktør). Resultatet af processen er legitim og ”institutionel” handlen:  

 

”The subsequent action taken in consideration of the result of the matching (acting like Xa) is a le-
gitimate, appropriate action in an effort to transform one´s own identity. It is borrowing the experi-
ence of this other actor acting in an institutional manner”(Sevõn, 1996:53) 
 

Guje Sevón opsummerer sin teori/sit teoretiske billede af imitationsprocessen på denne måde:  

 
”When organizational imitation is viewed, as here, as learning from others, it means that imitating 
organizations answer the following questions: What am I like? (identification of oneself and others), 
what would I like to be? (a question about desire and the construction of desire), what kind of situa-
tion is this like? (analogical reasoning), and what is appropriate for me in this situation 
(institutionalized action? The answers concern identification of oneself and others and how it is 
possible to become as one would desire. The organizational reasoning behind these answers is 
facilitated by analogical models borrowed from the human world, but also from the non-human. These 
models offer ideas about what is true and best. They are often shared among organizations in the same 
thought world or network of action. The models are often spread as narratives through the work of 
agents of different kinds” ”(Sevõn, 1

 

996: 66) 
 

Konsekvensen af Guje Sevõns teori er, at begreber som ”discovery”, ”original”, ”innovation” 

og ”old/copy” bør ses i et nyt lys:  

 
”.. it becomes less meaningful to distinguish between new (discovery, original, innovation) and old 
(copy)……..because in both copying and discovery one uses bits of one´s own and others´ experi-
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ence……..I see imitation as a process of identity transformation that is neither solely a copy nor a 
totally new invention, but something between these ideal types”(Sevõn, 1996:52) 
 

Bidrag og begrænsninger 

Guje Sevõn ønsker at bryde med en traditionel opfattelse af imitation som det modsatte af 

innovation og som noget, der spredes via diffussion. I stedet opfatter hun imitation som en 

særlig type oversættelsesproces, hvor organisationen (forstået som superperson) konstruerer 

en forskel imellem sig selv og andre entiteter, herunder andre organisationer og non-humane 

aktører ved at spørge: ”Hvordan er jeg? Hvordan vil jeg gerne være?” Et svar som: ”Jeg øn-

sker at være som entitet ”X” fører til påbegyndelse af en organisatorisk identitetsforandring, 

hvor organisationen stiller nye spørgsmål med henblik på afklaring af den nye og alternative 

konstruktion af organisatorisk identitet. De typer af spørgsmål, der rejses er: ”Hvordan kan 

jeg blive ligesom entitet ”X”, og hvad er den passende handling for mig i denne situation?”  

Desuden bygges der på analog tænkning: Hvis jeg nu gør sådan, bliver jeg nok ligesom entitet 

”X”.   Resultatet af processen er legitim institutionel handlen, der hverken er kopiering eller 

en helt ny opfindelse men snarere er en ”mellemting” imellem disse.  Imitation opfattes som 

en oversættelsesproces, hvor organisationen kombinerer egne såvel som andres elementer.  

 

Min vurdering af Guje Sevõns imitationsmodel er, at det forekommer unødvendigt at gøre 

begrebet ”imitation” til det centrale begreb i modellen. Latours oversættelsesmetafor  indebæ-

rer netop en tese om, at der kun findes oversættelser af idéer og andre ”tokens” og  dermed 

ikke originaler henholdsvis kopier af disse (jf tidligere afsnit). Efter min mening vil enhver 

oversættelse forstået som association af  humane og non-humane elementer potentielt føre til, 

at humane aktører begynder at stille spørgsmål af den type, som Guje Sevõn beskriver, og 

dermed medføre en identitetsafklarende og identitetsskabende proces. ”Skrottes” imitations-

begrebet og forestillingen om organisationen som en ”superperson”, bidrager Guje Sevõn ved 

at præsentere en teori om oversættelsesprocessers potentielt identitetsafklarende og identitets-

skabende virkninger, der ligger i forlængelse af og supplerer aktør-netværksteoretikernes og 

Czarniawska & Joerges (1996) påstand om oversættelse som en proces, der i samme ”bevæ-

gelse” omskaber såvel idé (token) som oversætternes identitet.   I den oversættelsesmodel, 

som jeg udvikler nedenfor, vil jeg være åben overfor identitet som en potentiel aktør (aktant), 

der påvirker forløbet af oversættelsesprocessen. Indfaldsvinklen er imidlertid ikke, hvordan 

organisatorisk identitet, men derimod hvordan oversætternes identitet påvirker eller påvirkes 

af oversættelsesprocessen.   
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4.2.4. Om oversættelse af superstandarder  
I forbindelse med et empirisk studium af konceptlitteraturen og introduktionen af medarbej-

dersamtaler, målstyring (management by objectives) og Total kvalitetsledelse (TQM) i det 

norske tele- og postverk udvikler Røvik (1998) 3 teoretiske bidrag:  

 

1. en teori/nogle antagelser om, hvad der bidrager til, at en organisationsopskrift 44 rejser 

langt og hurtigt 

2. en teori om oversættelse af organisationsopskrifter og  

3. en teori/en idealtype, der beskriver den moderne organisation som en ”multistandard” 

organisation.   

 

I denne sammenhæng vil jeg diskutere de to første teorier, idet de opfattes som særligt rele-

vante i forhold til forskningsprojektets problemstilling.  

 
Om idéer, der rejser hurtigt og langt 

Røviks første teori handler om, hvad der bidrager til, at en organisationsopskrift bevæger sig 

hurtigt og langt i og på tværs af organisatoriske felter. Teorien er forankret i et symbolsk – 

dvs. ny-institutionelt – perspektiv:  

 
”I modsætning til teknisk-naturvitenskapelige og metafysiske forklaringer, er de sju antakelsene som 
er utarbeidet på grunnlag av denne studien, forankret i et sociologisk institusjonelt paradigme. En 
fellesnevner for disse antakelsene er forestillingen om at sosiale definerings- og meningsdannelses-
processer, dvs. symbolaspekter, er avgjørende for hvorvidt en oppskrift skal bli spredd. Opskrifter 
bliver ikke til institusjonaliserte standarder i kraft av egenskaper de måtte ha uavhengig av sosiale 
definerings- og fortolkingsprosesser, men snarere som en følge av slike. Og dette arbejdet antyder 
også nokså klart hva som må gjøres av socialt defineringsarbeid (autorisering, tidsmarkering produk-
tivering osv.) for å utstyre en oppskrift med tilstrekkelig sosialt drivstoff dersom den skal reise fort og 
langt” (Røvik, 1998:111) 
 
Ifølge teorien vil sandsynligheden for, at en organisationsopskrift får stor udbredelse, øges, 

hvis den karakteriseres af social autorisering, teoretisering, produktivering, tidsmarkering, 

harmonisering, dramatisering og individualisering (Røvik, 1998: 108-111) 45. 

 
 
 
 

 
 

46



Om oversættelse af idéer i praksis 

Røviks andet teoretiske bidrag er en teori om oversættelse af organisationsopskrifter. Ifølge 

Røvik er Latours oversættelsesmodel for generel og abstrakt. Desuden handler den i lidet om-

fang om organisationer, mener han46. Han vælger derfor at formulere en alternativ model. Det, 

som han ønsker at give et bud på i den forbindelse, er, om der er regelmæssigheder i den må-

de, som organisationer bearbejder og oversætter organisationsopskrifter på. Han opstiller 3 

spørgsmål, der skal besvares i modellen:  

 

• Hvorfor bliver populære opskrifter oversat og bearbejdet, når de ”rejser ind” i moderne 

organisationer? 

• Hvor foregår oversættelserne, og hvem foretager dem? 

• Hvordan bearbejdes organisationsopskrifter, dvs. findes der nogen regler som oversættel-

ser foregår efter, og hvad er det sædvanlige udfald af sådanne processer? 

 

Hvorfor bliver opskrifter oversat og bearbejdet? 

Svaret på det første spørgsmål er, at populære opskrifter oversættes og bearbejdes som følge 

af :  

1. rationel kalkule  

2. ikke intenderede oversættelser og begrænset rationalitet 

3. organisationers forsøg på identitetsforvaltning.  

 

De typer af rationel kalkule, der kan få betydning for oversættelsen/bearbejdningen af en op-

skrift varierer. Der kan være tale om  

 

• overslag over hvilke aspekter ved et koncept som vil og ikke vil kunne give økonomiske 
og effektivitetsmæssige fordele, 

 
• justering af konceptet, så det passer til eksisterende strukturer, procedurer og rutiner og  
 
 
• tilpasning af konceptet, så det ikke ”støder imod” lokale traditioner og dermed skaber 

konflikter 
 

Den ikke intenderede oversættelse af opskrifter sker, fordi ledere har begrænset tid til at sætte 

sig grundigt ind i alle sider af en populær opskrift. Hertil kommer, at de organisationer, hvis 
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succesopskrifter man prøver at  kopiere geografisk befinder sig langt fra adoptørernes organi-

sation – f.eks. i USA eller Japan. Dette fører til, at der opstår imitationskæder, der over tid 

fører til en ikke-intenderet  afvigelse fra originalopskriften. Aktørerne tror, at de har adopteret 

og kopieret en original men er ikke klar over, at de snarere selv har udarbejdet en original.  

 

Endnu et element, der kan få betydning for lokale aktørers oversættelse og bearbejdning af en 

opskrift, er lokale aktørers forsøg på at definere en selvstændig organisatorisk identitet.  Be-

arbejdningen/oversættelsen af en idé kan således blive påvirket af, at organisationsmedlem-

merne forsøger at finde en for dem acceptabel balance imellem at ligne henholdsvis være for-

skellig fra andre (andres version af et koncept, en organisation m.m.).   

 

Hvor foregår oversættelserne og hvem er oversætterne? 

Hvad er Røviks svar på, hvor oversættelserne foregår og på, hvem der er oversætterne?  Ifølge 

Røvik oversættes opskrifter på især to arenaer i det organisatoriske felt (Dimaggio, 1991) og 

internt i organisationen.   

 

Nogle aktører i feltet – f.eks. bestemte organisationer  er autoritative centre og er dem, som 

andre aktører refererer til i forbindelse med oversættelse af en opskrift.  De aktører i feltet, der 

er autoritative centre, filtrerer og forstærker aspekter af en opskrift i en proces, der ender med 

en ”feltgyldig version” af opskriften.   Nogle gange er der imidlertid flere autoritative centre i 

et felt, typisk ordnet i en slags hierarki. I så fald bevæger en opskrift sig igennem en flerleddet 

oversættelseskæde, idet den bevæger sig igennem hierarkiet af autoritative aktører.   Røvik 

bruger fysiske metaforer såsom ”gravitationsfelt”, ”tiltrækningskraft” og ”friktion” til at be-

skrive, hvad der sker med en opskrift, når den rejser ind i et felt.  Et felts autoritative centre er 

gravitationsområder, hvis tiltrækningskraft ”suger” nye koncepter til sig. Aktørerne i centrene 

har blikket rettet udad, så de hurtigt kan blive opmærksom på og trække nye koncepter ind i 

feltet.  Er der flere konkurrerende autoritative centre vil en flerleddet og hierarkisk ordnet 

oversættelseskæde medføre friktion – dvs. have en opbremsende og omformende virkning på 

opskriften/konceptet. Resultatet vil være, at der udvikles stadig nye og flere lokale varianter 

af opskriften/konceptet.   

 

Internt i organisationen er det især ledere samt interne og eksterne organisationskonsulenter, 

der fungerer som transportører og translatører af de moderne organisationsopskrifter.  Ledere 
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spiller ofte rollen som formidler imellem organisationen og dens omverden.  Hertil kommer 

eksterne organisationskonsulenter, der bringes ind udefra med henblik på at bistå med indfø-

ring af nye koncepter.  Endelig bidrager interne organisationskonsulenter i specialiserede ad-

ministrative enheder for personale og organisationsspørgsmål til at forøge organisationens 

evne til at opfange og oversætte organisationsopskrifter fra feltet.  

 

Hvad er udfaldet af oversættelserne? 

Røvik stiller et tredje spørgsmål; hvordan oversættes organisationsopskrifter?  Han forklarer, 

at oversættelse generelt drejer sig om at bringe noget fra én form eller version over til én eller 

flere andre former eller versioner (Røvik, 1998:160). Han mener, at antallet af typer og empi-

riske varianter er potentielt ubegrænset men, at det er muligt at lave en analytisk klassifisering 

af hovedtyper af oversættelser. Disse er konkretisering, delvis imitation, kombinering og om-

smeltning (Røvik, 1998, s. 160).  Konkretisering er at tolke og tydeliggøre et koncept, så det 

kan nedfælde sig i rutinemæssig aktivitet.  Delvis imitation er, når en organisation adopterer 

et eller et fåtal af elementer fra en opskrift/et koncept. Kombinering er, når en virksomhed 

hæfter hele koncepter (opskrifter) eller delelementer fra dem sammen i en kombinationsform 

på en måde, så de enkelte elementer og grundkoncepter stadig kan identificeres som relativt 

selvstændige dele.  Endelig sker omsmeltning, når forskellige idéer og opskrifter flyder sam-

men og derved smeltes om, så de bliver til en ny variant, der er forskellig fra alle de opskrif-

ter, som den er udformet på baggrund af.  

 

Bidrag og begrænsninger 

Ifølge Røviks første teori rejser en opskrift (en idé) hurtigt og langt, hvis der udføres et be-

stemt socialt (konstruktions-) arbejde i forhold til den: social autorisering, teoretisering, pro-

duktivering, tidsmarkering, harmonisering, dramatisering og individualisering. Hans anden 

teori - teorien om, hvordan idéer oversættes - skal besvare 3 spørgsmål: 

 

1. Hvorfor populære opskrifter bliver oversat og bearbejdet  

2. Hvor oversættelserne foregår og hvem, der foretager dem.  

3. Hvordan organisationsopskrifterne bearbejdes.  

 

Svarene på spørgsmålene er: Populære opskrifter (idéer)  oversættes og bearbejdes af lokale 

aktører i organisationer som følge af rationel kalkule, ikke-intenderede oversættelser og be-
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grænset rationalitet samt organisationens forsøg på identitetsforvaltning. Opskrifterne over-

sættes af aktører i to arenaer, det organisatoriske felt og internt i organisationen, hvor de på 

forskellig vis fungerer som bærere eller forhindrer spredning af opskrifterne (idéerne) – sidst-

nævnte f.eks. på grund af ”friktion” i feltet. Røvik mener, at antallet af oversættelsestyper og 

herunder empiriske varianter  er potentielt ubegrænset. Samtidig laver han en analytisk klassi-

ficering af hovedtyper af oversættelser; konkretisering, delvis imitation, kombinering og om-

smeltning.  

 

Når Røvik forklarer, hvad det er, der øger sandsynligheden for, at en opskrift/en idé får stor 

udbredelse (den første teori), får man indtryk af, at der gælder ”editeringslignende regler” for 

spredningen af  opskrifter/idéer. En opskrift/idé, der udformes, så den ”matcher” reglerne, 

kobling af opskrift til autoritativt center, rationel kausalmodel, en brugervenlig vare, noget nyt 

og dramatisk m.m. (dvs. autorisering, tidsmarkering produktivering m.v.)  vil sandsynligvis 

spredes hurtigt og langt. Der er dermed et vist slægtskab imellem Kerstin Sahlin-Anderssons 

editeringsmodel og Røviks første teori, idet de begge forudsætter eksistens af editeringslig-

nende regler, der gør, at nogle opskrifter/idéer spredes fremfor andre.      

 

Et spørgsmål, man kan stille i forhold til Røvik, er, om han primært teoretiserer på basis af en 

oversættelses- eller diffusionsmetafor (jf. Latour ovenfor).  Spørgsmålet aktualiseres især af 

Røviks anden teori, hvor han præsenterer sit bud på en oversættelsesmodel. Her bruger Røvik 

f.eks. fysiske ”diffussionsmetaforer” såsom ”gravitationsfelt”, ”tiltrækningskraft” og ”frikti-

on” til at beskrive, hvad der sker med en opskrift, når den rejser ind i et felt. I stedet for at 

spørge om, hvad en opskrift/idé ”gør” i praksis qua de elementer, oversætterne kobler til den 

som i Latours og min oversættelsesmodel, konstruerer Røvik nogle analytiske kategorier, der 

beskriver et ”udfaldsrum”, som oversættelse kan medføre i forhold til en ”original” idé: kon-

kretisering, delvis imitation, kombinering og omsmeltning.  På dette punkt er forskellen imel-

lem min og aktør-netværksteoriens oversættelsesmodeller og Røviks, at der fokuseres på lokal 

association af humane og non-humane elementer omkring en idé – det vil sige lokal rekon-

tekstualisering” af idéer i førstnævnte. Røviks idé om, at der eksisterer ”originale idéer” som 

en oversættelse kan konkretiseres eller afvige fra, viser sig dermed at være i modstrid med 

min (og Latours) udlægning af oversættelsesbegrebet. Der eksisterer ikke originale og så mere 

eller mindre gode efterligninger eller rekombinationer m.v. af opskrifter/idéer men kun be-

stemte lokalt tilpassede oversættelser af disse (se også tidligere). Det er med andre ord, hvad 

 
 

50



den lokale kombination af elementer – det vil sige en bestemt oversættelse af en opskrift/en 

idé ”gør”, når den møder praksis, der opfattes som interessant af undertegnede (og aktør-

netværksteoretikerne) og som det, der bør ”forklares”.  Ikke om idéen konkretiseres i overens-

stemmelse med eller afviger fra en originalidé.            

 
4.2.5. Afsluttende bemærkninger 
Set i lyset af denne afhandlings problemstilling er det primære problem med de ny-

institutionelle oversættelsesmodeller, at de forudsætter ”for meget” om oversættelsesproces-

sens karakter allerede i udgangspunktet. Og det uden, at det egentlig er nødvendigt, hvis for-

fatterne tager deres erklærede udgangspunkt  i oversættelsesbegrebet og  konstruktionismen 

alvorligt (se Czarniawska & Sevõn, 1996: 5-8).   

 

De ny-institutionelle oversættelsesteoretikere konstruerer mange (reificerede) á priori forestil-

linger om, hvad der kendetegner oversættelsesprocessen i deres modeller. Og det mener jeg, 

gør det vanskeligt for en analytiker at studere mødet imellem reformidé og praksis på mødets 

præmisser. Jeg vil hævde, at aktør-netværksteoriens oprindelige oversættelsesmodeller og 

ikke mindst den oversættelsesmodel, som jeg selv udvikler nedenfor, er tættere på sidstnævnte 

formål.  Jeg er dog klar over, at ingen model eller noget studie nogensinde vil kunne leve helt 

op til - men højest vil kunne tilstræbe at nærme sig - en sådan idéel målsætning.   

 

På baggrund af ovennævnte vil en læser kunne forledes til at tro, at jeg ikke mener, at de ny-

institutionelle oversættelsesmodeller har relevante bidrag til min analyse. Det mener jeg imid-

lertid, at de har! Oversættelsesmodellerne bidrager med mange fornuftige forslag til elemen-

ter, der måske har  indflydelse på en oversættelsesproces.  De udgør dermed en baggrundsvi-

den, der gør det lettere at få øje på sådanne elementer i empirien, hvis de ”er der”, når over-

sættelsesprocessen undersøges som en empirisk proces, hvor der knyttes humane og non-

humane elementer til en innovativ (reform-) idé, idet den mødes med praksis.  I forbindelse 

med sidstnævnte bør det bemærkes, at min oversættelsesmodels (se nedenfor) ”håndtering” af 

organisationens ”indenfor” og dens ”udenfor” er anderledes end i de skandinaviske nyinstitu-

tionalisters oversættelsesmodeller. I stedet for at tage udgangspunkt i en procesmodel for en 

idé´s rejse i feltet og ind i og ud af (Czarniawska & Joerges) organisationen, fokuseres der på 

at afdække, hvad det er for elementer - herunder omverdens - og organisati-
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ons/kontekstrelaterede elementer, som aktører knytter til en ”indkommende” idé i forbindelse 

med mødet med praksis i organisationen.   

 

Det bør bemærkes, at de ny-institutionelle oversættelsesteoretikere har en tendens til at betone 

de humane aktører og herunder det sociales betydning i deres modeller af oversættelsespro-

cessen.  På nær Czarniawska & Joerges (1996) indgår de non-humane og materielle aktører 

ikke som  signifikante ”aktører” i processen.  I den oversættelsesmodel, der udvikles neden-

for, optræder de non-humane aktører som aktører i oversættelsesprocessen på lige fod med de 

humane aktører. Det vil sige; jeg antager ikke i udgangspunktet, hvem eller hvad, der er aktø-

rer i oversættelsesprocessen men forudsætter, at dette alene er et empirisk spørgsmål.     

 

Afslutningsvis bør det bemærkes, at de ny-institutionelle oversættelsesmodeller primært synes 

velegnede til analyse af en idé´s rejse i og på tværs af organisatoriske felter – dvs. imellem 

organisationer i eller på tværs af felter, hvorimod formålet med den oversættelsesmodel, der 

udvikles nedenfor er at teoretisere og muliggøre mere præcis analyse af mødet imellem re-

formidé og lokal praksis i en udvalgt organisation.  
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Kapitel 5.  En oversættelsesmodel 
Hvordan kan man studere de aktiviteter, der knytter sig til introduktion af en (reform-) idé i 

klinisk praksis?  Som det er fremgået kan opgaven gribes an på flere måder.  I dette kapitel vil 

jeg redegør for min måde at studere mødet imellem reformidé og praksis på.  

 
5.1. Det teoretiske blik som tracking device 
I udgangspunktet er det intentionen at konstruere et tracking device - dvs. et konstruktio-

nistisk teoretisk blik, der gør det muligt at ”spore” og analysere de aktiviteter, der knytter sig 

til introduktion af en idé i klinisk praksis. Valget af begrebet tracking device er ikke tilfældigt 

i den forbindelse. Det konnoterer, at det iagttagne (udviklings-) forløb spores, følges og ana-

lyseres uden, at der antages noget om, hvad der i udgangspunktet bestemmer forløbets ”bane”. 

Der er tale om et teoretisk blik, der tillader såvel empirisk som teoretisk flexibilitet i analyti-

kerens (re-)konstruktion af det iagttagne. Empirisk flexibilitet omfatter mulighed for at forføl-

ge lokale aktørers konstruktionsprocesser, efterhånden som de udfolder sig i forbindelse med 

lokal konstruktion af en idé. Teoretisk flexibilitet omfatter mulighed for og frihed til at kon-

struere og/eller trække på det samlede organisationsteoretiske repertoire af begreber i den 

empiriske analyse afhængig af hvilke begreber, der forekommer empirisk relevante. For at 

muliggøre ovennævnte tages der udgangspunkt i et minimalistisk begrebsapparat, der kon-

strueres ved hjælp af indlån af begreber fra aktør-netværks- og strukturationsteorien. De cen-

trale begreber, som jeg har ladet mig inspirere af er: Giddens episodebegreb og de 3 centrale 

aktør-netværksbegreber aktant, aktør-netværk og oversættelse.   

 
5.2. De centrale begreber 
Giddens episodebegreb vil blive forklaret i forbindelse med præsentation af den oversættel-

sesmodel, der anvendes i afhandlingen (se nedenfor).  Inden jeg præsenterer modellen vil jeg 

definere begreberne aktant, aktør-netværk og oversættelse.  

 

Aktantbegrebet 

Aktantbegrebet er et semiotisk begreb.  Michel Callon og Bruno Latour definerer det på den-

ne måde:  
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”By the term ”actor” we mean, from now on, a semiotic definition by Greimas in ”Dictionnaire de 
sémiotique (1979): “whatever unit of discource is invested a role”, like the notion of force, it is in no 
way limited to human” (Callon&Latour, 1981, s. 301-302) 
 

En aktant handler eller tilskrives handling af andre. Bruno Latour uddyber:  

 
”An ”actor” in ANT is a semiotic definition – an actant, that is, something that acts or to which activ-
ity is granted by others. It implies no special motivation of human individual actors, nor of humans in 
general. An actant can literally be anything provided it is granted to be the source of an action “ (La-
tour, 1997:4)  
 

Aktør-netværksbegrebet 

Aktør-netværksteoretikere karakteriserer aktør-netværk som heterogene eller teknoøkonomi-

ske netværk (Callon, 1991), kollektiver af mennesker og ikke-mennesker (Latour, 1991), 

mønstrede (patterned) netværk af heterogene materialer (Law, 1992) eller hybride kollektiver 

(Callon & Law, 1995).  En anden måde at udtrykke dette på er at definere aktør-netværk som 

kollektiver af associerede elementer (aktanter) – humane såvel som non-humane.    

 

Oversættelsesbegrebet 

I den konstruktionistiske tilgang er humane aktørers – herunder forskerens - viden sam-

konstrueret, dvs. en effekt af et opbygget aktør-netværk bestående af humane og non-humane 

elementer. I overensstemmelse med ovennævnte vil jeg opfatte en oversættelse som én iblandt 

mange måder at konstruere en idé (en token) på. Eller mere præcist, den defineres som én 

iblandt mange alternative måder, en human aktør kan associere ét element – f.eks. en idé - 

med andre humane og non-humane elementer på. Om en oversættelse kommer til at tælle som 

viden og bliver magtfuld i løbet af en oversættelsesproces, vil afhænge af om den ”overlever” 

de sociale og materielle ”tests”, som den udsættes for i oversættelsesforløbet og af, om der 

etableres et netværk af associerede elementer, der handler på vegne af idéen.     

 
5.3. Mine antagelser 
Jeg vil nu præsentere de antagelser, der danner grundlag for den oversættelsesmodel, der præ-

senteres nedenfor:  

 
1. Jeg opfatter en organisation som et socio-teknisk system – dvs. som et netværk af rela-

terede  humane og non-humane elementer (aktanter), der tilsammen producerer de ef-
fekter, som vi forbinder med organiseret (organisationers) aktivitet (se ovenfor).    
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2. En idé defineres som "images which become known in the form of pictures or sounds 
(words can be either one or another)" 47.  Jeg betragter en idé som én aktant iblandt 
mange andre potentielle aktanter i en organisation. En idé kan handle eller tilskrives 
handling af andre.    

 
3. Jeg forudsætter, at idéer  må ”samles op” af humane aktører, førend der sker noget 

med dem. Oversættelse er betegnelsen for denne aktivitet (se definition ovenfor).  
 
4. Endelig antager jeg, at social forandring er episodisk (se nedenfor).  

 

5.4. Oversættelsesmodellen 
5.4.1. Oversættelse som unik og episodisk  
Jeg er enig med Giddens (1984), når han påstår, at ingen enkelt og suveræn mekanisme kan 

specificeres, når social forandring søges forklaret; “ In explaining social change no single and 

sovereign mechanism can be specified; there are no keys that will unlock the mysteries of human soci-

al development, reducing them to a unitary formular……”48. Antagelsen er derimod, at 

f.eks.oversættelsesprocesser altid er potentielt åbne i udgangspunktet. Vi kan som mennesker 

vælge eller ”komme til” at agere på potentielt nye og uforudsigelige måder. Desuden kan non-

humane objekter påvirke oversættelsesprocesser på måder, som vi umuligt kan forudsige i 

udgangspunktet. Samtidig er oversættelsesprocessers udfaldsrum altid begrænsede i udgangs-

punktet. Humane aktørers unikke erfaring og viden - herunder om tidligere oversættelsespro-

cesser (og deres kombination af humane og non-humane aktører)  samt objekters potentielle 

konservatisme 49 er forudsætning for og begrænser aktuelle oversættelsesprocesser.   I over-

ensstemmelse med ovennævnte opfattes oversættelsesprocesser som unikke og forudsættes 

analyseret retrospektivt.   

 

Hvordan laver man en retrospektiv analyse af oversættelsesprocesser ? 

 

5.4.2. Analysens første trin 
Et første trin i analysen er at antage, at social forandring er episodisk; “To characterize an as-

pect of social life as an episode is to regard it as a number of acts or events having a specifiable be-

ginning and end, thus involving a particular sequence”50. Oversættelsesepisoder opfattes som 

”konstruktionsanledninger” placeret i tid og rum.  En episode kan f.eks. omfatte en række 

møder på bestemte steder og til bestemte tider – f.eks. i et mødelokale eller via videokonfe-

rencer på internettet 51.  Jeg antager, at oversættelse af idéer finder sted i forbindelse med ad-

skillige (evt. kæder) af sådanne "oversættelsesepisoder", der spredt i tid og rum gradvist om-
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former en idé såvel som oversætterne/deres identitet fra en tilstand til en anden, indtil idéen 

eventuelt droppes (Czarniawska & Joerges, 1996).   

 

Giddens (1984) gør opmærksom på, at der træffes et antal begrebsmæssige beslutninger i for-

bindelse med afgrænsning af episoder. Der træffes beslutning om episoders startpunkt, udvik-

lingsforløb og slutpunkt:  

 

"..making an episodic characterization means making a number of conceptual decisions: about what 
social form is the “starting point” of a presumed sequence of change, about what the typical trajec-
tory of development is and about where the “end point” is said to be” (Giddens 1984:246)  
 

Jeg antager, at starten af en oversættelsesepisode kan identificeres ved, at nogen igangsætter 

oversættelsesaktivitet i forhold til en idé. Oversættelsesaktivitet defineres som ting, som hu-

mane aktører gør, fordi de opfatter dem som forbundet med en idé 52.  Jeg vil også antage, at 

en episode kan afgrænses ved at analytikeren identificerer, hvornår oversættelsesaktivitet star-

ter hhv. stopper i forhold til det eller de projekter, der er fokus for aktørernes oversættelsesak-

tivitet i en episode. Et projekt defineres som en/flere aktørers ”purpose at hand” (Alfred 

Schütz, 1973:9) 53. Nogle projekter (udarbejdelse af flowcharts, kvalitetsmål, rapporter m.m.)  

vil ”tildeles” aktivitetet fremfor mange andre mulige projekter i en episode.  De vil starte på et 

tidspunkt og aktiviteten i forhold til dem vil dø ud på et tidspunkt.   

 

Ovennævnte gør det muligt at afgrænse en episodes start- og slutpunkt. Men hvordan vil jeg 

analysere indholdet af en episode og fastlægge oversættelsesprocessens udviklingsforløb?   

 
5.4.3. Analysens andet trin 
Om association af elementer 

I dette oversættelsesperspektiv er de centrale spørgsmål i forhold til udviklingsforløbet i såvel 

som på tværs af episoder:  1.Hvilke elementer (aktanter) opfattes som  relateret til en idé, og 

2. Hvordan associeres de med idéen?   

 

Når en oversætter introducerer en idé i en lokal sammenhæng vil andre (humane og non-

humane) elementer presse sig på eller blive inddraget i forbindelse med oversættelse af idéen.   

Analytikeren vil skulle afgøre, hvilke elementer de lokale aktører tilknytter idéen og hvilke, 

der opfattes som irrelevante i forhold til idéen. Måske vil tilknytningen af elementer være 
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uproblematisk.  Måske vil der opstå forhandling og eventuelt konflikt om de elementer (ak-

tanter), der bør tilknyttes. Aktanter kan forholde sig forskelligt til de projekter, som de huma-

ne aktører har i den forbindelse.  Et bjerg inddrager sig selv som potentiel problematisk ak-

tant,  hvis det står i vejen for et motorvejsbyggeri. Omvendt kan en aktant som et bjerg ind-

drages bevidst af humane aktører, hvis intentionen (idéen/projektet) er at bygge en vej til 

”Scenic drive”.  I begge tilfælde bliver bjerget til en aktant i oversættelsesprocessen på egen 

eller de humane aktørers foranledning.  Det karakteristiske ved processen er, at objektet bjerg 

knyttes eller knytter sig til et projekt: at bygge en vej.  En analytiker kan afgøre, om et ele-

ment er en aktant i forhold til en human aktørs projekt på baggrund af om de humane aktører 

forholder sig til det/konstruerer det på egen eller aktantens foranledning i forbindelse med et 

projekt. Et alternativ er, når analytikeren mener, at han kan argumentere for, at der er et ele-

ment, der presser sig på i forhold til et projekt, selvom aktøren ikke selv peger på det.   

 

I eksemplet er den aktant, der inddrages eller trænger sig på i forhold til et (oversættelses-) 

projekt et bjerg.  Det bør imidlertid bemærkes, at aktanten kunne have været en hvilken som 

helst type aktør  human eller non-human – f.eks. en rutine, en computer, en chef, en besparel-

se, en journal, et jordskælv, tid m.v. Hvilke elementer (aktanter), der vil blive inddraget eller 

presser sig på i forbindelse med oversættelsen af en idé, og om tilknytningen vil være 

uproblematisk, konfliktfyldt og præget af forhandling er empiriske spørgsmål.    

 

Hvordan kan man afdække forbindelser imellem episoder? Hvis idéen (eller jf. Latour; en 

”token”) oversættes, følges den første oversættelsesepisode måske af andre episoder.  Ud-

gangspunktet i en ny episode kan være oversættelse af  ”produkter” (elementer) fra oversæt-

telsesforsøg i tidligere episoder. Aktører kan også vælge eller blive nødt til at starte forfra 

uden at skele til oversættelsesforsøg i tidligere episoder.  Forbindelser imellem episoder vil 

med andre ord kunne identificeres ved identifikation af, hvilke elementer (om nogen), der 

inddrages af aktører fra én episode til en anden.    

 
5.4.4. Identifikation af oversættelser, oversættere og effekter  
Når analysen har afdækket det kronologiske forløb, sekvensen af episoder og aktørernes asso-

ciation af elementer i og på tværs af episoder kan analytikeren identificere de oversættelser, 

der har fundet sted i forbindelse med episoderne og hvem, der var de centrale oversættere. De 

særlige kombinationer af  idé og elementer, der er sket i og på tværs af episoder, vil kunne 
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afgrænses mere præcist, og de aktører (oversættere), der har været bærere af kombinationerne, 

vil kunne indkredses.    

 
Effekter af oversættelsen af en idé - hvilke idéer, aktører m.v., der er eller bliver magtfulde, 

institutionalisering og ”outcome” i forhold til mål m.v. – opfatter jeg som (foreløbige) resulta-

ter af den  intra- og interepisodiske oversættelsesproces.  De afdækkes derfor bedst ved retro-

spektiv analyse af det oversættelsesforløb, der er i fokus.   

 
5.4.5. Modellen som heuristik 
Modellen ovenfor udpeger elementer, der kan kigges efter i data, hvis de ”er der”.  Den bru-

ges som et simpelt heuristisk 54 ”værktøj” til at organisere og analysere data om oversættelsen 

af en idé, idet der stilles disse spørgsmål til dem:  

 

A. Nedbrydning af det kronologiske forløb i episoder 

1) Kan et kronologisk forløb konstrueres på basis af data? 

2) Hvilke projekter er centrum for oversættelsesaktiviteter i forløbet? 

3) Hvem er bærere af oversættelsesaktiviteterne? 

4) Hvornår starter og slutter aktiviteterne? 

 

B. Analyse af episoders indhold og udviklingsforløb 

5) Hvilke elementer (aktanter) knyttes til idéen i forbindelse med      

       hver episode? 

6) Hvilke begivenheder fører til, at idéen forbindes med netop disse  

       elementer i løbet af episoden?  

7) Hvilke forbindelser er der imellem episoder? 

 

På basis af analysen identificeres de oversættelser, der har fundet sted i forbindelse med hver 

episode og  hvem, der var de centrale oversættere. Desuden vurderes de effekter, der var kon-

sekvensen af oversættelserne.  
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Analysens andet trin 
 

Analyse af konkrete oversættelsesprocesser ved hjælp 

 af den udviklede model 
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Kapitel 6.  Analyse: Om patientforløbsidéen 
Som optakt til analyse af oversættelsesprocessen i de to caseenheder, vil jeg analysere de 

elementer, der blev forbundet med idéen om patientforløb (critical pathways) i den lokale 

amerikanske kontekst, hvor idéen oprindeligt blev formuleret. Herefter vil jeg analysere en 

anden lokal oversættelse af idéen om patientforløb. Nemlig den der sker i  Planlægnings- og 

udviklingsafdelingen, da en intern udviklingskonsulent (undertegnede/John Damm Scheuer) 

udarbejder et oplæg om patientforløb, der senere inddrages af patientforløbsgruppen i Orto-

pædkirurgisk klinik. Ovennævnte med henblik på at demonstrere en central pointe og præmis 

for den videre analyse: at oversættelser af (reform-)idéer er kontekstuelt bundne og samtidigt 

resulterer i både variation og ensartethed i de typer af elementer, der knyttes til en lokal versi-

on af en (reform-) idé.   

 

De to delanalyser gennemføres ved hjælp af den oversættelsesmodel, der er udviklet.  Udvik-

lingskonsulentens oversættelsesproces analyseres som én sammenhængende episode. I min 

analyse af  oversættelsesforløbet i den amerikanske kontekst benytter jeg mig af, at den syge-

plejerske og konsulent (Karen Zander), der er primus motor i forbindelse med formulering af 

patientforløbsidéen (idéen om critical pathways) selv udarbejder en kronologisk og episode-

lignende beskrivelse af udviklingsforløbet (se Zander, Karen, 1995).  Det er den, som jeg ta-

ger udgangspunkt i i min analyse af det episodiske forløb.  

 

6.1. Patientforløbsidéen udvikles i Boston 55. 
Ifølge kvalitetslitteraturen introduceres idéen om patientforløb (critical pathways) af konsu-

lenten og sygeplejersken Karen Zander og en gruppe af sygeplejersker tilknyttet New England 

Medical Center hospitalerne i Boston  (Zander, Karen, 1995) (Garbin, 1995) ( Hofmann, 

1993). Ifølge Karen Zander udvikles  idéen om patientforløb (critical pathways) som løsning 

på dels et internt dels et eksternt problem.  

 
6.1.1. The Pratt 4 Project og DRG-systemet 
Det interne problem, som blandt andet patientforløb er en løsning på, bliver afdækket i for-

bindelse med et projekt, The Pratt 4 Project, der gennemføres i 1983. Projektet omfatter en 

socio-teknisk analyse af en kirurgisk enhed, der har til formål at forbedre pleje og behandling 

i enheden samtidig med, at der anvendes de samme eller færre ressourcer i den forbindelse 56.   
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Ifølge Karen Zander var det vigtigste resultat af studiet en erkendelse af, at faggruppernes 

såvel som andre afdelingers tolkninger af mål og indhold af arbejdet var forskellige samtidig 

med, at de alle mente, at de arbejdede for patientens og dennes families bedste. Hertil kom, at 

ingen af faggrupperne – herunder heller ikke lægerne – var i en position, der gjorde det muligt 

for dem at sikre koordination og samarbejde imellem faggrupper og afdelinger:  

 

 ”Perhaps the most important lesson of the Pratt 4 Project was that clinicians saw themselves as 
working for the patient and family, even though each discipline and department interpreted the con-
tent and goals of the work differently and was more or less removed from a position of authority to act 
on the information “(Zander, Karen, 1995:4-5) 
 

Ifølge Karen Zander bliver introduktionen af et eksternt ”problem”, et DRG styret betalings-

system i USA i starten af 1980´erne anledning til at få gjort noget ved ovennævnte problemer.  

Systemet medfører inddeling af patienterne i 506 diagnoserelaterede grupper, der hver især 

tildeles vægte afhængig af, hvor mange ressourcer, der anvendes til behandling af hver diag-

nosegruppe sammenlignet med gennemsnittet for alle diagnosegrupper (Baker, Judith J, 

2002). Vægtene anvendes til  beregning af betaling for sundhedsydelser relateret til Medicare 

og Medicaidprogrammer  og desuden til beregning af betaling for ydelser fra andre udbydere 

af sundhedsydelser. Karen Zander beskriver sammenhængen imellem introduktion af patient-

forløbsidéen og DRG systemet på denne måde:  

 

”Collaborative Care via critical paths and case management was introduced into acute care by the 
nurses at NEMCH (New England Medical Center Hospitals, JD)  in 1985. This application emerged 
from the concern that, due to DRG´s, acute care agencies would lose control and autonomy over what 
they knew was good practice. Without a structure and response to the push to decrease length of stay 
(LOS) and resources, patient and family outcomes might be jeopardized” (Zander, Karen, 1995: 5) 
 

Sygeplejerskerne som primus motor 

Som det fremgår ser Karen Zander og hendes sygeplejekolleger patientforløb og casemana-

gement som et middel til at sikre, at DRG relaterede krav om nedskæring af liggetider og res-

sourceforbrug ikke går ud over patienterne og disses familier. Hun forklarer, at det netop er 

sygeplejerskerne, der tager udfordringen op, fordi det blandt andet er dem, der mest direkte 

konfronteres med patienternes problemer, når systemerne ikke virker: 

 

”Nurses were the most likely candidates to introduce critical paths and case management because 
they are at the juncture where the system and the patient meet. Nurses have to either make the larger 
system work for the patient or directly experience the patient´s anger, pain and complications related 
to inefficient or ineffective activities “ (Zander, Karen, 1995:5)   
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Sygeplejerskerne stiller derfor disse spørgsmål på ”vegne af” faggrupperne:  

1. What is the work required to get patients within certain case types to desired outcomes? 
2.What is the best way to produce the work, including clinical decision making (academic, crisis,  

structured process) and a model/structure (people for care giving, responsibilities, relationships,  
documentation)? 

3. Who is accountable for the results? 
4. What do we need to restructure to better support our clinical processes?” 

(Zander, Karen, 1995:6) 
 

6.1.2. Design af 4 typer dokumenter 
Ifølge Karen Zander fører ovennævnte spørgsmål til udvikling af 4 forskellige dokumenttyper 

i perioden 1985-1989, der på forskellig vis kobler diagnoserelaterede omkostninger, proces-

sen og resultatet:  

 

”To begin, the conceptual link was made between cost, process, and outcome. Each had to be in bal-
ance with the other; neither could be investigated out of context of the other two components. Between 
1985 and 1989, four designs of written documents for planning, managing, documenting, and evaluat-
ing multidisciplinary care toward outcomes evolved as more was learned about outcome-based clini-
cal care within time frames. Each iteration of design created more confidence in the need and ability 
to move from openended care planning to structured care managing. Along with the documents went 
experimentation with case management roles and structures” (Zander, Karen, 1995:6)  
 

I kronologisk rækkefølge er de fire typer dokumenter, der udvikles:  

• Case management planer 
• Tidslinier 
• Beskrivelse af kritisk forløb (critical pathways) og til sidst 
• CareMap Tools  
 

Det karakteristiske ved dem alle er, at de kobler et tidselement – det kronologiske forløb knyt-

tet til håndtering af patienten med andre elementer.Tidselementet beskrives ud af én akse i et 

koordinatsystem medens de andre elementer beskrives ud af en anden eller den samme akse i 

koordinatsystemet. Senere knyttes idéen om en ”kritisk vej” (critical pathway) til konstruktio-

nen af skemaerne.  

 

Idéen om kritisk vej 

I forbindelse med sin diskussion af ”critical pathways” gør  Hoffmann (1993) opmærksom på, 

at Karen Zander og hendes sygeplejeteam er inspireret af metoder til arbejdsplanlægning, der 

blev udviklet i industrien i midten og henimod slutningen af 1950´erne 57.  Idéen om ”kritisk 
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vej” opstod således i forbindelse med konstruktion af  ”critical path metoden”, der blev udvik-

let til styring af fabriksprojektering og byggeri hos Du Pont 58. Mikkelsen og Riis forklarer, 

hvordan begrebet ”kritisk vej” blev konstrueret i den forbindelse:  

 

”Den kritiske vej afslører, hvilke aktiviteter, der i første række behøver opmærksomhed på grund af 
deres indflydelse på (bygge)projektets samlede varighed. Desuden specificeres, hvornår aktiviteter 
tidligst kan og senest må starte, for at projektet ikke forsinkes” (Mikkelsen & Riis, 1989:264) 
 

I forbindelse med patientforløb oversættes idéen om kritisk vej til spørgsmål om skabelse af 

kontinuitet og minimering af ventetid i patientforløbet.  

 

Gant-skemaet 

De skemaer, som Karen Zander og hendes kolleger udvikler kan opfattes som forskellige va-

rianter af Gant-skemaet. Gant-skemaet er en grafisk teknik til planlægning og kontrol, der 

oprindeligt blev udviklet af Frederick Taylors medarbejder Henry L. Gant (1861-1919). Det 

kronologiske forløb beskrives ud ad en x-akse og de andre planrelaterede elementer beskrives 

ned af en y-akse i Gant-skemaet. Gant-skemaet anvendes for det meste til tidsplanlægning, 

fordi det giver overblik over de aktiviteter, der skal foregå, deres tidsmæssige forløb og desu-

den den samlede projektplan 59.  Princippet i Gant-skemaet er følgende: Lodret angives pro-

jektets systemer og derunder de tilhørende milepæle og aktiviteter, som skal udføres. Vandret 

angives kalendertiden. Når aktiviteterne er fastlagt, indtegnes varigheden af aktiviteterne i 

skemaet med en planstreg, der angiver det forventede starttidspunkt og forventede sluttids-

punkt pr. aktivitet. Planstregen kan også indtegnes, så den angiver det tidsrum, der er til rå-

dighed for udførelse af en given aktivitet60.  

 

Jeg vil nu kigge nærmere på de elementer, som Karen Zander og hendes kolleger sammenfø-

jer i forbindelse med konstruktion af de planlægningsskemaer, som de udvikler.   

 

Case management planer 

Karen Zander beskriver case management planer på denne måde:  

 
”.. the CMP outlines the relationship between time, manpower, and cost as they converge to produce 
measurable outcomes, which are actually behaviorally measured standards” (Zander, Karen, 1995:7)  
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Overordnet beskriver case management planen følgende i forhold til hver DRG kategori:  

 
• Den diagnose og det (behandlings-) outcome, der forventes for 90 % af patienterne inden 

for en specifik DRG gruppe.  
• Intermediære mål og de processer (læge og sygeplejerelaterede interventioner og opga-

ver), der er nødvendige for at nå dem.  
• Tidsrammer angivet i timer, dage eller uger og antal besøg inden for hvilke processer skal 

finde sted for, at de intermediære mål kan nås61.  
 

Bilag 2 er et eksempel på, hvordan case management planerne blev udformet (objektiveret, 

Czarniawska & Joerges, 1996) som skemaer. Ud over et antal basisoplysninger indeholder 

skemaet en identifikation af diagnosen, en beskrivelse af patientrelaterede mål, intermediære 

mål og sygepleje- og lægefaglige processer samt angivelse af, hvornår mål og processer bør 

være nået henholdvis finde sted.  

 

Tidslinier 

Ifølge Karen Zander hjalp case management planerne med at ”guide” faggruppernes interven-

tioner i forhold til patienter i den samme enhed/det samme afsnit. De bidrog imidlertid ikke til 

håndtering af opgaver og ”outcomes” for patienter, der modtog pleje og behandling i flere 

enheder (afsnit og afdelinger) i forbindelse med deres hospitalsophold 62. Eller med andre ord 

- de bidrog ikke til at skabe kontinuitet i patientforløbet. Løsningen blev at udforme en ny 

type skema kaldet tidslinier (Time Lines). De nye skemaer hjalp aktørerne med at overgå fra 

afdelings-/enhedsrelateret pleje og behandling til case-baseret (og tværgående) pleje og be-

handling.  Karen Zander beskriver tidslinieskemaernes indhold på denne måde:  

  
”In addition to the intermediate goals for each outcome in each geographic unit, the most detailed 
time line describes the processes (interventions) withtin the time intervals to be accomplished by 
nurses, physicians, and others. Both processes and goals are displayed serially to reflect the patient´s 
transfer from unit to unit” (Zander,Karen, 1995:9) 
 

Bilag 3 viser, hvordan tidslinieskemaerne blev udformet (objektiveret) som skemaer.   

 
Critical pathways  

Karen Zander definerer begrebet ”critical path” på denne måde (se tabel 6.1):  

”A critical path is a standardized, prewritten, one- or two-page document showing the interventions of 
all disciplines along a time schedule. In effect, it is a grid, with time as one axis and staff actions as 
the other” (Zander, Karen, 1995:11)        
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Tabel 6.1  Eksempel på fysisk udformning af Critical pathways 

 
 

 
 
Kilde: Zander, Karen, 1995:12 
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Hun beskriver udviklingen af crical pathways som en “fall back” strategi, der blandt andet 

skyldtes, at case management planerne og tidslinieskemaerne var vanskelige at bruge i prak-

sis. Critical pathways beskrives som en minimalistisk huskeliste, der bidrager til at nå mål 

vedrørende liggetid og intermediære mål ved at minde personalet om de interventioner, der 

idéelt set bør ske (til bestemte tider) i forløbet:  

 

”Ironically, critical paths were a fallback strategy because CMPs and timelines were too unwieldy to 
use clinically and because computerization was still a long way off. Therefore, critical paths were 
minimalist reminder sheets for clinicians in tracking and coordinating resources with the assumption 
that intermediate and discharge outcomes would occur if interventions were applied appropriately” 
(Zander, Karen, 1995:11)       
 

Tabel 6.1 er et eksempel på den fysiske udformning af Critical pathways. Ifølge Karen Zander 

beskriver Critical pathways kliniske praksismønstre relateret til bestemte patientpopulationer. 

Disse er typisk begrundede med tradition, forskning, hensigtsmæssighed, bestemte præferen-

cer eller en bestemt etik. Beskrivelsen af forløbene sker ved, at de faggrupper, der håndterer 

patienttypen, diskuterer og identificerer de "nøgleinterventioner", der sker eller bør ske i for-

hold til patientkategorien. I processen klassificeres og beskrives interventionerne i  kategorier, 

der er acceptable for forfatterne:  

 
"Each patient population has a historical LOS (length of stay, jd) and traditional clinical approaches 
per physician and per institution. These clinical approaches are considered practice patterns, which 
in turn are rooted in tradition, science, convenience, research, preference, and ethics. Once these 
practice patterns are discussed among principal players, it is possible to put language to key interven-
tions. In turn, interventions can be classified and written in categories acceptable to the authors " 
(Zander, Karen, 1995:13)  
 

Som det fremgår af tabel 6.1 indeholder skemaet med beskrivelsen af en critical pathway et 

antal  basisoplysninger (patientens navn, hvem, der er casemanager m.m.). Derudover inde-

holder skemaet en beskrivelse af et kronologisk forløb i (f.eks.) dage ud af x-aksen og en be-

skrivelse af et antal forhold, der skal håndteres på tværs af det kronologiske forløb, herunder 

f.eks. 

• konsultationer og vurderinger  
• test og prøver 
• aktiviteter 
• behandlingstiltag 
• medicinering  
• anvisninger vedrørende diæt 
• udskrivningsrelaterede tiltag og 
• undervisningstiltag 
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På bagsiden af beskrivelsen finder man et skema, hvor personalet kan registrere afvigelser fra 

forløbet. I skemaet er der desuden en kolonne, hvor personalet kan forklare årsagen til afvi-

gelsen samt en kolonne, hvor de kan redegøre for de handlinger, der er iværksat i forbindelse 

med afvigelsen.    

 

Ifølge Karen Zander udarbejder en ledende sygeplejerske og en læge en individuelt tilpasset 

critical pathway senest 24 timer efter patientens indlæggelse på hospitalet. Eventuelle bidiag-

noser og  psykosociale forhold overvejes i den forbindelse. Herefter bliver enhver afvigelse 

fra forløbsbeskrivelsen betragtet som varians, der skal registeres i skemaet (se skemaet oven-

for).  Afvigelser bliver registreret dagligt og bliver placeret i 3 årsagskategorier: patientrelate-

rede, systemrelaterede og personalerelaterede årsager. Afvigelser godkendes  af enten den 

ledende sygeplejerske eller den ledende læge eller, der bliver iværksat handlinger for at korri-

gere afvigelsen. Sygeplejepersonalet  gennemgår forløbsbeskrivelsen og forløbet 3 gange om 

dagen i forbindelse med afrapportering i forbindelse med vagtskiftet. I forbindelse med vagt-

skiftet og diskussionen af de enkelte patienters forløbsbeskrivelser diskuterer sygeplejersker-

ne den forventede indlæggelsestid, kritiske begivenheder, der skal ske den pågældende dag og 

eventuel varians i forhold til det standardforløb, der er beskrevet i den oprindelige forløbsbe-

skrivelse. Forekommer der varians i forhold til forløb bliver afvigelserne taget op af de leden-

de sygeplejerskers overordnede.  

 

Ifølge Karen Zander påkalder idéen om patientforløb (critical pathways) sig hurtigt internati-

onal opmærksomhed og anvendes snart i andre (tid-rum) sammenhænge.  Hun forklarer for-

løbet på denne måde:   

"Because critical paths were nonconceptual, visually appealing, relatively easy to write, and effective 
in reviewing and often decreasing LOS (length of stay, jd), they gained international attention quickly. 
They were applied to a wide variety of situations, often starting with orthopedic and open-heart surgi-
cal procedures and then expanding to less predictable case types such as asthma, a subset (for exam-
ple, asthma in children in the emergency department), or a condition (for example, failure to wean). 
(Zander, Karen, 1995:11) 
 

CareMap Tools 

CareMap Tools er Karen Zanders og hendes kollegers mønsterbeskyttede videreudvikling af 

beskrivelserne af critical pathways (se bilag 4). Hun beskriver et antal problemer ved critical 

pathways, som udviklingen af CareMap Tools var løsningen på:  

 
• Critical paths emphasize tasks or tnterventions, rather than outcomes.  
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• Critical paths cannot replace any specific documents in the permanent medical record. Although 
they do constitute a multidisciplinary action plan, they have no built-in evaluation of results.  

• Variances from planned interventions listed on the critical path basically constitute a process 
audit, making clinicians wary of change processes ( a necessary step in individualizing care) lest 
there be a variance" (Zander, Karen, 1995:14).  

 

Karen Zander beskriver CareMap tools som årsags-virkningsmatricer ("cause- and- effect 

grids" (Zander, Karen,1995:15).  De er konstruerede på basis af en enkel formel, der kombi-

nerer det kritiske og kronologisk systematiserede forløb – dvs. de personalerelaterede inter-

ventioner - med kronologisk opståede patient og familierelaterede tilstande og problemer samt 

dertil knyttede mål og (planlagte/forventede) resultater. Karen Zander forklarer grundprincip-

pet i CareMap tools og forskellen imellem critical pathways og CareMap tools ved hjælp af 

disse figurer (figur 6.1 og figur 6.2).  

 

Figur 6.1  Grundprincip for Care Map Tools 

 

 
Kilde: Zander, Karen, 1995:18 

 
Figur 6.2  Grundprincip for Care Map Tools 

 

 
 
Kilde: Zander, Karen, 1995:18 
 

Hun bemærker dette i den forbindelse: 

”Like their critical path predecessors, CareMap tools chart phenomena associated with a homogene-
ous patient population as demonstrated in figure 1-7 (her figur6.1, jd) along two axes: action and 
time. Critical paths chart only multidisciplinary staff actions in terms of interventions against the time 
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line most appropriate for the phase of treatment of a specific population. CareMap tools go a step 
further by including expected patient/family responses to staff interventions in terms of outcome crite-
ria and intermediate measures of progress. Figure 1-8 (her figur 6.2, jd) diagrams the difference be-
tween a critical path and a Care Map tool” ( Zander, Karen, 1995:15)  
 

Ligesom i forbindelse med critical pathways bygger konstruktionen af CareMap tools på “re-

spektfuld” beskrivelse af de praksismønstre, der kendetegner faggruppernes håndtering af en 

patientgruppe:  

”To build a Care Map tool requires deep respect for the knowledge, concern, and tradition that clini-
cians in every discipline use in the care of patients. Practice patterns are based on research, experi-
ence, preference, convenience, ethics, regional influences, and other variables. They reflect good 
practice and can never replace good judgment” (Zander, Karen, 1995:15)  
 

Værktøjet skal desuden “indlejres” i en større organisatorisk proces for at fungere som ”pro-

cesstyringsværktøj” lige som critical pathways (se ovenfor):  

”A complete CareMap system includes variance analysis, use of an outcome-time focus in all multid-
isciplinary communication, case consultation and health care team meetings for patients at more-
than-acceptable variance, and CQI. The challenge of course, is to create a dynamic system of com-
plex care management from af static piece of paper “ (Zander, Karen, 1995:18)  
 

Ifølge Karen Zander er det ”ultimative resultat” af at anvende CareMap systemet, at varians i 

forhold til forløbene reduceres til et minimum, fordi personalets akkumulerede læring forbed-

rer deres muligheder for at forudsige, forebygge hændelser og dermed styre forløbene 63. Her-

til kommer, at systemet har andre fordele, der blandt andet løser nogle af de problemer, der 

blev forbundet med critical pathways:  

 
”CareMap tools are the newest breakthrough in cost/quality outcome management. They have evolved 
from their longer version, case management plans, and their condensed version, critical paths, into 
user-friendly documents that:  
 
• Replace nursing care plans as patient care plans  
• Describe the contributions of every department 
• Show standards of care and standards of practice, and the timed, sequenced relationship between 

the two for a given case type, DRG, ICD-9 code, or constellation of problems  
• Individualize care through analyzing and acting upon variances 
• Give each discipline the opportunity to streamline documentation by charting by exception (vari-

ance), with the CareMap tool representing the “norm” (non-exception)  
• Provide a database for CQI (quilty index) 
• Integrate the acuity systems, costing systems and research” 
(Zander, Karen, 1995:14-15) 
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6.2. Patientforløbsidéen på Frederiksberg Hospital 
Et af de steder, hvor idéen om patientforløb tages op i Danmark, er i det nyetablerede Hoved-

stadens Sygehusfællesskab (H:S). I den sygehusplan,  H:S 2000 fra 1996, der udarbejdes med 

henblik på at organisere sygehusbetjeningen i fællesskabet, besluttes det at etablere et Elektivt 

Kirurgisk Center på Frederiksberg Hospital.  I de oplæg, der udarbejdes op til udarbejdelse af 

sygehusplanen såvel som i selve sygeplanen præciseres det, hvordan idéen om patientforløb 

opfattes som tæt forbundet med idéen om elektiv kirurgi. Udskilning af akut behandling og 

fokus på planlagt behandling af et udvalg af kirurgiske diagnosetyper i centret kombineret 

med planlægning af "rationelle" patientforløb vil blandt andet bidrage til mere optimal res-

sourceudnyttelse, højere kvalitet i behandlingen og kontinuitet i patientforløbet, mener plan-

læggerne.  Den lokale projektgruppe, der etableres for at planlægge det kirurgiske center på 

Frederiksberg Hospital beslutter, at der skal udarbejdes et oplæg om patientforløb, der skal 

hjælpe de klinikrelaterede arbejdsgrupper, der er nedsat under projektgruppen for at planlæg-

ge klinikkerne i centret, med at udarbejde veltilrettelagte patientforløb.  

 

Frederiksberg Hospitals Planlægnings- og udviklingsafdeling påtager sig opgaven selv om 

ingen i afdelingen har nogen særlig dybtgående viden om patientforløb. Jeg er fuldmægtig i 

Planlægnings- og udviklingsafdelingen på dette tidspunkt, og opgaven havner på mit bord.  

Jeg starter fra "scratch" i den forbindelse og begynder med en litteratursøgning. Resultatet er 

sparsomt. Der viser sig at være relativt få danske kilder, der beskriver, hvordan der bør arbej-

des med planlægning af  "rationelle patientforløb" i praksis på trods af, at både politikere og 

administratorer taler meget om emnet. Nedenfor vil jeg gennemgå de eksempler på oversæt-

telser (aktanter), der indgik som grundlag eller var til rådighed, da jeg udarbejdede de to første 

oplæg og dermed forsøg på at oversætte patientforløbsidéen i forbindelse med etablering af 

det elektive kirurgiske center. Gennemgangen af inspirationskilderne er ordnet kronologisk. 

Jeg starter med den midtvejsrapport om planlægning af Elektivt Kirurgisk Center, der var mit 

første møde med patientforløbsidéen. Herefter gennemgår jeg nogle af de inspirationskilder, 

der derefter dannede baggrund for de oplæg, som jeg udarbejdede.  

 
6.2.1. Patientforløb ifølge midtvejsrapporten 
I den midtvejsrapport om Elektivt Kirurgisk Center, som hospitalets Planlægnings- og udvik-

lingschef forfatter, peger målsætningsbeskrivelsen på, at patientforløb er et planlægnings-
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værktøj, der skal bidrage til at skabe koordination og samarbejde og dermed processuel effek-

tivitet:  

”EKC (Elektivt Kirurgiskt Center, jd)  skal fungere som et udviklingscenter for elektive kirurgiske 
funktioner, og herigennem bidrage til udvikling af hensigtsmæssige driftsrutiner på de kirurgiske afde-
linger generelt, samt til den faglige kvalitetsudvikling og specifikt inden for de patientgrupper, syg-
domme og behandlingsformer, som henvises til centret. Dette opnås igennem tilrettelæggelse og gen-
nemførelse af patientforløb, hvor hele processen fra praktiserende læges henvisning, visitation, forun-
dersøgelse, indlæggelse, anæstesi, operation, udskrivelse, ambulant kontrol, epikrise samt information 
og kommunikation med og om patienten finder sted efter nøje fastlagte planer for de enkelte grupper 
af patienter. Disse planer udarbejdes, gennemføres og justeres i tæt samarbejde med den primære 
sundhedssektor” 64. 
 
De elementer, som Planlægnings- og udviklingschefen knytter til idéen om patientforløb er 
blandt andre disse:  
 
”Følgende er eksempler på områder inden for hvilke, der i det videre planlægningsarbejde bør fast-
sættes mål og iværksættes aktiviteter: 

- Behandlings- og plejeplaner for de hyppigste patientforløb 
- Fastlæggelse af faglige kvalitetsmål og indikatorer  for behandling og pleje i pati-

entforløbene.  
- Tildelt speciallæge og kontinuitet i patientforløbene i ambulatorium, indlæggelse, 

operation, ambulant kontrol.  
- Tildelt sygepleje (primary nursing) i sengeafsnit og ambulatorier 
- Anvendelse af Audit på patientforløb 
- Ajourførte journaler som hele tiden følger patienten igennem systemet 
- Kliniske databaser til sikring og udvikling af faglig kvalitet 
- Overholdelse af de 10 H:S servicemål 
- Patienttilfredshedsmålinger 
- Udnyttelsesgraden af operationsstuer (mål for ”knivtid”, udskiftning, rengøring 

m.v.) 
- Belægningsprocenten på sengepladser 
- Produktivitetsforbedring på 2 % pr. år i årene 1998-2000” 65 

 

Selvom ovennævnte giver en idé om,  hvad der forbindes med patientforløb, giver midtvejs-

rapporten ikke nogen anvisning på, hvordan der mere konkret bør arbejdes med udformning 

af patientforløbene. For at skaffe viden om dette, inddrager jeg  et antal andre kilder (aktan-

ter). 

 
6.2.2. Patientforløb i Københavns Sundhedsvæsen 
Planlægnings- og udviklingschefen på Frederiksberg Hospital er tidligere afdelingsleder i 

konsulentfunktionen i Københavns Kommunes Sundhedsvæsen og har været med til at kom-

mentere en praksisrettet bog om kvalitetsudvikling i den forbindelse: Kvalitetssikring i Sund-

hedsvæsenet – metoder og erfaringer, Københavns  Sundhedsvæsen, 1992. Han mener, at jeg 

kan hente inspiration om patientforløbsbeskrivelse i bogen. Bogens mål er at give et bud på, 
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hvordan en afdeling kan opbygge et kvalitetssikringssystem, der bidrager til at sikre og udvik-

le kvaliteten i ydelserne. Målet er også at bidrage med inspiration til, hvordan der kan arbej-

des med kvalitetssikring af enkeltydelser 66. I bogen oversættes forløbsanalyse til en metode 

til beskrivelse og analyse af patientforløbet. Den oversættes også til en metode, der kan an-

vendes, når der skal identificeres strategisk vigtige områder i patientforløbet 67. Den metode, 

som bogen mere præcist henviser til er brug af flowcharts. Ifølge forfatterne er fordelen ved 

brug af flowcharts, at de gør det muligt at:  

• overskue det samlede forløb 
• skabe enighed om, hvad der faktisk sker i forløbet  
• påpege muligheder for forbedringer ved at f..eks. dobbeltarbejde, 

overflødigt arbejde, ventesteder i forløbet og uklare ansvarsområder 
undgås.  

 

Procesanalysen består af to trin; beskrivelse og derefter; analyse af forløbet.  I analysefasen 

anbefaler bogen, at der blandt andre stilles disse spørgsmål til det forløb, der er beskrevet:  

 

• Er det nødvendigt, at flere forskellige faggrupper er involveret? 
• Forekommer ordinationsproceduren hensigtsmæssig? 
• Kunne papirgangene forenkles? 
• Kunne beslutninger træffes her og nu? 
• Hvad betyder den lange arbejdsgang for ventetider, arbejdstidsan-

vendelse, effektivitet? 
• Kunne forløbsdiagrammet forenkles? 

 

Hvis forløbet er vanskeligt at beskrive i flowcharts, mener forfatterne, at det kan være fordi 

forløbet er unødigt komplekst og dermed langt fra idealsituationen. Afsnittet om beskrivelse 

og analyse af forløb slutter af med en beskrivelse af en praktisk fremgangsmåde, der kan an-

vendes, når personalet i en afdeling skal udarbejde forløbsbeskrivelser. Fremgangsmåden be-

skrives således:  

1. Nedskriv formålet med forløbsbeskrivelsen  
2. Fastlæg første og sidste led i forløbet 
3. Brug tavle/flipover og forløbssymboler til at beskrive forløbet  
4. Kontroller jævnligt, om det er det rigtige, på det rigtige detaljerings-

niveau, der diskuteres og forløbsbeskrives 
5. Brug evt. 5min. Reglen: Et forløbssymbol skal på tavlen hvert 

5.minut. Hvis det ikke er muligt, brug skysymbolet og gå videre 
6. Forsøg at nå hele forløbet igennem på det/de fastlagte antal møder  
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6.2.3. Patientforløb på Rigshospitalet 
Via mit kollegiale netværk i Planlægnings- og udviklingsafdelingen får jeg fat i et oplæg om 

udarbejdelse af patientforløb, der er lavet af en udviklingskonsulent i Rigshospitalets uddan-

nelsesafdeling. Hun har deltaget i et kvalitetskursus i Boston i Total Kvalitets Ledelse (TQM), 

hvor hun blandt andet er blevet undervist i procesanalyse. Selvom underviserne på kvalitets-

kurset ikke direkte beskæftiger sig med emnet patientforløb, udleverer de artikler om clinical 

og critical pathways i forbindelse med undervisningen68.  I oplægget beskriver konsulenten 

formålet med idéen om patientforløb på denne måde: ”Formålet er at forbedre, effektivisere 

og synliggøre kvaliteten af patientbehandling og pleje under behørig hensyntagen til ressour-

ceudnyttelsen”  

 

Beskrivelse og analyse af patientforløb ses som løsning på mange typer problemer i sund-

hedsvæsenet:  

• Variation i behandlingsresultatet 
• For dårlige behandlingsresultater  
• Flaskehalse/ventetider 
• Klager 
• Manglende kontinuitet 
• Systematiske fejl/om-igen arbejde 
• Reduceret indlæggelsestid/krav om effektivitet 
• Dårlig/mangelfuld dokumentation 
• Utilstrækkelig viden om faktiske resultater 
• For mange kokke 
• Nedsat patient ’compliance’ 
  

Begrebet patientforløb defineres som:  

”Summen af aktiviteter, kontakter og hændelser, som en patient har i forbindelse med en eller anden 
kontakt med sundhedsvæsenet”  
 
Et patientforløb kan strække sig fra primær sundhedstjeneste over sygehusvæsenet og tilbage, 

eller kun vedrøre få indlæggelsesdage, afgrænsede aktiviteter og processer, forklarer konsu-

lenten. Patientforløb skal beskrives. Begrebet patientforløbsbeskrivelse definerer hun som:  

 
”..en systematisk beskrivelse af rækkefølge og art af elementer, som bør indgå i undersøgelse, behand-
ling, pleje og rehabilitering af en defineret patientkategori/et udvalgt forløb. Beskrivelsen indeholder 
kvalitetscheckpunkter/kvalitetsmål samt organisatoriske og ressourcemæssige overvejelser”  
 

Patientforløb forbindes med en teambaseret organisationsstruktur:  
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”Hvem der skal være hvor og gøre hvad, fremgår af forløbsbeskrivelsen. Tanken er, at det i højere 
grad end nu er opgavens karakter, der bestemmer vores struktur. Udviklingen går i retning af team 
med ansvar for dele af/eller hele forløb” 
 
Ovennævnte betyder, at patientforløb skal beskrives af tværfaglige emnegrupper/team sam-

mensat af repræsentanter fra alle involverede og relevante grupper og sektorer. Det patientfor-

løb, som den tværfaglige og tværsektorielle gruppe skal arbejde med, kan udvælges ud fra 

f.eks. disse kriterier:  

• Patientgruppen er hyppigt forekommende 
• Dårlige resultater/ dårlig kvalitet 
• Uforklarlig variation i de enkelte forløb 
• Patientgruppen er ressourcetung  
• Komplekse forløb, der kræver høj grad af 
• Koordinering  

 

Konsulenten beskriver emnegruppens arbejdsproces på denne måde:   

 
1. Det faktiske /aktuelle forløb analyseres ud fra 

- resultater 
- komplikationer 
- liggetid 
- kontinuitet, overlap og information  
- interne og eksterne flaskehalse 
- patientproblemer/behov og reaktioner 
- uløste problemer 
- dokumentation 
- forbrug af ydelser  

2. Litteraturstudier 
- Hvilke resultater er mulige? 
- Hvad gør man andre steder? 
- Epidemiologiske data  

3. Identifikation af problemområder i praksis 
4. Fastsættelse af kvalitetsmål og overordnet beskrivelse af forbedret forløb 
5. Faggruppevis beskrivelse af patientforløbets forskellige afsnit og tilhø-

rende kvalitetsmål 
6. Økonomiske/ressourcemæssige analyser og overvejelser  
7. Opstilling af kvalitetscheckpunkter  
8. Plan for implementering, herunder information og undervisning.  
9. I samarbejde med ledelsen overveje økonomiske og organisatoriske kon-

sekvenser og løsninger  
10. Gennemførelse af forbedret patientforløb  
11. Kvalitetsvurdering efter fastsat periode 
12. Justering, løbende kontrol og opdatering gennemføres  

 

 
 

75



Konsulenten foreslår, at forløbet beskrives ved hjælp af flowcharts. Flowcharts beskrives som 

en grafisk fremstilling af patientforløb med angivelse af aktiviteter, beslutninger, involverede 

fagpersoner og anslåede tidsforbrug.  Konsulenten viser også, hvordan et  patientforløb (i 

princippet) kan beskrives som et kronologiskt forløb, der består af 8 faser:  

 

   Henvisning 
 

   Forambulatorie 
 
   Indlæggelse 
 
   Operation 
 
   Postoperativ indlæggelse 
 
   Udskrivning 
 
   Efterundersøgelse og kontrol 
 
   Afslutning  

 

Konsulenten peger også på, at patientforløbet (og i den forbindelse opstilling af kvalitetsmål) 

kan anskues ud fra 4 synsvinkler/dimensioner: patientdimensionen, den professionelle, den 

organisatoriske og den økonomiske dimension (se tabel 6.2). Indholdet af hver af dimensio-

nerne beskrives på denne måde:  

 

Tabel 6.2  Fire synsvinkler på patientforløb 

Patientdimensionen   Den professionelle dimension 
Brugersynspunkter og interesser   Programmet bygger på veldokumenteret viden 
Helhed/kontinuitet i forløbet   Fokus på faglig kvalitet 
Få gennemgående kontaktpersoner  Fokus på resultater og arbejdsprocesser 
Tilstrækkelig og ensartet information  Fokus på sikkerhed og ricisi  
Kontinuitet/information på tværs af sektorer 
Sikkerhed og ricisi 
 
 
Organisatoriske dimension   Økonomisk dimension 
Fokus på ventetider og flaskehalse  Fokus på liggetid 
Fokus på unødvendige arbejdsgange   Fokus på behovet for ressourcer 
Fokus på kontinuitet og effektivitet   Fokus på cost-benefit 
Fokus på opgave- og ansvarsfordeling  Fokus på andre omkostningsrelaterede faktorer 
Fokus på samarbejdsrelationer internt og eksternt.  
Fokus på overleveringssituationer 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Endelig opstiller konsulenten et antal spørgsmål, der kan stilles til patientforløb i analysefa-

sen:  

• Er der for mange faggrupper involveret? 
• Er for mange personer involveret? 
• Er ordinationsprocedurer hensigtsmæssige? 
• Kan beslutninger fremskyndes og forenkles? 
• Er der lagt behandlings-plejeplan tidligt i forløbet? 
• Kan papirgange forenkles? 
• Hvornår i forløbet er der ventetid/flaskehalse? 

 
4.2.4. Øvrige inspirationskilder 
En kollega giver mig en rapport fra et af Københavns kommunes hospitaler. Rapporten inde-

holder en patientforløbsanalyse, som jeg ”låner” et antal spørgsmål til analysen af patientfor-

løb fra, da jeg udarbejder mit andet oplæg  (se analysen af forløbet i Ortopædkirurgisk klinik) 

69.  En anden inspirationskilde er en ældre overlæge i Gynækologisk Obstetrisk klinik, som 

jeg får fortalt har praktisk erfaring med patientforløbsbeskrivelse. Da jeg besøger ham, giver 

han mig en ”listelignende” forløbsbeskrivelse, der er inspirationskilden, da jeg udarbejder et 

eksempel på forløbsbeskrivelse til  mit andet oplæg om patientforløb. Ud over ovennævnte 

lader jeg mig inspirere af en undersøgelse, der er udarbejdet om patientforløb. Den er udar-

bejdet af Inga Smidt Thomsen, der er projektleder i Dansk Sygehus Institut (DSI) og Torben 

Sejr, der er læge 70. Undersøgelsen har til formål at analysere patientforløb på sygehuset og i 

primærsektoren for patienter tilknyttet en medicinsk afdeling på et mindre sygehus på Sjæl-

land. Dette med henblik på at udarbejde forslag til ændring i struktur og arbejdsgange på 

tværs af sektorerne, så der sikres mere effektive og hensigtsmæssige patientforløb. Med ud-

gangspunkt i de registreringer, der fremgår af patientjournal og kardex, beskriver forfatterne 

patientforløbene i flowcharts, hvilket gør det muligt at beskrive ”uhensigtsmæssigheder” i 

forløbet.  

 
4.2.5. Om inddragelse af elementer fra det danske sygehusfelt 
Udarbejdelsen af oplæggene til Elektivt Kirurgiskt Center viste sig at være en vanskelig op-

gave. Mine forsøg på at fremskaffe dansk litteratur om patientforløb gav mig indtryk af , at 

der ikke var formuleret nogen entydig udlægning af idéen om patientforløb og af hvordan, der 

burde arbejdes med den i praksis i en dansk sammenhæng. Den internationale litteratur om 

emnet fik jeg først kendskab til senere. Det samme gjaldt de forsøg på at formulere et dansk 

bud på beskrivelse og analyse af patientforløb, som sygeplejersken og konsulenten Vibeke 
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Krøll stod for i Ringkjøbing Amt på dette tidspunkt (se Krøll, Vibeke, 1995 og 1996).  Min 

retrospektive vurdering af den ”bricolage”71, jeg foretog, da jeg udarbejdede oplæggene om 

patientforløb til klinikledelserne i Elektivt Kirurgiskt Center (se analyse af forløbet i Orto-

pædkirurgisk klinik) er følgende: Mine oplæg ”ender med” at lægge vægt på procesanalyse og 

”reenginering” af patientforløb frem for procesanalyse og kvalitetsudvikling, som prioriteret 

af konsulenten fra Rigshospitalet (se analysen af oplæggene nedenfor). De centrale 

inspirationskilder (aktanter), der inddrages fra det danske sygehusfelt, viser sig at være: 

 
1. Planlægnings- og udviklingschefens midtvejsrapport, der beskriver  patientforløb som 

et planlægningsværktøj, der skal bidrage til at skabe koordination og samarbejde og 
dermed processuel effektivitet   

 
2. Den bog om kvalitetsudvikling, som Planlægnings- og udviklingschefen henviser mig 

til, hvor forløbs-/procesanalyse sættes lig med beskrivelse og analyse af forløb ved 
hjælp af flowcharts 

 
3. Den flowchartbaserede DSI undersøgelse af patientforløb i en medicinsk afdeling, der 

havde til formål at ændre struktur og arbejdsgange på tværs af hospitals- og primær-
sektoren med henblik på sikring af mere effektive og hensigtsmæssige patientforløb. 

 
6.3. Konklusion 
Oversættelse af patientforløb i Boston, USA: 

Idéen om patientforløb (critical pathways) opstår i forbindelse med et udviklingsforløb, der 

sættes i gang på grund af et oplevet internt og eksternt udviklingspres.  ”The Pratt 4 Project” 

afslører, at der er koordinations- og samarbejdsproblemer imellem såvel faggrupper som afde-

linger.  Desuden indføres der et nationalt DRG baseret system til betaling af sundhedsfaglige 

ydelser, som Karen Zander og hendes sygeplejekolleger frygter vil gå ud over de sundheds-

faglige ydelser til patienterne. Systemet vil medføre krav om nedskæring af liggetider og res-

sourceforbrug, mener de. Løsningen på problemerne bliver at igangsætte en udviklingsproces, 

der over tid munder ud i 4 forskellige oversættelser: case management planer, tidslinier, clini-

cal pathways og til sidst CareMap Tools. Oversættelserne objektiveres (Czarniawska & Joer-

ges, 1996) i 4 typer skemaer, der kan anvendes til planlægning, styring og kontrol af patient-

forløb, idet der hentes inspiration i industrielt udviklede idéer såsom kritisk vej og Gant-

skemaet. Overordnet er målet, at skemaerne samtidigt skal bidrage til effektiv ressourceudnyt-

telse, koordination, samarbejde (procesforbedring) og et kvalitativt behandlingsresultat.   
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Oversættelse af patientforløb på Frederiksberg Hospital, Danmark:  

Da udviklingskonsulenten (undertegnede) i Planlægnings- og udviklingsafdelingen skal til at 

oversætte idéen om patientforløb lykkes det ham ikke at finde frem til nogen entydig udlæg-

ning af idéen om patientforløb eller til, hvordan der bør arbejdes med den i praksis.  Han ind-

drager et antal aktanter fra det danske sygehusfelt, der hver på deres måde har bud på oversæt-

telse af idéen om patientforløb. Af disse bliver især 3 aktanter de primære inspirationskilder, 

da udviklingskonsulenten selv oversætter idéen om patientforløb. Resultatet er et oplæg, der 

især lægger vægt på procesanalyse og ”reenginering” af patientforløb. I processen fravælger 

udviklingskonsulenten en alternativ oversættelse; et oplæg (en aktant) udarbejdet af en konsu-

lent fra Rigshospitalet, der lægger vægt på procesanalyse og derefter kvalitetssikring og -

udvikling.    

 

Forskelle og ligheder imellem patientforløb på Rigshospitalet, på Frederiksberg Hospi-

tal og på hospitalerne i Boston: 

 

Karen Zander mener, at det især er Critical Pathways, der begynder at rejse (Czarniawska & 

Joerges, 1996) internationalt, herunder fordi de er visuelt appellerende, lette at skrive og ef-

fektive til at sænke liggetiden.  Spørgmålet er nu, om der er nogen sammenhæng imellem cri-

tical pathways og den oversættelse, der sker på Rigshospitalet og i Planlægnings- og udvik-

lingsafdelingen på Frederiksberg Hospital. Det vil sige, om critical pathways er en idé på rejse 

i Czarniawska & Joerges (1996) forstand?   

 
Oplæggene fra Frederiksberg Hospital ender med at lægge vægt på procesanalyse og ”reengi-

neering” af patientforløb frem for procesanalyse og kvalitetsudvikling, som prioriteret af kon-

sulenten fra Rigshospitalet. Det karakteristiske ved begge disse oversættelser er, at de både 

har elementer til fælles med men også er forskellige fra idéen om critical pathways. Et fælles 

element er, at der fokuseres på patientens forløb som det centrale. Et andet fælles element er, 

at patientforløb oversættes til en metode, der kan bidrage til mere optimal ressourceudnyttel-

se, højere kvalitet i behandlingen og kontinuitet i patientforløbet. Endnu et element, der er 

fælles, er konstruktion af forløbet som en matrice, der beskriver et tidsmæssigt (faseinddelt) 

forløb ud af én akse og nogle faggrupperelaterede handlinger ud af en anden akse – herunder i 

skemaer (se også analysen af mine to oplæg nedenfor). Yderligere et fælles karakteristika er 

fokuseringen på procesanalyse og i de danske eksempler brug af flowcharts i den forbindelse.  
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Der, hvor der kan konstateres en central forskel, er  i forhold til, hvad oversætterne mener, at  

procesanalysen især skal munde ud i. I mine oplæg fokuseres der især på, at procesanalysen 

skal munde ud i re-engineering 72, i oplægget fra Rigshospitalet munder procesanalysen ud i 

kvalitetsmåling og efterfølgende kvalitetsudvikling, medens  det centrale output fra proces-

analysen i critical pathways er en retningslinie om idealforløbet, som aktørerne i klinisk prak-

sis skal lade sig ”guide af” og registrere afvigelser i forhold til i forbindelse med deres daglige 

håndtering af patientforløb.   

 

Jeg vil konkludere følgende på baggrund af ovennævnte: Analysen demonstrerer, at der er 

stor forskel på oversættelsesprocesserne i de 3 lokale kontekster (Rigshospitalet, Frederiks-

berg Hospital og hospitalerne i Boston). Den demonstrerer også, at det kan være svært at for-

udse,hvad der ’rejser’ (Czarniawska & Joerges, 1996). Oversættelsen præges af  lokale aktø-

rers ”bounded rationality” og afhænger af lokal bricolage73  og non-humane aktørers (f.eks. de 

3 aktanters/oplæg, der inspirerer til ”re-engineering”) tilstedeværelse og relative magt. Det er 

delelementer (f.eks. de fælles elementer, der nævnes ovenfor) tilknyttet en idé, der rejser i 

højere grad end et sammenhængende ”sæt” af elementer omkring en idé, det vil sige et kon-

cept. Delelementerne udvælges og ”mixes” lokalt og mixes derudover med lokale elementer. 

Analysen demonstrerer dermed en central pointe og præmis for den videre analyse at oversæt-

telser af (reform) idéer er kontekstuelt bundne og samtidig resulterer i både variation og 

ensartethed i de typer af elementer, der knyttes til en lokal version af en (reform) idé.   
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Kapitel 7. Analyse: Ortopædkirurgisk klinik  
I dette kapitel vil jeg studere, hvordan mødet imellem idéen om patientforløb og praksis for-

løber i Ortopædkirurgisk klinik på Frederiksberg Hospital.  Med dette formål for øje, vil jeg 

først konstruere et kronologisk forløb på grundlag af data og dernæst nedbryde forløbet i epi-

soder, idet jeg tager udgangspunkt i de spørgsmål, der blev stillet under oversættelsesmodel-

lens punkt A.  Det kronologiske forløb dækker perioden august 1996 til februar 1997.  

 

7.1. Nedbrydning af det kronologiske forløb i episoder 
Planlægnings- og udviklingsafdelingen udarbejder oplæg (august 96) 

Ved et møde i projektgruppen om Elektivt Kirurgisk Center medio august 96 beslutter grup-

pen, at der skal udarbejdes et oplæg om patientforløb og kvalitetssikring, der kan understøtte 

planlægningsarbejdet i  klinikkerne74.  Planlægnings- og udviklingsafdelingen påtager sig 

opgaven, og en udviklingskonsulent udarbejder et oplæg med Planlægnings- og udviklings-

chefen som sparringspartner: Oplæg vedrørende patientforløb 75. Oplægget er en skriftlig me-

todebeskrivelse, der trin for trin forklarer, hvordan personalet bør gå frem,  når de beskriver 

og analyserer patientforløb lokalt i klinikkerne. Hensigten med oplægget ”er at inspirere og 

hjælpe klinikarbejdsgrupperne i deres arbejde med patientforløb” 76. Ifølge oplægget skal 

patientforløb tilrettelægges ud fra  5 principper, der afslører, at arbejdet med forløbsbeskrivel-

se har et ”reéngineering” formål.   Forløbsbeskrivelsen skal sikre 77: 

 

1. Optimering af arbejdsgange 

2.  Minimering af ventetider 

3.  Sikring af patient-personalekontinuitet 

4.  Optimering af information og kommunikation med patient  

     og imellem personalegrupper og  

5.  Optimering af resourceforbrug.    

 

Indledningsvis skal hver klinikarbejdsgruppe og centerledelsen udvælge de diagnosetyper, der 

skal laves patientforløb for i hver klinik. Oplægget foreslår herefter, at et patientforløb kan 

bestå af 14 kronologisk organiserede faser:  ”Gennemgangen nedenfor er et (af flere mulige) bud 

på de delelementer, der indgår i et patientforløb:  

1. Henvisning fra praktiserende læge 
2. Visitation 
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3. Modtagelse i ambulatorium 
4. Forundersøgelse 
5. Modtagelse til indlæggelse 
6. Indlæggelse 
7. Anæstesi 
8. Operation 
9. Opvågnen/hvile 
10. Information af / kommunikation med patient 
11. Udskrivning 
12. Udsendelse af epikrise/information og kommunikation  

               om patient med f.eks. prakt. læge 
13. Ambulant efterkontrol 
14. Genoptræning” 78 

 

Ifølge oplægget bør der udvikles og integreres procedurer i forhold til diagnostik, behandling, 

operation, pleje samt service på relevante steder i det faseinddelte forløb. Forinden skal forlø-

bet  dog beskrives og analyseres. Oplægget indeholder et bilag, der forklarer, hvordan man 

kan beskrive patientforløb ved hjælp af flowcharts: 

 

1. Nedskriv formålet med forløbsbeskrivelsen 
2. Fastlæg første og sidste led i forløbet 
3. Brug tavle/flipover og forløbssymboler til at beskrive forløbet  
4. Kontroller jævnligt, om det er det rigtige, på det rigtige detaljeringsni-

veau, der diskuteres og forløbsbeskrives  
5. Brug evt. 5-min. reglen: et forløbssymbol skal på tavlen hvert 5.minut 

Hvis det ikke er muligt, brug skysymbolet (=undersøges senere) og gå 
videre 

6. Forsøg at nå hele forløbet igennem på det / de fastlagte antal møder79  
 

Det indeholder også spørgsmål, der kan stilles til forløbet i analysefasen. Spørgsmålene frem-

går af tabel 7.1. 
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Tabel 7.1  Spørgsmål i analysefasen ifølge første oplæg 

Hovedkategori Spørgsmål 

Opgave -Hvilke opgaver skal løses hvornår i patientforløbet? 
-Hvordan skal opgaven løses? 
-Hvordan hænger opgaven sammen med andre opgaver? 

Opgave løses af -Hvem skal løse opgaven? 

Organisation og standarder -Hvordan organiseres opgaveløsningen, og hvilke standarder 

bør  gælde for arbejdet? 

Teknologi  Hvilke tekniske hjælpemidler er der brug for for at løse op-

gaven? 

Afledt effekt? -Vil opgaveløsningen/fasen medføre træk på tværgående 
  afdelinger (behov for prøver, røntgen  o.l. )? 
-Vil den medføre træk på serviceafdelinger (fx portørerne)?  
-Kræves/forudsættes der samarbejde med andre afdelinger  
 og/eller eksterne  samarbejdspartnere?      
-Hvordan koordineres ovennævnte bedst muligt med   
 patientforløbet? 

Papirgang -Hvordan sikres/optimeres papirgangen i forbindelse med 
 patientforløbet? 
-Hvem udfylder, hvilke papirer hvornår? Og hvor skal de 
sendes  

 hen (patientjournal og epikrise f.eks)? 
Kvalitetssikring -Hvordan kvalitetssikres patientforløbet? 

-Målepunkter: Hvor i patientforløbet kan/skal der måles på  
  kvaliteten? 
-Hvilke kvalitetsmål er der for hvert målepunkt? 
-Målesystem: hvordan måles disse? 
-Hvordan følges der op på ovennævnte?: 
-Hvem analyserer og afdækker årsag til forskel imellem  
 ønsket (jf. målsætning) og faktisk kvalitet? 
-Hvem laver strategi, handlingsplan og uddelegerer ansvar 
for  forbedring af kvaliteten?                                                     

-Hvordan/hvem evaluerer problemløsningen? 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Et afkrydsningsskema, der vedlægges som bilag, skal sikre, at spørgsmålene ovenfor stilles i 

forhold til alle faser i forløbet. Det, der skal komme ud af processen ifølge oplægget, er for-

slag til  patientforløbsbeskrivelse, arbejdstilrettelæggelse og organisation, bemanding og tek-

nologi samt kvalitetssikring og dokumentation i forhold til de patientforløb, der er i fokus.    
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Oplægget inddrages af arbejdsgruppen om patientforløb (september 96) 

Planlægnings- og udviklingsafdelingens oplæg er tænkt som og har potentiale til at blive en 

aktør i den videre oversættelsesproces. Det indeholder et bud på oversættelse af idéen om pa-

tientforløb. Det udspiller imidlertid hurtigt sin rolle:  Det første møde i gruppen om patient-

forløb i Ortopædkirurgisk klinik afholdes den 17.september. Gruppen diskuterer og beskriver 

kort indholdet af  faserne i et ortopædkirurgisk patientforløb med udgangspunkt i de 14 faser 

foreslået af Planlægnings- og udviklingsafdelingen80. Efter dette indledende forsøg på for-

løbsbeskrivelse beslutter gruppen at uddelegere opgaven til en overlæge og en afdelingssyge-

plejerske. Planlægnings- og udviklingsafdelingens oplæg inddrages ikke i det videre arbejde.  

 

Planlægnings- og udviklingsafdelingen reviderer sit oplæg (september 96) 

Oversættelsesaktiviteten fortsætter i Planlægnings- og udviklingsafdelingen. Den 18. septem-

ber udsender afdelingen et revideret oplæg.  Ideen er, at oplægget skal danne udgangspunkt 

for et gruppearbejde ved et seminar for Center-og klinikledelser på Hotel Hvide Hus i Køge 

den 24-25 september. Oplægget skal også hjælpe arbejdsgrupperne med deres lokale arbejde 

med patientforløb. Det reviderede oplæg er identisk med det første på flere punkter.  Ifølge 

oplægget skal forløbene f.eks. udformes efter de 5 principper, der blev nævnt ovenfor. Der er 

imidlertid også forskel på de to oplæg:  Antallet af faser i oplæggets bud på faser i et patient-

forløb er reduceret fra 14 til 8: 

1. Henvisning 
2. Forambulatorie 
3. Indlæggelse 
4. Operation 
5. Postoperativ indlæggelse 
6. Udskrivning 
7. Ambulant efterkontrol 
8. Afslutning 

 

Patientforløbet skal beskrives og analyseres ligesom i det første oplæg. De spørgsmål, der 

knytter sig til analysedelen, er imidlertid lavet om, så de nu retter sig eksplicit og direkte imod 

sikring af opfyldelse af de 5 principper/mål for forløbsbeskrivelsen (se tabel 7.2).  
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Tabel. 7.2    Spørgsmål i analysefasen ifølge andet oplæg 

Hovedspørgsmål  Underspørgsmål 

1. Sikrer det foreslåede forløb et fortløbende 
”flow” af patienter igennem klinikken? 

 

• Er der flaskehalse? Hvad gør vi ved dem? 
• Er der aktiviteter, der kan foregå samti-

digt i stedet for efter hinanden? 
• Kan forløbet forenkles – f.eks. ved æn-

dring af fysisk placering (af patienter, af-
snit m.m.) eller organisationsændringer? 

• Er der funktioner/processer, der kan inte-
greres, så patientforløbet gennemføres 
hurtigere (f.eks. tættere sammenkædning 
af anæstesi og operationsaktiviteten)? 

• Er der processer, rutiner, arbejds- og pa-
pirgange, der kan automatiseres? 

 
2. Sikrer forløbet personalepatientkonti-

nuiteten? 
 

• Hvordan sikres en kobling af pati-
ent/diagnosetyper og behandlerteam? 

• Hvordan skal bookingen foregå? 
3. Sikrer forløbet mindst mulig ventetid? 

 
• Medvirker antallet af (fysiske) flytninger 

af patienten til at forlænge eller forkorte 
patientforløbet? Kan det gøres anderle-
des/kan antallet af flytninger formind-
skes? 

• Er der flere eller færre kontakter imellem 
patient og personale, end der er brug for? 
Vil forløbet kunne forkortes ved færre pa-
tient-personale kontakter? 

• Hvor lang en indlæggelsestid medfører 
patientforløbet? Kan den forkortes? I så 
fald hvordan? 

• Bruges personalets arbejdstid på en måde, 
der sikrer et så kort patientforløb som mu-
ligt? (Eks: Hvor meget af arbejdstiden 
bruges til at behandle patienterne og hvor 
meget anvendes til administration, møder, 
transport og andre opgaver? Bør fordelin-
gen være anderledes fremover?  

4. Er der den fornødne kommunikation med 
patient og imellem de involverede perso-
nalegrupper? 

 

• Får patienten den information, han/hun 
skal have på det tidspunkt, hvor patienten 
har brug for det i forløbet ? 

• Medvirker kommunikationen imellem 
personalegrupperne til et velkoordineret 
patientforløb? 

5. Sikrer patientforløbet et hensigtsmæssigt 
ressourceforbrug? 

 

• Anvendes der så få personaleressourcer 
pr. patient som muligt? 

• Sikrer patientforløbet et så lille træk på 
ydelser fra de tværgående og serviceafde-
lingerne som muligt? 

• Medvirker patientforløbet til en bedre res-
sourceudnyttelse? 

Kilde: Egen tilvirkning 
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De output af processen, der blev nævnt i første oplæg suppleres med et eksplicit krav om be-

skrivelse af de justeringer, der har fundet sted som resultat af patientforløbsanalysen. Hertil 

kommer et krav om vurdering af, om forløbet lever op til de 5 overordnede ”principper” for 

patientforløbet. Re-engineering formålet præciseres dermed i forhold til første oplæg.  Det 

bilag, der forklarer, hvordan man kan beskrive patientforløb ved hjælp af flowcharts, er iden-

tisk med det i første oplæg.  Hertil kommer to nye bilag: et eksempel på en forløbsbeskrivelse 

og et skema i A4 arks størrelse, hvor man kan beskrive, hvem der løser hvilke opgaver hvor-

når pr. fase i patientforløbet samt forhold af betydning for koordination på tværs af faser.  

 

Overlæge og afdelingssygeplejerske laver udkast til forløbsbeskrivelse (september 96) 

Der sker nu et vigtigt skift i oversættelsesforløbet. Nye aktører med en anden oversættelse af 

idéen om patientforløb presser sig på. Arbejdet går for alvor i gang i den gruppe, der skal ar-

bejde med planlægning af patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik. Den overlæge og afde-

lingssygeplejerske, som fik til opgave at udarbejde forslag til patientforløbsbeskrivelser, frem-

lægger to udkast ved et møde den 26.september: en forløbsbeskrivelse for total knæalloplastik 

og en for total hoftealloplastik. Overlægen mener, at et af de problemer, som patientforløbs-

beskrivelserne skal løse, er at honorere eksterne krav om dokumentation. Sygehusdirektører, 

forskere, embedslægerne og akkreditører skal kunne læse om, hvad der foregår i klinikken.  

Dette opfattes som rimeligt, fordi f.eks. sygehusdirektører ofte bliver gjort ansvarlig for, hvad 

der foregår på deres hospital:  

 

”Det skal også tjene til at folk udefra kan komme og se, hvad vi laver. Det synes jeg er rimeligt 
nok…….Specielt bliver direktører jo ofte gjort ansvarlige for, hvad der foregår på deres hospital. Og 
derfor er det da også rimeligt nok, at de ved, hvad der foregår. Så jeg synes, at det er udmærket med 
sådan et stykke papir, så du kan læse det, så direktøren kan læse det, så embedslægerne kan læse det, 
så akkreditørerne kan læse det, hvis de ellers kan forstå dansk, så de ved, hvad der fore-
går”(overlæge). 
 

At kræve dokumentation er imidlertid en ting, at kræve indflydelse på  patientforløbet noget 

helt andet set fra overlægens synsvinkel:  

 
”….og jeg tror ikke, at de (eksterne aktører, jd) på noget tidspunkt kan drømme om at komme og sige 
til os, at det, der skal ikke foregå, det skal foregå sådan. Hvis de gør det, tror jeg vi vil blive meget, 
meget meget stødt på manchetterne. Og vi vil sige, at det har de for at sige det rent ud ikke forstand 
på, og det skal vi nok bestemme”(overlæge) 
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Et andet formål med forløbsbeskrivelse er at blive mere bevidste om, hvad personalet gør med 

patienterne på afdelingen – herunder om det er fornuftigt, og om tingene kan gøres anderle-

des. Overlægen forklarer ”logikken” bag udformningen af forløbsbeskrivelserne:   

 
”Det, vi gjorde, var, at vi bare satte os ned og beskrev det vi gjorde……….Det var ikke noget ,vi opfat-
tede som den store løsning på alle problemer. Min egen personlige opfattelse er, at nu gør vi det her, 
fordi der er nogen, der gerne ville have styr på hvad vi laver, og så kan vi jo skrive det ned, så, at de 
kan se det sort på hvidt. …….Der var ikke tale om, at vi satte os ned og opfandt noget nyt.  Det, vi 
gjorde, var, at vi satte os ned og beskrev det, som vi havde gjort altid” (Overlæge).  
 

Konsekvensen af ovennævnte er, at arbejdsgruppen om patientforløb udformer forløbsbeskri-

velser på basis af,  hvad man altid har gjort i forhold til hofte- og knæalloplastikpatienter i 

afdelingen. Patientforløb udformes som en kronologisk faseinddelt liste med standardproce-

durer (SOP´s) (se tabel 7.3). De beskrives af  overlægen og afdelingssygeplejersken og disku-

teres og rettes af to eller flere faggrupper (tværfagligt).  

 

”Det var altså sådan, at så ringede vi ned og spurgte hinanden. Eller også blev vi enige om at mødes.  
Eller også kom BU (afdelingssygeplejersken der havde ansvar for udarbejdelse af udkast,JD) ned til 
mig og spurgte: ”Hvad gør I egentlig der”….. det var jo sådan set medlemmerne i arbejdsgruppen, 
der hele tiden kommunikerede” (sekretær).  

 

Forløbene inddeles i 8 faser. Rutinemæssig sammenkobling af arbejdsopgaver, ansvarlige 

faggrupper, tidsfrister, information/tilladelser, beslutningskriterier, kvalitetscheckpunkter og 

genstande beskrives pr. fase (se tabel 7.3). Arbejdet medfører en stigende grad af detaljering i 

beskrivelsen af faggruppernes aktiviteter:  

 

”Der er jo ikke noget mystisk for os ved at sætte os ned og beskrive, hvad der foregår med patienterne. 
Det er jo ikke særligt svært... Der kan være forskellige opfattelser af, hvordan det skal stå på et stykke 
papir.  Men princippet er, at hvad der sker med patienter fra de kommer ind i den ene ende skal skri-
ves ned på et stykke papir.  Om det så skal udformes i et skema og stilles op i punkt 1, 2, 3 og 4 det kan 
man jo godt sidde og diskutere.  Og så sker der det, at når man sidder og arbejder med det, så bliver 
det mere og mere detaljeret. For der er nogen, der siger, jeg kan godt skrive ned, hvad sekretærerne 
skal registrere. Skal vi ikke også skrive ned, hvem der siger hvad til hvem. Og så bliver det mere og 
mere detaljeret ” (Overlæge) 
 

Resultatet er, at arbejdsgruppen udarbejder et antal supplerende dokumenter efter samme 

princip som patientforløbsbeskrivelsen (man beskriver rutiner/rutinemæssig sammenkobling 

af elementer) – herunder i forhold til præoperativ forberedelse, postoperativ sygepleje, mobi-

lisering og patientinformation. Flere af disse dokumenter udsendes den 30 september.  
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Tabel 7.3 Patientforløb som kronologisk faseinddelt liste 
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Kilde: Ortopædkirurgisk klinik 
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Forløbsbeskrivelsen medfører ikke de store ændringer af ”det man gør” ifølge overlægen 81 82.  

Faggrupperne fandt ud af,  hvad de andre faggrupper lavede – f.eks. at sygeplejerskerne ikke 

fortalte patienterne noget, som lægerne troede, at de fortalte dem.  Forløbsbeskrivelsen  bi-

drog dermed til, at hver enkelt patient kunne opleve et mere sammenhængende forløb, men 

der blev ikke  opereret en eneste patient mere af den grund (Overlæge). 

 

Klinikchef gør overlægen til hovedansvarlig  (oktober 96) 

På dette tidspunkt melder en ny aktør sig på banen, der drejer oversættelsesprocessen i en ny  

retning. Den ny klinikchef er ansat i sommeren 1996. Han begynder først at bidrage til pati-

entforløbsarbejdet i efterårsmånederne. Indtil da har han begrænset indflydelse på arbejdet 83. 

Den 2.oktober færdiggør arbejdsgruppen om ortopædkirurgisk klinik en rapport til projekt-

gruppen for Elektivt Kirurgisk Center. Klinikchefen, der skriver rapporten, knytter nye ele-

menter til patientforløbskonceptet i den forbindelse. Der skal udarbejdes kvalitetssikringspro-

grammer på basis af de udviklede ”modelprogrammer” 84. Der er desuden truffet beslutning 

om etablering af tværfaglige team bestående af læger, sygeplejersker og lægesekretærer, der 

følger patienten igennem hele forløbet. Der er også udarbejdet teambaseret sengeopdeling i 

sengeafsnittet85. Den 11. oktober 1996 meddeler klinikledelsen patientforløbsgruppen, at der 

skal etableres ekspertgrupper inden for hvert subspeciale i klinikken. Ekspertgrupperne skal 

ledes af  ”områdeansvarlige” overlæger og får tildelt ansvaret for udarbejdelse af patientvej-

ledninger, patientforløb/modelprogrammer og kvalitetssikring – herunder udarbejdelse af for-

slag til kvalitetssikringsparametre til modelprogrammerne 86. Klinikchefen kommenterer be-

slutningen på denne måde:  

 
”Hvis du har en kirurg, der er ansvarlig for en bestemt operationstype, så vil det jo være sort ikke at 
have vedkommende til at udarbejde modelprogrammet eller være med til at udarbejde modelpro-
grammet. Selvfølgelig er det ankerpersonen”(klinikchefen) 
 
Det er tempoet i den faglige udvikling, der nødvendiggør specialisering, mener klinikchefen:  

Det er vanskeligt for enkeltpersoner at beherske alle delelementer i specialet:  

 
”Det er noget, som jeg fik indført på Bispebjerg, også selvom jeg ikke var administrerende overlæge. 
Altså at vi havde vores ekspertområder. Det mener jeg stadigvæk er fornuftigt. Faget ligesom andre 
lægefag udvikler sig voldsomt.  Og det er meget svært at beherske alle delelementer. Den administre-
rende overlæge ville være en kæmpe torsk, hvis han satte sig selv som den øverste faglige leder med 
kvalifikationer, der dækkede alle subspecialer”(klinikchefen)  
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Arbejdsgruppen lukkes ned (oktober 96) 

Den 16.oktober afholdes der på ny møde i arbejdsgruppen om patientforløb. Der indføjes 

smårettelser i patientforløb for dagkirurgiske og knæalloplastikpatienter. Mobiliseringspla-

nerne gennemgås og rettes til. Desuden konstaterer arbejdsgruppen, at den mangler at udar-

bejde patientforløb for 12 andre diagnosetyper 87.  Det besluttes at aflyse et kommende møde, 

fordi der er for travlt med at beskrive de resterende forløb88. Mødet bliver det sidste i arbejds-

gruppen. 

 

Klinikchefen foreslår fremgangsmåde (november 96) 

Den 11. november mødes Centerledelsen for Elektivt Kirurgisk Center med lederne af cent-

rets klinikker på Copenhagen Admiral Hotel. Et punkt på dagsordenen til seminaret er ”pati-

entforløb - forslag til det videre arbejde”  I sit indlæg giver centerchefen udtryk for usikker-

hed i forhold til, hvordan patientforløb bør udformes i centret89.  Centerledelsens indlæg efter-

følges af et gruppearbejde, der skal generere forslag til, hvordan der bør arbejdes med patient-

forløb i centret. Klinikchefen for Ortopædkirurgisk klinik/hans gruppe fremlægger et forslag:  

 
”Den ansvarlige overlæge fastlægger på basis af de seneste kliniske undersøgelser den optimale ope-
rative behandling og det optimale postoperative behandlingsforløb. Den ansvarlige oversygeplejerske 
fastlægger ud fra den valgte kirurgiske behandling den optimale sygepleje. Ud fra det udarbejdede 
behandlings- og plejeregime udarbejder en tværfaglig arbejdsgruppe: 1.Det normale administrative 
patientforløb, 2. Det normale behandlingsmæssige patientforløb (modelprogrammet) Herefter god-
kendes forløbene af klinikledelsen. Ud fra det administrative og behandlingsmæssige patientforløb 
vælger den tværfaglige arbejdsgruppe kriterier, standarder og indikatorer til kvalitetssikring af be-
handlingen. Klinikledelsen får herefter forelagt den valgte kvalitetssikring til godkendelse. Ud fra det 
fastlagte behandlingsregime udarbejder den tværfaglige arbejdsgruppe den tilhørende patientvejled-
ning. Denne godkendes efterfølgende af klinikledelsen 90 
 

I forlængelse af seminaret på Copenhagen Admiral Hotel nedsætter centerledelsen en ad hoc-

gruppe, der får til opgave at udarbejde en indstilling til centerledelsen om udformning af pati-

entforløb i Elektivt Kirurgisk Center. 

 
Klinikchefen præciserer sammenhænge i patientforløbet (november 96) 

Klinikchefen for Ortopædkirurgisk klinik udarbejder en statusrapport  til projektgruppen for 

Elektivt Kirurgisk Center den 26.november. Her kan man læse, at "der er udarbejdet et mo-

delprogram for hoftealloplastikker, som kan anvendes som skabelon for de øvrige modelpro-

grammer"91. I statusrapporten forbindes patientforløb og det tidligere nævnte teamsystem med 
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et ugedagsbaseret skemaplanlægningssystem og et bookingsystem - herunder et elektronisk 

bookingsystem, som klinikken forsøger at skaffe penge til:  

 
"Der er indført et aktivitetsskema med faste ugedage for det ansatte personale, således at lægerne har 
ambulatoriedage og operationsdage på faste ugedage.Dette ugedagsbaserede system er kombineret 
med et teambaseret patientbehandlingsforløb, hvor de enkelte behandlerteam bestående af en læge, en 
sygeplejerske, en sekretær, en fysioterapeut og en ergoterapeut følger patienten igennem hele forløbet. 
Dette patient-behandlingssystem medfører en omlægning af arbejdsgangen i afdelingen, og systemet 
muliggør, at hele patientforløbet kan bookes for patienten allerede ved forundersøgelsen. Afdelingen 
har ansøgt om at få økonomi til at afprøve et bookingsystem, der kan gennemføre denne booking på en 
koordineret måde" 92. 
 
Ifølge klinikchefen er afdelingen kommet videre med kvalitetssikring af patientforløb i Orto-

pædkirurgisk klinik. Kvalitetscheckpunkter, komplikationsregistrering, patienttilfredshedssy-

stem og kliniske databaser kobles til listen af elementer, der associeres med patientforløb:  

 
"I forbindelse med udarbejdelse af modelprogrammer, er der indført kvalitetscheckpunkter i model-
programmet. Det drejer sig dels om sikring af de 10 H:S mål. Derudover drejer det sig om komplika-
tionsregistrering....... Endelig er afdelingen sammen med firmaet Holstein & Toft i færd med at udvikle 
et patienttilfredshedssystem, som skal implementeres i afdelingen. Ud over ovenstående arbejder afde-
lingen med kliniske databaser, både for hofte- og knæalloplastikker, sidstnævnte vil dog først være i 
gang i 1997”93 
 
Klinikchef og afdelingssygeplejerske udarbejder ”det liggende A4 ark” (november 96) 

Det er klinikledelsen, der har taget initiativ til udarbejdelse af det ”modelprogram”, der omta-

les ovenfor (interview med klinikchef). På det tidspunkt, hvor klinikchefen udarbejder sin 

rapport til projektgruppen, har arbejdet været i gang i et stykke tid. Den afdelingssygeplejer-

ske, der indgik som central aktør i den patientforløbsgruppe, der i praksis blev nedlagt (se 

ovenfor), fungerer som sekretær for klinikledelsen i forbindelse med arbejdet. Ifølge afde-

lingssygeplejersken er det især hende og klinikchefen, der udarbejder modelprogrammet. Af-

delingssygeplejersken laver det praktiske arbejde i den forbindelse (interview med afd. Syge-

plejerske).  

 

Klinikchefen forventer, at patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik kan planlægges nøje og 

rationelt, hvilket vil give patienterne en fornemmelse af tryghed og af, at afdelingen har styr 

på, hvad der foregår (interview med klinikchefen). Forklaringen på, at den detaljerede og rati-

onelle planlægning er mulig, er, at afdelingen er elektiv, og at den behandler relativt få og 

ensartede patienttyper: 
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”Patientforløb er der jo ikke noget nyt i. Det har vi jo haft siden hypocrates. Alle behandlinger har jo 
haft elementer af et eller andet forløb, der skulle struktureres. Men som vi netop kom tilbage fra, så 
har man mulighed for her at strukturere forløbet meget mere, end man kan normalt af to grunde. Den 
første grund er, at man har en afdeling, som i det væsentlige er elektiv. Dvs. man har ikke disse 
ustandselige afbrydelser på det planlagte….. Det andet element er, at du har relativt ensartede be-
handlinger. Hvis du havde den akutte afdelings mangfoldighed af diagnoser ville det være lidt svært at 
lave ret meget planlægning.  Du kan selvfølgelig godt lave nogle systematiske, overordnede principiel-
le planlægninger for hvordan patienterne skulle lægges ind og hvem der skulle gøre dit og dat…. Men 
at gå ned i selve den sygeplejefaglige og lægefaglige behandling det ville være svært, fordi det ville 
variere som dag og nat, når du ville få tusinde forskellige diagnoser ind. Det er ikke svært 
her”(klinikchefen). 
 
Ifølge klinikchefen beskriver et patientforløb hvad hver enkelt aktør/personalegruppe laver 

omkring patienten på en tidsakse fra forundersøgelse til efterambulant kontrol.  Forløbet sæt-

tes op i en matrice:  

 
”Det er jo totalt, alt hvad der vedrører patienten. Dels hele forløbet igennem tidsmæssigt på en tidsak-
se fra forundersøgelse til efterambulant kontrol. Det er så det ene. Men på den tidsakse er det en lang 
række forskellige delelementer, der er. Det er sådan en slags matrice, som vi stiller op. Det er jo noget 
administrativt, som i det væsentligste berører mig og sekretariatet, sekretærfunktionen i relation til det 
grønne system med udskrivning og indlæggelse og epikriser og registrering af dit og dat, og det er 
noget plejemæssigt, som vedrører sygeplejefunktionen over denne her tidsakse. Der er noget lægeligt. 
Så er der i virkeligheden noget, der vedrører alle personalegrupper.  Så det bliver en utrolig masse 
delelementer, som prøver at beskrive, hvad hver enkelt aktør laver omkring patienten ”(klinikchef)  
  
Ifølge afdelingssygeplejersken er det blandt andet de elementer, der er beskrevet i den nedlag-

te patientforløbsgruppes dokumenter, der sættes ind i det liggende A4 ark/modelprogrammet; 

”det er jo de ting (elementer fra dokumenter fra patientforløbsgruppen, jd), der er sat ind i 

det her (modelprogrammet, jd)” (Afd. Sygeplejerske).  Der afholdes møder og rettes i model-

programmet mange gange i processen (afd. Sygeplejerske).   

 

Den 27.november fremlægger klinikchefen og afdelingssygeplejersken resultatet af anstren-

gelserne  ”modelprogram for totalhoftealloplastik” (tabel 7.4 er et uddrag/første side af  

modelprogrammet). Modelprogrammet er et liggende A4 ark med påtrykt skema. Skemaets 

x-akse er opdelt i 4 søjler med disse overskrifter: Begivenhed, Aktivitet, Kvalitetscheck og 

Registrering. Y-aksen er inddelt i faser: Henvisning, Forundersøgelse, Præoperativ ambulant 

forundersøgelse, Indlæggelse etc. For hver fase beskriver skemaet hvem, der skal være til 

stede eller handle i fasen. Skemaet beskriver også hvilke opgaver, der skal løses, hvilke akti-

viteter, der er forbundet med opgaveløsningen (stemple, forundersøge, sende, bestille etc.) 

samt beslutningskriterier og genstande (f.eks. skemaer, patientinformationsmateriale m.m.), 

der er  knyttet til opgaveløsningen i fasen.  
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Tabel 7.4 Modelprogrammet som et liggende A4 ark 

 
Kilde: Ortopædkirurgisk klinik 
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Skemaet beskriver også de kvalitetscheck, der skal foretages pr. fase, samt hvordan registre-

ringen af patienten i Grønt System skal foregå.  Nogle af ”kvalitetscheckpunkterne” vedrører 

H:S´s 10 servicemål 94.  

 

Modelprogrammet bidrager til at løse et ledelsesmæssigt problem.  Det bidrager til at skabe 

dialog, konsensus og til at fastholde aftaler imellem faggrupperne. Klinikchefen omtaler mo-

delprogrammet som en kontrakt i den forbindelse: 

 
”Det er en formalisering af det, du rent faktisk gør. Og dermed er der så de begrænsninger i det, at 
hvis folk begynder at gøre noget andet, så modulerer du programmet sådan, så det passer til det. Det 
gør de formentlig fordi der  er der nogle solide faglige grunde til, at de gør det, og det må man så tage 
en dialog om.  Men modelprogrammet er vel ikke noget mål i sig selv, men det er et udtryk for, at du i 
din afdeling og din adfærd har arbejdet tingene meget grundigt igennem og tænkt over, hvad du vil 
gøre….. Du kan sige, at det er en kontrakt som en gruppe mennesker indgår sammen om, hvordan de 
vil håndtere en eller anden problematik.  Og den kontrakt, den binder dem. Hvis du ikke havde den, 
ville det meget let begynde at køre”(klinikchefen)  
 

Sygeplejersker og læger reagerer på modelprogrammet (november 96) 

Sygeplejerskerne og lægerne modtager modelprogrammet forskelligt. Sygeplejerskerne er 

primært positive, medens lægerne er mere forbeholdne; ”Sygeplejerskerne var vel de første til 

at tage det til sig. De var nok de mest positive. Lægerne var lidt mere forbeholdne, fordi de 

opfattede det som lidt stivbenet….” (klinikchefen)  Klinikchefen forklarer sygeplejerskernes 

positive holdning på denne måde:  

 
”Sygeplejerskerne opfattede det klart som en lettelse, at det lå helt fast, hvad man gjorde, og hvad 
man ikke gjorde. De kom fra en afdeling, hvor man skulle huske på -  er det nu doktor Jensen eller 
doktor Sørensen, der opererede patiente?.  Fordi hvis det er doktor Jensen, skal drænet fjernes på 7. 
dag og hvis det er doktor Sørensen så…. Du ved hele det der, som jo er et helvede at have med at gø-
re, når man har sådan noget i en afdeling. Hvor man kan sige, at det skaber usikkerhed og muligheden 
for fejltagelser…. er jo meget stor. Men man må jo regne med, at den enkelte læges individuelle pro-
gram, hvis der er 14 forskellige programmer i en afdeling jo i mange tilfælde ikke bliver fulgt, fordi 
man kan jo ikke huske det. Det oplevede sygeplejerskerne som en stor lettelse” (klinikchefen) 
  
Hvor sygeplejerskerne ser en fordel i standardiserede forløb, reagerer lægerne imod standardi-

sering på områder, som de mener bør være underlagt den enkelte læges individuelle faglige 

skøn. Klinikchefen gennemtvinger imidlertid en standardisering:  

 
”Der var sådan noget som protesevalg for at tage noget konkret.  De var jo ved at æde mig nogen af 
dem, da vi diktatorisk sagde, at nu skulle vi enes om en protese. Modargumentet var, at alle argumen-
terede for sin egen lille hasan med de skæve ben. Det var verdens bedste protese netop den, som de 
lavede. Og selvfølgelig skulle de have lov til at lave en bestemt protese, hvis de syntes, at den var bed-
re end de andre, da det var dem, der var ansvarlig for, at det blev et godt resultat. Og jeg var jo så 
flabet og sagde:”Fint gør du det, men så må du selv betale protesen, for jeg vil kun indkøbe den…. Så 
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når vi er blevet enige om en protesetyper, som vi bruger, så må du komme med nogle specifikke argu-
menter for den enkelte patient, det bøjer jeg mig for… Men hvis der ikke er nogle specifikke lægefagli-
ge argumenter andet end at du synes, at den er god og den har jeg altid været så glad for, så er det dit 
eget budget, der betaler protesen. Vi gør det ikke”(klinikchefen) 
 
Klinikchefen oplever også, at en ”lidt bagstræberisk flok, der er halet med over fra den gamle 

afdeling” (Klinikchefen)  ikke har lyst til alt det nye, som den ny klinik indebærer. Forandrin-

gerne gennemføres dog alligevel;”det blev sgu gennemført alligevel. For ledelse er også at ville. 

Og vi vil! Så det var jo ikke sådan, at vi bare satte os ned og fandt os i, at de strittede imod….” (kli-

nikchefen) 

 

Modelprogrammet som  standard i Elektivt Kirurgisk Center (december 96) 

I forlængelse af seminaret på Copenhagen Admiral Hotel nedsatte centerledelsen en ad hoc-

gruppe, der fik til opgave at udarbejde en indstilling til centerledelsen om udformning af pati-

entforløb i Elektiv Kirurgisk Center. Klinikchefen fra Ortopædkirurgisk klinik deltager i 

gruppen ligesom medarbejderen fra Planlægning- og udviklingsafdelingen Gruppen indsender 

indstilling til centerledelsen den 6. december. Den indstiller, at Ortopædkirurgisk kliniks me-

tode til beskrivelse af patientforløb (det liggende A4 ark) skal anvendes i alle klinikker i 

EKC” 95. Gruppen foreslår ændringer af modelprogrammet 96  herunder, at der indføjes en 

søjle i modelprogrammet, der via en nøgle (baseret på de ansvarliges initialer) angiver, hvem 

der er ansvarlig for løsning af en given opgave/aktivitet97. Sidstnævnte ændring indarbejdes i 

de reviderede versioner af modelprogrammet, der udsendes den 2.januar og den 5.februar 

1997.  

 

Elektivt Kirurgisk Center udsender den afsluttende rapport (februar) 

Februar 1997 udsender projektgruppen om EKC sin anden og afsluttende rapport. Ifølge rap-

porten er det besluttet at beskrive patientforløb i EKC med udgangspunkt i modelprogram-

merne fra  Ortopædkirurgisk klinik98. Modelprogram for Total hofte-/knæalloplastik fra den 

5. februar er vedlagt som eksempel på Elektivt Kirurgisk Centers patientforløb i rapporten. 

 
7.1.1. Identifikation af episoder 
Det kronologiske forløb, der er konstrueret på basis af data, er gengivet i tabel 7.5  
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Tabel 7.5 Kronologisk forløb og episoder 

______________________________________________________________________ 

ÅR   DATO/MD.    AKTIVITET                                                          EPISODE 

1996    15.aug.         Planlægnings-og udviklingsafdelingen udarbejder          1. episode 
   oplæg Patientforløb

  som 
   re-engineering 
 17.sept. Oplægget inddrages af arbejdsgruppen om patient- 
  forløb 
  
 18.sept. Planlægnings- og udviklingsafdelingen reviderer 
  sit oplæg 
   
 26.sept. Overlæge og afdelingssygeplejerske laver udkast  2. episode 
  til forløbsbeskrivelse Patientforløb  

 som dokumenta- 
 tionsredskab 

 
2.okt. Klinikchef gør overlægen til hovedansvarlig 3. episode 

Patientforløb  
 16.okt. Arbejdsgruppen lukkes ned og som totalkoncept
   og model- 
 11.nov. Klinikchefen foreslår fremgangsmåde program 
 
 26.nov. Klinikchefen præciserer sammenhænge i patient- 
 forløbet 
 
 27.nov. Klinikchef og afdelingssygeplejerske udarbejder 
 ”det liggende A4 ark” 
 
 27.nov. Sygeplejersker og læger reagerer på modelprogrammet 
 
 6.dec. Modelprogrammet som EKC standard 
 
1997    Februar EKC udsender afsluttende rapport 
__________________________________________________________________________ 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af tabellen har jeg identificeret 3 episoder på baggrund af forløbet og over-

sættelsesmodellens spørgsmål (se modellens punkt A):  

 
1.episode (august 96 til september 96) 
Patientforløb som re-engineering 

 
2.episode (ultimo september 96 ) 
Patientforløb som dokumentationsredskab 
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3.episode (oktober 96 til februar 97) 
Patientforløb som totalkoncept og modelprogram 

 
Episoderne er afgrænset ved, at jeg har identificeret, hvad det var for idérelaterede projekter, 

der tiltrak sig hvilke aktørers oversættelsesaktivitet i løbet af det kronologiske forløb. Herefter 

har jeg forsøgt at bestemme, hvornår oversættelsesaktivitet i forhold til aktørernes projekter 

starter hhv. stopper eller ”dør ud” i løbet af processen (jf oversættelsesmodellen). Den analy-

se, der fører frem til inddelingen i de 3  episoder, er følgende:      

 

I starten af oversættelsesforløbet foregår den centrale oversættelsesaktivitet i forhold til pa-

tienforløb i Planlægnings- og udviklingsafdelingen på Frederiksberg Hospital, hvor en med-

arbejder udarbejder to oplæg om, hvordan der bør arbejdes med patientforløb i klinikkerne i 

Elektivt Kirurgisk Center. Oplæggene berøres kort i den arbejdsgruppe om patientforløb, der 

starter op i Ortopædkirurgisk klinik men indgår ikke i det videre arbejde i Ortopædkirurgisk 

klinik.  

 

Det videre oversættelsesarbejde sker i arbejdsgruppen om patientforløb i Ortopædkirurgisk 

klinik.  Her er det især en overlæge og en afdelingssygeplejerske, der står for oversættelsesak-

tiviteterne.  Det, der fokuseres på er, at beskrive og dokumentere ”det man plejer at gøre” i 

forhold til patientforløb. Primært for at tilfredsstille eksterne interessenters behov for doku-

mentation.  

 

Da ovennævnte patientforløbsgruppe de facto nedlægges, overtager klinikchefen og en afde-

lingssygeplejerske oversættelsesarbejdet.  Den oversættelsesaktivitet, de igangsætter,  fører til 

at patientforløb først oversættes til et totalkoncept og derefter et objekt – et modelprogram, 

der oversættes til et ledelsesværktøj.    
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7.2. Analyse af episoders indhold og udviklingsforløb 
Jeg vil nu analysere de nævnte episoders indhold og udviklingsforløb. Udgangspunktet er de 

spørgsmål, der blev stillet under oversættelsesmodellens punkt B (se ovenfor).  

 
7.2.1. Patientforløb som reengineering 
Som det fremgår beslutter projektgruppen, at der skal udarbejdes et oplæg, der kan hjælpe 

arbejdsgrupperne med deres beskrivelse og analyse af patientforløb. Planlægnings- og udvik-

lingsafdelingen tolker opgaven som en udviklingsopgave, der  hører hjemme i Planlægnings- 

og udviklingsafdelingens regi og producerer to oplæg om patientforløbsbeskrivelse, en fore-

løbig og en mere færdig udgave99.  Oplæggene er interessante, fordi de er det første forsøg på 

at oversætte patientforløbsidéen og give et konkret bud på, hvad et patientforløb er og på, 

hvordan man kan arbejde med forløbsbeskrivelse. Et hovedformål med oplæggene er at intro-

ducere en metode, som personalet i Elektiv Kirurgisk Center kan benytte til at undgå eller 

reducere organisatorisk og materiel  ”slack” via procesanalyse, ”re-engineering” og kvalitets-

sikring af processer. Det, som der skal stræbes imod ifølge oplæggene, er optimal arbejdsde-

ling, opgaveløsning og koordination imellem humane aktører indbyrdes og imellem disse og 

non-humane aktører. Herunder imellem faggrupper indbyrdes og imellem disse og objekter 

såsom journaler, epikriser og tekniske hjælpemidler. De prioriterede delmål er optimering af 

arbejdsgange, minimering af ventetider, bedre patient-personalekontinuitet, optimering af 

information, kommunikation og ressourceforbrug. Oplæggene peger på metoder, der kan 

hjælpe aktørerne med at nå disse mål. Patientforløb kan beskrives ved hjælp af flowcharts og 

analyseres ved, at der stilles spørgsmål til forløbene. De ”ønskelige output” af processen er  

en forløbsbeskrivelse og forslag til arbejdstilrettelæggelse, organisation, bemanding og tekno-

logi samt kvalitetssikring og dokumentation af patientforløbet. I det andet oplæg omfatter de 

ønskelige output en beskrivelse af de justeringer, der har fundet sted som resultat af patient-

forløbsanalysen og af, om forløbet lever op til de 5 overordnede ”principper” for patientforlø-

bet. Re-engineering formålet præciseres dermed i forhold til første oplæg.   

 

Oplæggene udgør mulige bud på oversættelse af idéen om patientforløb. Men hvad sker der 

med dem?  Det første oplæg dukker op i arbejdsgruppen om patientforløb; arbejdsgruppen 

lader sig inspirere af oplæggets faseinddeling, da de diskuterer og forsøger at opdele forløbet 

for hoftepatienter i klinikken kronologisk. Oplæggene inddrages imidlertid ikke i det videre 
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forløb.  Der er ikke nogen bærere af eller fortalere for Planlægnings- og udviklingsafdelingens 

oversættelse i arbejdsgruppen. Resultatet er, at oversættelsen af idéen med udgangspunkt i 

Planlægnings- og udviklingsafdelingens oversættelsesforsøg ”går i stå”.     

 
7.2.2. Patientforløb som dokumentationsredskab 
Overlægen og afdelingssygeplejersken løser nu den opgave, som de tidligere er blevet pålagt 

af arbejdsgruppen: de udarbejder og fremlægger forslag til forløbsbeskrivelser for to af kli-

nikkens vigtigste diagnosekategorier hofte- og knæpatienter. Den overlæge, der udarbejder 

forløbsbeskrivelserne, ser to formål med oversættelsesaktiviteten: 1. Forløbsbeskrivelserne 

skal honorere  eksterne krav om dokumentation, 2. De skal bidrage til at afdække, hvad man 

gør med patienterne, og om noget kan gøres anderledes. Det eksterne krav om dokumentation 

af patientforløb opfattes som relevant og legitimt omend ekstern intervention i lokal praksis 

opfattes som illegitim, fordi eksterne aktører ikke har forstand på lokal praksis og relevant 

specialviden. Oversættelsen af idéen er enkel og umiddelbart handlingsanvisende, forløbsbe-

skrivelse handler om at skrive det ned, som man ”plejer at gøre” dvs. standardprocedurer i 

forløbet. Der ”zoomes herefter ind på ” delområder (præoperativ forberedelse, postoperativ 

sygepleje, mobilisering og patientinformation) af patientforløbet, der beskrives efter samme 

princip.  Opgaven løses i arbejdsgruppen dvs. tværfagligt - eller på baggrund af samtaler imel-

lem afdelingssygeplejersken og berørte personalegrupper – dvs. ”duofagligt”. Forløbsbeskri-

velsen medfører imidlertid ikke de store ændringer af det, man gør, mener overlægen. Den 

bidrager primært til at sikre, at patienten kan opleve et noget mere sammenhængende forløb, 

idet faggrupperne finder ud af, hvad de andre faggrupper gør.   

 

7.2.3. Patientforløb som totalkoncept og modelprogram. 
Nu er der imidlertid en ny aktør, der ”trænger sig på” i forhold til patientforløbsarbejdet i kli-

nikken; den nye klinikchef. Patientforløbsgruppen lukkes ned og klinikchefen og en afde-

lingssygeplejerske overtager arbejdet med forløbsbeskrivelse. 8 Afdelingssygeplejersken har 

tidligere været en central deltager i patientforløbsgruppens arbejde. Den nye klinikchef over-

sætter idéen om patientforløb på en lidt anden måde end de aktører, der sidder i patientfor-

løbsgruppen.   

 

Klinikchefen danner sig et billede af, hvordan arbejdet med forløbsbeskrivelse bør udføres. 

Ansvaret for udarbejdelse og udvikling af patientforløb placeres hos de områdeansvarlige 
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speciallæger, der har ansvar for i forhold til den hastige faglige udvikling at være opdaterede 

på hver deres specialistområde.  Oversættelsesaktivitet i forbindelse med patientforløb under-

lægges dermed en lægefaglig specialiseringsrationalitet, der giver speciallægerne en mere 

dominerende rolle i forløbsbeskrivelsen end andre faggrupper.  Der lægges op til ”tværfaglig-

hed under monofagligt overherredømme".  Sygeplejerskerne skal dog beskrive patientforlø-

bets sygeplejefaglige del. Læger og sygeplejersker beskriver det idéale videnskabeligt basere-

de pleje- og behandlingsforløb. En tværfaglig gruppe beskriver det administrative og behand-

lingsmæssige patientforløb på denne baggrund og udarbejder derefter forslag til kvalitetsmål. 

Til sidst godkender klinikledelsen forløbsbeskrivelsen og forslagene til kvalitetsmål.  Klinik-

chefen omtaler patientforløb som "modelprogrammer" og knytter eksplicit kvalitetssikring og 

team til patientforløbene. Dels tværfaglige team, der følger patienten i hele forløbet, dels sy-

geplejeteam knyttet til geografisk inddeling af sengene i sengeafsnittet. Ud over ovennævnte 

knyttes patientforløb til et ugedagsbaseret system, der gør det muligt at booke hele patientfor-

løbet allerede ved forundersøgelsen. Det forbindes også med opstilling af kvalitetscheckpunk-

ter, komplikationsregistrering, et patienttilfredshedssystem og kliniske databaser.  

 

Da klinikchefen er hovedansvarlig for hoftepatienter i klinikken, er det i god overensstemmel-

se med ovennævnte, at det er ham og den afdelingssygeplejerske, der deltog i den første pati-

entforløbsgruppe, der udarbejder forløbsbeskrivelserne for hoftepatienter i Ortopædkirurgisk 

klinik. Klinikchefen præciserer sin oversættelse af idéen om patientforløb i den forbindelse, 

fokus på elektiv  dvs. planlagt behandling - af få og ensartede patienttyper betyder, at patient-

forløb kan planlægges nøje og rationelt, så patienterne kan føle sig trygge og føle, at afdelin-

gen har styr på, hvad der foregår.  Klinikchefen oversætter modelprogrammet til et ledelses-

værktøj, der bidrager til at skabe dialog, konsensus og til at fastholde aftaler imellem faggrup-

perne. Han omtaler modelprogrammet som en kontrakt imellem mennesker i den forbindelse.  

Ifølge klinikchefen forudsætter forløbsbeskrivelse, at man nedskriver det, som hver enkelt 

aktør/personalegruppe laver omkring patienten på en tidsakse fra forundersøgelse til efteram-

bulant kontrol.  Forløbet skal sættes op i en matrice i den forbindelse. Det liggende A4 ark 

/modelprogrammet udformes som objekt på denne måde (se tabel 7.4 ovenfor). Det beskriver 

hvem, der gør hvad, beslutningskriterier samt inddragelse af genstande, kvalitetscheckpunkter 

og registreringsprocedurer pr. fase.  
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De konflikter, der opstår, da faggrupperne konfronteres med modelprogrammet opstår om-

kring forskelle i vurderingskriterier. De kriterier, som klinikchefen oplever, at sygeplejersker-

ne vurderer modelprogrammet ud fra knytter sig til, hvad der er praktisk i hverdagen.  Det er 

mere praktisk at følge et aftalt dvs. standardiseret  modelprogram end at forsøge at følge for-

skellige lægers individuelle modelprogrammer. Lægernes vurdering af modelprogram-

met/standardiseringen bygger på en forestilling om, at den enkelte læge bør træffe beslutnin-

ger på baggrund af  individuelle faglige skøn. Den standardisering, som modelprogrammet  

repræsenterer, opleves som  et indgreb i og en begrænsning af lægernes faglige autonomi.   

Endelig vurderer en "bagstræberisk flok" initiativer i klinikken ud fra, hvorvidt alt bliver ved 

det gamle. Klinikchefen (klinikledelsen) ender med at henvise til sin kontrol over ressourcer -  

herunder budgettet for proteseindkøb - og formelle position og vilje til magtudøvelse for at få 

sin vilje, hvilket han får ifølge ham selv.   

 

Til sidst ”befæstes” det liggende A4 arks status som ”måden” at beskrive patientforløb på i 

Ortopædkirurgisk klinik.   Dette sker, da en ad hoc-gruppe og derefter centerledelsen beslut-

ter, at modelprogrammet for hofte- og knæpatienter skal være standard for beskrivelse af pati-

entforløb i Elektivt Kirurgisk Center.  Såvel klinikchefen fra Ortopædkirurgisk klinik som 

Udviklingsmedarbejderen deltager i ad  hoc-gruppen og anbefaler modelprogrammet i den 

forbindelse.  

 

7.3. Konklusion: Oversættelser, oversættere og effekter 
På basis af analysen vil jeg nu besvare spørgsmålene om, hvilke oversættelser, der sker i hver 

episode om, hvem oversætterne er og om, hvad effekterne er af oversættelserne.   

 
I første episode oversætter en medarbejder i Planlægning- og udviklingsafdelingen patientfor-

løb til en metode til re-engineering, der objektiveres i to oplæg. Metoden skal gøre det muligt 

at undgå eller reducere organisatorisk og materiel ”slack” via procesanalyse, ”re-engineering” 

og kvalitetssikring af processer.  Oplæggene (oversættelsen) får ingen effekt, da der ikke er 

nogen fortalere for oversættelsen i patientforløbsgruppen i Ortopædkirurgisk klinik.  

 

I anden episode oversætter en overlæge og en afdelingssygeplejerske fra arbejdsgruppen om 

patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik patientforløb til et dokumentationsredskab.  Doku-

mentationsredskabet skal gøre det muligt at imødekomme et oplevet og primært eksternt krav 
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om dokumentation.  Patientforløbsidéen oversættes til objekter udfra et enkelt princip: de 

skriver det ned som faggrupperne ”plejer at gøre” i forhold til hofte- og andre patienter.  De 

objekter, som patient-forløbsidéen oversættes til i den forbindelse er en kronologisk faseind-

delt liste. Andre objekter er: en beskrivelse af forløbet omkring præoperativ forberedelse, 

post-operativ sygepleje, mobilisering og patient-information. Effekten er, at patienten kan 

opleve et noget mere sammenhængende forløb fordi faggrupperne finder ud af, hvad de hver 

især gør og, at der produceres viden, der udgør baggrundsviden for afdelingssygeplejersken 

(hende der oversætter i denne episode), da hun senere hjælper den nye klinikchef med over-

sættelsesarbejdet i forhold til patientforløb, da han overtager opgaven. 

 

I tredje episode overtager den ny klinikchef oversættelsesarbejdet i forhold til patientforløb.  

Arbejdsgruppen om patientforløb i klinikken nedlægges uden, at dette fører til konflikt med 

deltagerne i arbejdsgruppen.  Sandsynligvis fordi honorering af eksterne krav om dokumenta-

tion ikke er et højt prioriteret indsatsområde for faggrupperne i arbejdsgruppen.  Afdelingssy-

geplejerskens og især klinikchefens oversættelsesarbejde resulterer i  to forskellige oversæt-

telser: En oversættelse, hvor patientforløb beskrives som et totalkoncept, der består af et bredt 

spektrum af løst forbundne elementer. Og en oversættelse, hvor patientforløb oversættes til et 

ledelsesværktøj objektiveret i et liggende A4 ark med påtrykt skema og en label for dette: et 

”modelprogram”.  Oversættelsen til totalkoncept er formålstjenstlig, hvis hensigten er, at legi-

timere Ortopædkirurgisk klinik i forhold til aktører i omverdenen. De elementer, der tilknyttes 

i forbindelse med oversættelsen stemmer nemlig godt overens med de eksterne aktørers for-

ventninger. Oversættelsen til et objekt/et modelprogram får effekt, idet det fungerer som afta-

le-protokol for aftaler imellem ledende medarbejdere om hoftepatienters forløb. Det får også 

effekt ved at blive det objekt, der generelt forbindes med patientforløb i klinikken og ved at 

fungere som internt og eksternt symbol på de rationelt planlagte patientforløb i klinikken.  

 

Ud over ovennævnte vil jeg bemærke følgende:   

 

Selvom lægerne protesterer imod den standardisering, som modelprogrammet medfører i for-

hold til indkøb af proteser, viser patientforløbsidéen sig at være relativt let at oversætte for 

oversætterne i Ortopædkirurgisk klinik.  Spørgsmålet er derfor, om den teknologi som patient-

forløbsidéen repræsenterer, passer relativt godt til den teknologi, der anvendes i forhold til 

ortopædkirurgiske hoftepatienter?    
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Hvor beskrivelse og analyse af patientforløb ofte omtales som en tværfaglig aktivitet, forbin-

des  oversættelse af  patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik med en hierarkisk social struktur, 

hvor de specialeområdeansvarlige overlæger gøres til hovedansvarlige for oversættelsen – 

dvs. den lokale konstruktion af  social struktur viser sig at få betydning for oversættelsen af 

idéen om patientforløb.   

 

Oversættelsesprocessen i Ortopædkirurgisk klinik er relativt kort. Den centrale del af oversæt-

telsesarbejdet i klinikken overstås i løbet af 5 måneder (fra august til december 1996).  Man 

kan derfor spørge, om der var eksterne tids- og forventningspres, der påvirkede oversættelses-

forløbet. Bidrog disse til et relativt kort forløb og eventuelt til at gøre modelprogrammet til 

standard for oversættelse af patientforløb i Elektivt Kirurgisk Center? Hvad angår førstnævnte 

– dvs. om der var et eksternt tidspres, er svaret ja. Elektivt Kirurgisk Center skulle åbne 1. 

januar 1997, hvorefter patienter fra hele Hovedstadens Sygehusfællesskab ville stå på ”dør-

trinnet” for at blive behandlet. Om der var andre ekterne pres, er imidlertid mere usikkert.  
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Kapitel 8. Analyse: Psykiatrisk afdeling D 
I dette kapitel vil jeg studere, hvordan mødet imellem idéen om patientforløb og praksis for-

løber i psykiatrisk afdeling på Frederiksberg Hospital. Jeg vil først konstruere et kronologisk 

forløb på grundlag af data og dernæst nedbryde forløbet i episoder, idet jeg tager udgangs-

punkt i de spørgsmål, der blev stillet under oversættelsesmodellens punkt A. Det kronologiske 

forløb dækker perioden april 1997 til december 2000.  

 
8.1. Nedbrydning af det kronologiske forløb i episoder 
Patientforløb forbindes med overordnet og lokal sammenhæng (april 97) 

Arbejdsgruppen om patientforløb i psykiatrisk afdeling D startes i slutningen af april 1997. 

Opstarten af gruppearbejdet begrundes med henvisning til Sygehusplan H:S 2000, der har 

medført etablering af en projektgruppe med henblik på planlægning af en udvidet psykiatrisk 

afdeling D100. Desuden forklares det, at baggrunden for gruppens arbejde er Frederiksberg 

Hospitals strategi for kvalitetsudvikling. Arbejdsgruppen beslutter at indsamle lokal informa-

tion, som den mener er relevant i forhold til patientforløb. Den beslutter at:  

 

• undersøge om der findes relevant information om afdelingens patientforløb i de patien-

ténquétes, der er foretaget i psykiatrisk afdeling D 

• undersøge muligheder og begrænsninger i forhold til brug af kliniske og andre databaser 

som f.eks. ”Grønt System” (det lokale aktivitetsregistreringssystem) i forbindelse med 

kvalitetssikring   

• inddrage den rapport om supervision, der er lavet i afdelingen, da supervision vurderes 

som et vigtigt element i videreuddannelse og kvalitetssikring 

 

Behovet for viden (april-maj 97) 

Allerede ved det første møde i arbejdsgruppen konstateres det, at ”alle gruppemedlemmer har 

behov for en introduktion til tankegange og begreber i relation til kvalitetssikring og udvik-

ling”101. Konstateringen følges op af en strøm af aktiviteter i arbejdsgruppen, der retter sig 

imod at tilvejebringe viden om, hvad patientforløb er og om, hvordan der bør arbejdes med 

konceptet. Aktiviteterne omfatter:  

• Diskussion af et eksempel på en patientforløbsbeskrivelse for en psykiatrisk patient udar-

bejdet af en sygeplejerske fra psykiatrisk afdeling D102   
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• Et oplæg fra arbejdsgruppeformanden med titlen: Hvad er kvalitetssikring og udvik-

ling?103 

• Et oplæg fra Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant i arbejdsgruppen om 

beskrivelse og analyse af patientforløb104 

• Udsendelse af artikel om kvalitetsvurdering af patientforløb 105 

• Oplæg om kvalitetsorganisationen i H:S og på Frederiksberg Hospital, kurser, lærebøger 

om  kvalitetssikringsmetode og patientforløbsbeskrivelse af kvalitetskyndig overlæge fra 

Reumatologisk afdeling, der er deltidsansat som kvalitetskonsulent i lægeforeningen106   

• Aftale om møde med hospitalets lægelige direktør, der er hospitalets repræsentant i det 

centrale kvalitetsråd i H:S 107 

 

Gruppeformandens oplæg (maj 97) 

Arbejdsgruppens formand og Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant i arbejds-

gruppen er de første gruppemedlemmer, der forsøger at oversætte patientforløbskonceptet 108.  

 

Arbejdsgruppeformanden indskriver konceptet i en kvalitetssikringssammenhæng. Hendes 

oplæg til arbejdsgruppen er en beskrivelse af, hvorfor og hvordan der fagligt set bør bedrives 

kvalitetsudvikling i afdelingen. En forkortet version af oplægget kan gengives på denne måde:  

Verdenssundhedsorganisationen WHO har sat kvalitetssikring og –udvikling på dagsordenen. 

Alle medlemslande har forpligtet sig til at udvikle systemer til kvalitetssikring og udvikling af 

sundhedsfaglige ydelser.  Kvalitet defineres i den forbindelse som:  

1. en høj professionel standard 
2. en effektiv ressourceudnyttelse 
3. minimal risiko for patienten 
4. høj grad af patienttilfredshed og  
5. helhed i patientforløbet 

 

Der skal kvalitetssikres i forhold til struktur, proces og resultat ved anvendelse af en cirkulær 

proces, der omfatter 9 faser:  

1. Problemidentifikation 
2. prioritering af kvalitetsproblemer 
3. udvikling af indikatorer, kriterier og standarder  
4. dataindsamling 
5. kvalitetsvurdering 
6. feedback til sundhedspersonale 
7. årsagsanalyse ved kvalitetsbrist 
8. udarbejdelse og gennemførelse af kvalitetsforbedringstiltag.  
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9. fornyet kvalitetsvurdering  
 

Peer-review, audit og konsensuskonferencer nævnes som eksempler på  metoder, der anven-

des til kvalitetssikring. Arbejdsgruppeformanden identificerer til sidst patientforløb som et 

kronologisk forløb, der består af 5 faser:  

1. Henvendelsesfasen 
2. Udrednings- og visitationsfasen.  
3. Behandlingsfasen   
4. Stabiliseringsfasen 
5. Rehabiliteringsfasen 

 

Udviklingsmedarbejderens oplæg (maj 97) 

Uddybningen af, hvordan patientforløbskonceptet teoretisk set bør forstås og anvendes i en 

kvalitetssikringssammenhæng overlades til Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsen-

tant i arbejdsgruppen. Han henviser til ovennævnte 5 faser og definerer patientforløb som:  

”summen af aktiviteter, kontakter og hændelser, som en patient har i forbindelse med en eller 

anden kontakt med sundhedsvæsenet” 109. Begrebet ”patientforløbsbeskrivelse” forklarer han 

på denne måde:  

” En patientforløbsbeskrivelse er en systematisk beskrivelse af rækkefølge og art 
 af elementer, som bør indgå i undersøgelse, behandling, pleje og rehabilite- 
ring af en defineret patientkategori/et udvalgt forløb. Formålet  med patient 
forløbsbeskrivelsen er at forbedre, effektivisere og synliggøre kvaliteten af  
patientbehandling og pleje under hensyntagen til ressourceudnyttelsen” 110  

 

Han forklarer, at patientforløbsbeskrivelsen skal følges op af måling og analyse af patientfor-

løbet med henblik på afdækning af eventuelle kvalitets- og kontinuitetsbrist, idet der anlægges 

4 mulige perspektiver: 1. patientperspektivet, 2. det professionelle perspektiv, 3. det organisa-

toriske perspektiv og 4. det økonomiske perspektiv. Analyse af patientforløbsbeskrivelsen 

illustreres med et antal spørgsmål, der kan stilles til det patientforløb, der beskrives – herun-

der disse; Er der for mange/for få faggrupper involveret (i forløbet, jd)? Er Ordinationspro-

cedurerne hensigtsmæssige?”111. 

 

Gruppen fastlægger formålet med patientforløbsbeskrivelsen (maj 97) 

Oplæggene følges af diskussion i arbejdsgruppen.  Arbejdsgruppen formulerer sit bud på for-

målet med patientforløbsbeskrivelser i den forbindelse:  

 
”Formålet med patientforløbsbeskrivelser er at koordinere kerneydelser (faglige ydel-
ser) med periferiydelser (serviceydelser) til den samlede ydelse til patienten. Forløbene 
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skal sikre, at patientens ønsker og behov opfyldes og sikre værdi for de penge skatte-
yderne giver til sundhedsvæsenet” 112.  

 

Det bør bemærkes, at der er en væsentlig forskel på denne målsætning og gruppeformandens 

og udviklingsmedarbejderens forståelse af formålet med patientforløbsbeskrivelser: Arbejds-

gruppens målsætning fremhæver koordination af faggruppernes kerne- og periferiydelser men 

ikke synliggørelse af patientforløbets kvalitet ved måling!  

 

Arbejdsgruppen beslutter at analysere patientforløbet for den akutte psykiatriske patient.  Fa-

ser og de arbejdsopgaver, der skal løses i hver fase af patientforløbet,  skal beskrives” 113. Ar-

bejdet med dette går i gang i arbejdsgruppen.  Den beskriver kort de opgaver, der er knyttet til 

henvendelses- og visitationsfasen.  

 

Gruppeformanden laver handlingsplan (maj 97) 

I starten af maj 1997 aflægger arbejdsgruppeformanden rapport til projektgruppen.  Oven-

nævnte formål med patientforløbsbeskrivelser gentages. Arbejdsgruppeformanden peger des-

uden på et antal forudsætninger for patientforløbsbeskrivelsen, der bør afklares i ”anden 

sammenhæng” – dvs. i andre arbejdsgrupper eller af afdelingsledelsen:  

 
”Forudsætninger for patientforløbsbeskrivelserne er, at der sikres et optimalt fagligt uddannelsesni-
veau for alle personalekategorier i psykiatrien, og at der i anden sammenhæng beskrives kvalitetssik-
ring og udviklingsinitiativer af det faglige uddannelsesniveau. Ligeledes forudsættes det, at der i an-
den sammenhæng fastlægges overordnede retningslinier for hele afdelingen vedrørende afsnittenes 
organisation og administration, og at der beskrives et overordnet teoretisk grundlag for afsnittenes 
terapeutiske arbejde. Dette vil bidrage til meningsfuld sammenhæng (kontinuitet) i patientforløbet, når 
patienten flytter mellem afsnit inde på hospitalet og til distriktet” 114  
 

Ovennævnte kan tolkes som et resultat af et behov for udvikling i forhold til uddannelse, or-

ganisation, ledelse og terapeutiske grundlag for behandling  i psykiatrisk afdeling D. Patient-

forløbsgruppens formand forbinder dem med idéen om patientforløb og vil gerne have pro-

blemerne løst. Men ikke i arbejdsgruppen. Diskussionen af patientforløbets ”forudsætninger” 

ekskluderes dermed som tema i arbejdsgruppen. Psykologen genintroducerer dem imidlertid  

som centrale temaer senere i forløbet  (se nedenfor)!    

 

Arbejdsgruppeformanden forsøger nu at danne sig et billede af det videre forløb i arbejds-

gruppen. Hun beskriver en handlingsplan i statusrapporten:  

 
 

108



1. Arbejdet indledes med en normativ beskrivelse af et patientforløb for en akut eller henvist pa-
tient. Der læses artikler om patientforløbsbeskrivelse og arbejdes med formål og indhold af 
Sundhedsstyrelsens bud på faser (henvisning, visitation, udredning, behandling,  stabilisering 
og rehabilitering). Desuden belyses patientforløb ud fra et patient -  professionelt,  organisa-
torisk og økonomisk perspektiv 

2. Modellen efterprøves ved anvendelse af skadestuenotater og læge- og sygeplejejournaler på 
tre til fire patientforløb 

3. For hver fase undersøges det, hvad der findes af videnskabeligt baseret viden om effektiv  
      indsats lægeligt, plejemæssigt, tværfagligt og om betydningen af afsnittenes struktur 
4. Modellen tilpasses til ”Good Clinical Practice 
5. Der beskrives principper og metoder i forhold til dokumentation af data og kvalitetsudvikling” 

115  
 

Valget af metode er interessant. Det viser, at formanden satser på at udarbejde en evidensba-

seret beskrivelse af det akutte psykiatriske patientforløb. Fremgangsmåden er i god overens-

stemmelse med kvalitetssikringslitteraturens bud på, hvordan man sikrer ”evidensbaseret 

praksis”. Evidensbaseret praksis fastlægges ved en ”integration af individuel klinisk erfaring 

med bedste tilgængelige kliniske evidens fra systematisk forskning ved beslutningstagning om 

sundhedsfaglige ydelser til en given patient”116  Bemærk at valget af metode også medfører et 

fravalg af metoder, der har andre formål!    

 

Ifølge statusrapporten planlægger arbejdsgruppen at inddrage samarbejdspartnere, patienter 

og pårørende i diskussion af patientforløbet i fokusgruppelignende processer. Den overvejer 

også at invitere eksperter, der skal undervise i patientforløb og deltage i drøftelse af modeller 

og kvalitetssikringsmetoder. Arbejdsgruppen efterlyser også et møde med Frederiksberg Ho-

spitals lægelige direktør, der er hospitaletsrepræsentant i H:S´s centrale kvalitetssikringsråd 

for at få information om117 :  

 

• H:S kvalitetsrådets arbejde og forhold til H:S´s sundhedsfaglige råd  

• Kvalitetsrådet på Frederiksberg Hospital 

• H:S´s initiativer i forhold til patientforløbsbeskrivelser i psykiatrien118 

 

Hverken samarbejdspartnere, patienter eller pårørende inddrages i gruppens arbejde i det vi-

dere forløb. Der aftales dog et møde med hospitalets lægelige direktør og gennemføres et mø-

de med en kvalitetskyndig overlæge fra Reumatologisk klinik119.  Ovennævnte er overrasken-

de, da Kvalitetslitteraturen (se Kjærgaard m.fl. 2001) f.eks. anbefaler, at man inddrager pati-

enter eller repræsentanter for disse i forbindelse med udarbejdelse af forløbsbeskrivelser 120 .  
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Gruppen udarbejder objekter (maj-juni 97) 

I forbindelse med gruppearbejdet ved flere møder opdeler arbejdsgruppen nu patientforløbet i 

faser, udarbejder definitioner af faserne og beskriver de opgaver, der skal løses pr. fase 121 122 
123.  Arbejdet udføres i maj-juni 1997. Resultatet af anstrengelserne er to objekter: Et doku-

ment, der definerer de enkelte faser, og et andet dokument, der beskriver de opgaver, der skal 

løses pr. fase (se tabel 8.1 og 8.2).  Klassifikationen af faser og arbejdsopgaver i dokumenter-

ne bliver nu et tilbagevendende diskussionspunkt i arbejdsgruppen. I det videre forløb munder 

fase- og opgavebeskrivelserne ud i beskrivelser af opgavefordelingen imellem faggrupperne. 

Diskussioner af den praktiske  ”sammenknytning” af  rutiner (procedurer), beslutningskriteri-

er og i nogen tilfælde, objekter i forhold til faserne i den faseopdelte opgavebeskrivelse gen-

optages og justeres løbende men ”drypvis” i det videre forløb.  Den version af den faseopdelte 

opgavebeskrivelse, der foreligger på dette tidspunkt (se tabel 8.2, næste side), inddrages nu i 

en undersøgelse af faggruppernes opgaveløsning (se også bilag 5).  
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Tabel 8.1 Definition af faser i forløb for akut psykiatrisk patient 
 

 

 
Kilde: Psykiatrisk afd. D 
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Tabel 8.2 Opgaver pr. fase i forløb for akut psykiatrisk patient 

 

 

Kilde: Psykiatrisk afd. D 
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Undersøgelse af faggruppernes ydelser og arbejdsdeling (juni, juli, august,september 97) 

I det videre forløb bør det bemærkes, hvordan diskussionen i arbejdsgruppen drejes i retning 

af en diskussion om arbejdsdeling: 

 

Arbejdsgruppeformanden udsender en opgavebeskrivelse,  journalmateriale om to anonymise-

rede patientforløb til faggrupperne og et afkrydsningsskema (se bilag 5), der indeholder ar-

bejdsgruppens idéelle beskrivelse af de opgaver, der idéelt set skal løses pr. fase i patientfor-

løbet124. I opgavebeskrivelsen beder hun  faggrupperne ”checke” arbejdsgruppens beskrivelse 

af de arbejdsopgaver, der idéelt set bør løses pr. fase.  Hun beder dem  også beskrive, hvilke 

af opgaverne deres faggruppe idéelt set kan bidrage med at løse. Faggruppernes sidste opgave 

er at gennemgå journalmateriale for de to udsendte cases med henblik på vurdering af, om 

faggruppens faktiske bidrag i de to cases er i overensstemmelse med eller forskellig fra fag-

gruppens eget bud på idéel opgaveløsning. I forbindelse med diskussion af faggruppernes svar 

på opgaverne rejser der sig en diskussion af, hvad der er faggruppernes kerne- og periferiydel-

ser.  Da der er uklarhed om betydningen af begreberne kerne- og periferiydelse påtager ar-

bejdsgruppeformanden sig at definere dem for gruppen. Hun definerer dem på denne måde:  

”En faggruppes kerneydelse: 
Herved har jeg forstået, at dette er en opgave, som er faggruppens primære opgave og i den sammen-
hæng kan bidrage til udredning/behandling af patienten eller bidrage i kommunikationen mellem afde-
lingen, patienten og omgivelserne (pårørende, institutioner i samfundet og lign.). Andre faggrupper vil 
kunne varetage nogle af disse funktioner, men da som en slags assistent, dvs. hvor andre faggrupper 
ved vejledning eller i samarbejde kan gå ind i en sådan opgave”125 
 

Begrebet periferiydelse defineres på denne måde:  

”En periferiydelse/assistentydelse: 
Herved har jeg forstået, at vi mener en ydelse, som den pågældende faggruppe ikke ser som sin pri-
mære ydelse, men som man indgår i som en del af et tværfagligt team eller under vejledning og super-
vision fra anden faggruppe, herunder i weekends, aften- eller nattevagter” 126 
 

I en lærebog om kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet defineres begrebet kerneydelse som 

”den sundhedsfaglige del af en sundhedsydelse: Diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering 

og profylakse samt patientinformation i relation hertil”127.  Begrebet periferiydelse defineres 

som: ”den del af en sundhedsydelse, som ikke er en sundhedsfaglig kerneydelse” 128.  Gruppe-

formandens definitioner stemmer dermed godt overens med kvalitetsteoriens definitioner.  

 

Diskussionerne munder ud i en undersøgelse af, hvad faggrupperne opfatter som deres kerne- 

og periferiydelser. Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant opsummerer grup-
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pernes svar i et skema (se bilag 5) 129. Da flere faggrupper mener, at de idéelt set bør have 

direkte kontakt med patienten i flere af patientforløbets faser, diskuteres det, hvilke faggrup-

per, der er ”hovedaktører” i de enkelte faser. En hovedaktør defineres som ”den eller de fag-

personer, der er ansvarlige for, at patienten kommer videre til næste fase i patientforløbet” 

130.  

 

Diskussionerne af faggruppernes kerne- og periferiydelser og af, hvilke faggrupper, der er 

hovedaktører i de enkelte faser, munder ikke ud i entydige konklusioner, der kan begrunde en 

mere idéel arbejdsdeling imellem faggrupperne. Diskussionen af idéel arbejdsdeling og af 

hvilke faggrupper, der bør have direkte patientkontakt viser sig imidlertid at blive centrale 

temaer (aktanter) i gruppens videre diskussioner.   

 

Arbejdsgruppen laver billeder af patientforløbet (september-oktober 97) 

Som det fremgår, har aktiviteterne i arbejdsgruppen  været i god overensstemmelse med 

gruppeformandens handlingsplan. Det problem, der nu viser sig, er, at gruppemedlemmerne 

ikke har samme indblik i, hvad der arbejdes henimod, som gruppeformanden har. Forvirrin-

gen leder frem til to forsøg på at forklare delelementer og sammenhæng i den patientforløbs-

beskrivelse, som arbejdsgruppen forsøger at udarbejde. Det første forsøg inddeler patientfor-

løbsbeskrivelsen i 4 ”beskrivelsesniveauer” 131 et modelprogram a la det fra Ortopædkirurgisk 

klinik (det liggende A4 ark), en beskrivelse af faggruppebidrag (kerne-og periferiydelser) og 

en beskrivelse af opgaver pr. fase. Det fjerde beskrivelsesniveau omfatter et instruks-

/vejledningsniveau, hvor beskrivelserne erstatter eksisterende læge- og sygeplejefaglige in-

strukser.  Arbejdsgruppen mener  ikke, at instruksniveauet bør inkluderes i patientforløbsbe-

skrivelsen.  Det andet forklaringsforsøg organiseres omkring et billede/et objekt, der fremstil-

les i arbejdsgruppen.  Patientforløbsbeskrivelsens elementer beskrives igen som bestående af 

4 niveauer. Denne gang som niveau A,B,C og D:  
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”Arbejdsgruppen diskuterede patientforløbsbeskrivelsens elementer. De punkter, der skal beskrives,  
er A, B og hvis gruppen beslutter det, D: 
 
 D Miljø:  Fysiske forhold 
   Supervision 
   Struktur 
   Holdningsmøde 
   Uddannelse og undervisning 
 
 A     Patient ind………………………………………………Patient ud 
         Fase         1             2             3             4             5 
 
   B    Aktører + kvalitetscheckpunkter 
                            information 
 

C    Beslutninger 132” 
 

Kilde: Psykiatrisk afdeling D 

 

Niveauernes mere konkrete indhold uddybes ikke i det dokumentarmateriale, der er under-
søgt, undtagen i forhold til niveau D miljø, hvor man kan læse følgende: 
 

 Punkt D vedrører overordnede spørgsmål, der bør træffes beslutning om i  
afdelingsledelsen eller i arbejdsgruppen vedr. organisation og ledelse.  I  
arbejdsgruppens endelige redegørelse skal der imidlertid gøres opmærsom på de orga-
nisatoriske og andre forudsætninger, der vil være en forudsætning for  
 gennemførelse af det foreslåede patientforløb 133. 

 
Afklaring af patientforløbets forudsætninger viser sig at blive et centralt tema (en central ak-

tant) i psykologens oplæg og derefter i det videre arbejde (se nedenfor).  

 
Psykologens første oplæg (oktober 97) 

På dette tidspunkt i forløbet melder der sig en ny central aktør i oversættelsesprocessen. Psy-

kologernes repræsentant i arbejdsgruppen laver et oplæg om problemer i forhold til imple-

mentering af patientforløb i psykiatrisk afdeling134. Oplæggets primære budskab er, at det er 

vanskeligt at udarbejde og måle på et idéelt psykiatrisk patientforløb, når forudsætningerne 

for forløbet er uafklarede. Under overskriften ”problemområder ved arbejdet” skriver psyko-

logen dette:  

”Implicit i opstillingen af det idéelle patientforløb ligger nogle mere eller mindre klare antagelser om 
psykiatriske tilstande og om behandlingsideologi. Beskrivelse af et ideelt patientforløb må nødvendig-
vis rumme sådanne antagelser. Imidlertid har arbejdsgruppen ikke haft en eksplicit debat eller kunnet 
støtte sig til skriftligt materiale, der på en bevidst, gennemtænkt og systematisk måde beskriver og 
definerer afdelingens grundlæggende forståelse af psykiatriske tilstande og grundlæggende forståelse 
af psykiatrisk behandling……. Det er næppe rimeligt at overlade så afgørende og fundamentale 
spørgsmål i afdelingen til at være uigennemtænkte 135. 
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Konsekvensen af manglen på afklaring af antagelser om psykiatriske tilstande og behand-
lingsideologi er, at det er vanskeligt at beskrive og måle på patientforløbet, mener psykolo-
gen:  
 
Det er, som om arbejdsgruppen har fået til opgave at udvikle et instrument, der skal måle kvaliteten af 
et behandlingsforløb, hvor behandlingstænkningen ikke er klart defineret, ligesom den bagvedlig gen-
de opfattelse af psykisk lidelse heller ikke er præciseret. Det er ikke nogen enkel opgave at skulle måle 
kvaliteten af noget, man ikke helt ved, hvad er” 136 
 
Psykologen fortsætter med et løsningsforslag:  
 
”Selvsagt eksisterer der holdninger og praksis om ovennævnte på afdelingen, men vist ikke 
 formaliserede, eksplicitte beskrivelser. En sådan beskrivelse kan systematiseres langs dimensioner 
som: 1)grundlæggende forståelse af psykiatriske tilstande –2) behandlingstænkningen bag afdelingens 
organisering, herunder afsnittenes placering i forhold til hinanden – 3) forståelsen af tværfaglighed i 
behandlingen – 4) forståelsen af ledelsesansvar i behandlingen. Disse dimensioner griber ind i hinan-
den, og nedenstående forslag til spørgsmål ved enhver enkelt dimension vil derfor være overlappen-
de..”137 
 

Psykologen rejser nu disse spørgsmål i forhold til ovennævnte:  

• Er der/skal der være en fælles grundlæggende forståelse af psykiatriske tilstande, som 

hele afdelingens behandlingsarbejde er forankret i eller lægges beslutningen om grundfor-

ståelse ud til de enkelte afsnit? Psykologen påpeger, at Sundhedsstyrelsen ligestiller bio-

logiske, psykologiske og sociale aspekter ved psykiatriske tilstande 138 

• Skal alle afsnittene tilbydes bio-,psyko-,social behandling eller skal enkeltafsnit speciali-

sere sig, så de f.eks. kun tilbyder biologisk eller psykoterapeutisk behandling? 

• Består det tværfaglige behandlingstilbud i en række indbyrdes uafhængige paralleltilbud, 

hvor samarbejdets indhold er gensidig orientering uden en fælles problem- og mål-

forståelse? Eller er tilbuddet en integreret helhed, hvor samarbejdet indeholder forsøg på 

at binde forskellig fagspecifik viden og metode sammen i et hele ud fra en fælles forståel-

se af psykiatriske tilstande og af grundlæggende kvaliteter ved en effektiv behandlings-

virksomhed? 

• Hvem skal have det ledelsesmæssige ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af  be-

handling i overensstemmelse med en bestemt fællesforståelse?  

 

Psykologen advarer arbejdsgruppeformanden og arbejdsgruppen:  

”Hvis arbejdsgruppen udarbejder et måleinstrument, der bygger på en behandlingsforståelse og for-
ståelse af psykiatriske tilstande, som ikke stemmer og heller ikke er ønskelige på det afsnit, som måle-
instrumentet skal anvendes på, bliver der en logisk brist…….. Det må vel være sådan, at et afsnits 
arbejdsgange og rutiner er systematiserede og tilrettelagt ud fra en bestemt forståelse og et bestemt 
begreb om psykiatriske tilstande og psykiatrisk behandling. Hvis arbejdsgruppens begreb er forskellig 
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fra afsnittets begreb, kan det blive en svær opgave at få pågældende afsnits rutiner og arbejdsgange 
systematiserede efter arbejdsgruppens ”fremmedbegreb”139 
 

Advarslen ovenfor skal ses i lyset af, at psykiatrisk afdeling D er befolket med psykiatere, der 

er forankret i såvel bio-, psyko- og sociale behandlingstraditioner 140. Ifølge en anonym in-

formant er den bizarre effekt en til tider noget tilfældig behandling af patienterne: En patient, 

der henvender sig i den akutte skadestue, kan risikere at havne på det afsnit, hvor der tilfæl-

digvis er en seng ledig for herefter at blive udsat for samtaleterapi eller medikamentel behand-

ling afhængig af, om overlægen på afsnittet er biologisk eller psykologisk orienteret.   

 
Gruppeformanden ændrer planer (november 97) 

Problemet med manglen på afklaring af forudsætninger for det ”gode” psykiatriske patientfor-

løb har været vendt i arbejdsgruppen før. Og da blev det gjort til andres - herunder organisati-

on- og ledelsesgruppens problem. I arbejdsgruppeformandens statusrapport til projektgrup-

pen, november 1997 forklarer hun, at afklaring af spørgsmål om patientforløbets forudsætnin-

ger og evidens vil medføre, at arbejdsgruppen ikke vil kunne beskrive det psykiatriske pati-

entforløb indenfor den tidsramme, der er afsat i kommisoriet 141. Gruppeformanden forslår 

revision af kommissoriets tidsramme og indhold på denne baggrund.  

 

Udviklingsmedarbejderen udarbejder statusnotat (december 97) 

I udviklingsafdelingen begynder man at blive utålmodig med arbejdsgruppen. Arbejdet har 

været i gang siden april. Der foreligger ikke substantielle resultater af de mange møder i 

gruppen, og nu har gruppeformanden meddelt, at tidsplanen i gruppens kommissorium ikke 

holder 142. Hertil kommer, at den ledende oversygeplejerske i psykiatrisk afdeling giver ud-

tryk for sin irritation over arbejdsgruppens langsommelige arbejde over for Planlægnings- og 

udviklingsafdelingens repræsentant i gruppen143.  Han udarbejder nu et statusnotat om grup-

pens arbejde i starten af december 1997, der sendes til afdelingsledelsen i psykiatrisk afdeling 

D efter, at det er blevet vendt med Planlægnings- og udviklingschefen144. De opgaver, der 

skal løses af arbejdsgruppen opsummeres, og repræsentanten konstaterer, at arbejdsgruppen 

kun har løst 3 ud af 6 opgaver145 i forhold til beskrivelse af det psykiatriske patientforløb. In-

kluderes opgaver i forbindelse med implementering i opgørelsen, har arbejdsgruppen kun løst 

3 ud af 10 opgaver. I sin evaluering af gruppearbejdet skriver repræsentanten, at samarbejdet 

imellem faggrupperepræsentanter i arbejdsgruppen og disses faglige bagland har ført til etab-

lering af fælles viden om opgaver, løsninger og sammenhænge i det psykiatriske patientfor-
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løb.  Han udtrykker dog også bekymring for, om der alene etableres konsensus i arbejdsgrup-

pen og for,om der eventuelt er modstand imod projektet fra lægegruppen.  Hvad angår viden 

og metoder til patientforløbsbeskrivelse skriver medarbejderen, at der har været usikkerhed 

omkring metoder i arbejdsgruppen. Gruppen har imidlertid udviklet stadig større viden, der 

har udkrystalliseret sig i en fælles tolkning af patientforløbsbegrebet.  Medarbejderen evalue-

rer gruppedeltagernes indsats.  Han vurderer, at fremmødet er stabilt, og at deltagerne er en-

gagerede og flittige. De forholder sig konkret til patientforløb men læser ikke teori, skriver 

han.  Medarbejderen konstaterer, at arbejdsgruppen har afholdt mange møder (12 i alt), og at 

gruppedeltagerne stadig mangler overblik og har svært ved at forstå sammenhængen imellem 

del- og helhed i patientforløbet. Han mener også, at han kan spore en begyndende træthed hos 

gruppeformanden og gruppedeltagerne, at der er ”behov for at sætte processen tilbage på spo-

re”, og at det er ”tid til at nogen gennemtænker og formulerer bud på sammenhæng i patient-

forløbet”. 

 

Psykologens andet oplæg (januar 1998) 

Psykologen følger op på sit tidligere oplæg i et nyt oplæg til arbejdsgruppen. Oplægget er 

interessant, fordi det omfortolker det teoretisk baserede kvalitetsbegreb, der blev præsenteret 

af gruppeformanden og Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant i starten af 

gruppearbejdet.  I oplægget introducerer psykologen psykodynamisk teori som en mulig fæl-

les teoretisk forståelsesramme og et middel til sikring af behandlingsmæssig kontinuitet og 

kvalitet i afdelingen. Psykologen resumerer konsekvenserne af et sådant valg på denne måde:  

 

”Vælger man f.eks. psykodynamisk teori som fælles forståelsesramme, indebærer dette 1) at man be-
tragter de psykologiske aspekter som væsentlige for behandlingen –2) at man vil beskæftige sig med 
patient/behandler-relationens dynamiske natur – 3) at patienten (mennesker) opfattes som potentielt 
ansvarlige for sig selv, og at behandlingen må sigte på selvovertagelse, genopdagelse af autonomi, 
ansvar og forpligtelse både over for sig selv og i relationer – og – 4) at man sætter fokus på det, pati-
enten også er ud over sin psykiske lidelse”146 
 

I sin diskussion af kvalitativ behandling skelner psykologen imellem et kvantitativt kvalitets-

begreb, der forbindes med traditionel kvalitetstænkning, og et kvalitativt kvalitetsbegreb, der 

efter psykologens opfattelse er lige så vigtigt.  Psykologen tager afsæt i et krav om kontinuitet 

i patientbehandlingen i sin diskussion af begreberne. Det vil sige i et kvalitetsproblem (man-

gel på kontinuitet i patientbehandlingen), der er almindeligt anerkendt i kvalitetslitteraturen 

(se f.eks. Mainz 1996 og Kjærgaard m.fl. 2001). Sammenligningen sker på denne måde:  
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”Der er bred enighed om, at kontinuitet i behandlingen er et udtryk for kvalitet. Har man sikret konti-
nuiteten, har man sikret kvalitet. Kontinuitet kan imidlertid anskues på to måder –dels i et ydre, kvan-
titativt perspektiv, dvs. antal af f.eks. behandlere, afsnit, som den enkelte patient får kontakt med – dels 
et indholdsmæssigt kvalitativt perspektiv, dvs. i hvilken grad det samlede behandlingstilbud reflekterer 
en integreret helhedsforståelse af patienten, sådan at kontinuiteten sikres ved en fælles forståelsesmå-
de. Dette er principielt uafhængig af antal afsnit og behandlere. Disse perspektiver står ikke i mod-
sætningsforhold, men det er betænkeligt, om man alene koncentrerer opmærksomheden på det kvanti-
tative”147.  
 

På trods af manglen på et modsætningsforhold imellem det kvalitative og kvantitative kvali-

tetsbegreb er resultatet af psykologens diskussion en omdefinition af kvalitetsbegrebet, så det, 

der bør fokuseres på i psykiatrisk afdeling er sikring af ”kvalitativ” fremfor kvantitativ konti-

nuitet i forhold til patienterne: 

 
”Et behandlingstilbud, der sikrer kontinuitet i kvalitativ, indholdsmæssig betydning. Klarhed om 
grundlæggende holdning, fælles teoretisk forståelsesramme – f.eks. psykodynamisk teori – må være 
det, som sikrer et tværfagligt behandlingstilbuds indholdsmæssige kontinuitet og dermed kvalitet. 
Klarhed på disse spørgsmål giver nogle retningslinier, ”en fælles logik” at holde sig til, dels i det 
daglige, kliniske arbejde, men i høj grad også i det omstruktureringsarbejde, som etableringen af H:S 
indebærer”.148  
 

Psykologen mener, at patientforløbsbeskrivelse  ikke alene indebærer ”beskrivelse af de direk-

te patientrelaterede ydelser, men også de holdninger og forståelsesmåder, som binder ydel-

serne sammen, og som afdelingens organisation, ledelses- og mødestruktur samt uddannelses-

indsats tilrettelægges efter” 149. Psykologen foreslår, at behandlingsbegreberne afprøves på et 

prøveafsnit, og at der derefter inddrages ekstern ekspertise m.h.p. en styret dialog og sikring 

af en godt gennemtænkt ramme og systematisering af  ”den cirkulære kvalitetssikringspro-

ces”150. 

 

Afdelingslederen overtager ledelsen og laver ny plan (januar 98) 

Der sker nu et vigtigt brud med det hidtidige arbejde i arbejdsgruppen, selvom det videre for-

løb også præges af kontinuitet! Den ledende overlæge overtager ledelsen af arbejdsgruppen 

og kræver, at der skal produceres et konkret output – dvs. en rapport, og at diskussionerne om 

patientforløbets forudsætninger begrænses! Samtidig fortsætter de diskussioner af koordinati-

on, arbejdsdeling og afdelingens kvalitetsforståelse, der blev introduceret tidligere i forløbet.   
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Efter modtagelse af notatet fra Planlægnings- og udviklingsafdelingen og tildeling af midler 

fra H:S´s kvalitetssikringspulje til projekt ”Det gode psykiatriske patientforløb” meddeler den 

ledende overlæge dette:  

 
 ”I forbindelse med, at vi har fået tildelt penge til kvalitetsprojekt i samarbejde med KH, psyk. afde-
ling, har hospitalsdirektionen via planlægnings- og Udviklingsafdelingen ønsket, at projektet blev 
drejet over i de konkrete løsninger og beskrivelser, med mindre vægt på teorigrundlaget for valgene. 
Selve kvalitetsudviklingsprojektet ledes af KS” 151 
 

I forlængelse af meddelelsen forklarer den ledende overlæge, at han har talt med arbejdsgrup-

pens formand og har aftalt, at han overtager ledelsen af patientforløbsgruppen. Han starter 

med at sætte diskussion af en ”praktisk plan for projektet” på dagsordenen i arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppen skal ikke bruge mere tid på snak, men begynde at producere mere konkrete 

output. Planen knytter an til de tidligere diskussioner om koordination og arbejdsdeling i 

gruppen, idet den påpeger, at fordelingen af mono- og tværfaglig patientkontakt skal afklares.  

Ifølge klinikchefen skal det også afklares, hvem der gør hvad, hvordan, hvornår:  

 ”Hvem gør hvad, hvordan og hvornår ” 
a) hvilke fagpersoner skal involveres i patienten ? 
b)  Hvad gør disse fagpersoner overordnet og eventuelt på instruksniveau? Hvad skal 

der undersøges og hvilke beslutninger skal træffes (inklusive diagnoser) og hvad 
skal noteres (i journal fælles/delt)  

c)  Hvornår i forhold til indlæggelsen og i de enkelte faser, skal de enkelte handlinger 
finde sted (faste tidsterminer eller rækkefølger for, at én handling følger umiddel-
bart efter en anden defineret handling) 

d) Hvordan udføres handlingen – ved direkte eller indirekte kontakt – ved observation, 
interview, skemaudfyldelse af behandlere eller eventuelt af patient? 152 

 

Arbejdsgruppen skal også udarbejde kriterier og standarder. Herunder i forhold til hvilke fag-

grupper, der skal have vurderet patienten direkte eller indirekte, før der træffes beslutninger 

og i forhold til hvilke oplysninger, der skal være indhentet forud for beslutninger 153. 

Kvalitetssikring drejes dermed i retning af kvalitetssikring af beslutningsgrundlag og 

procedure for håndtering af patienterne i de forskellige faser. Denne måde at tænke ”kvali-

tetssikring” på er interessant, idet den knytter an til psykologens kvalitative forståelse af 

kvalitetssikring. Det er en fælles referenceramme/viden om faggruppernes informationsbehov, 

der skal sikre kontinuiteten og kvaliteten a

 

f patientforløbet!      

 

Afdelingsledelsen har kun fået halvdelen af de penge, som den ansøgte om fra H:S´s kvali-

tetssikringspulje til projektet. Den ledende overlæge bruger dette som anledning til at reduce-

re det krav om en evidensbaseret patientforløbsbeskrivelse, der blev stillet af arbejdsgruppens 
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tidligere formand.  Da arbejdsgruppen har fået tildelt færre ressourcer end forventet, skal evi-

densen  ikke længere baseres på enighed iblandt fagfolk på psykiatrisk afdeling D samt viden-

skabelige undersøgelser men alene på enighed iblandt fagfolk:  

 
”Udover videnskabelige undersøgelser er også enighed  blandt fagfolk om god faglig 
service vedrørende et særligt tilbud eksempel på evidensbasering. Mindstegrundlaget 
herfor vil være enighed i den pågældende faggruppe på afdeling D ”154 

 
Konflikt omkring handlingsplanen (januar-februar 98) 

I forbindelse med en diskussion af behandlingsprincipper i afdelingen meddeler arbejdsgrup-

peformanden, at emnet skal behandles på et lederseminar i afdelingen og ”at det fortsat kan 

drøftes i arbejdsgruppen, men med begrænset tid for at sikre tid til et konkret produkt (rap-

port om patientforløb)” 155.  Ved et gruppemøde udvikler der sig en diskussion imellem psy-

kologen og gruppeformanden om emnet. Psykologen er uenig i arbejdsgruppeformandens 

nedprioritering af den teoretiske afklaring af patientforløbets forudsætninger. Konflikten om 

handlingsplanen er ikke overraskende, da psykologen har været den primære fortaler for nød-

vendigheden af at diskutere patientforløbets forudsætninger. Arbejdsgruppeformanden vælger 

at lægge låg på diskussionen og insisterer på en mere ”resultatorienteret” tilgang:  

 
”Den øvrige del af diskussionen – den strakte sig noget ud over mødet – vedrørte arbejdsformen for 
det videre arbejde. AGA (psykologen) fremhævede vigtigheden af en teoretisk afklaring og herunder 
afklaring af det principielle behandlingsgrundlag for afdelingen, da det kan være vanskeligt at afkla-
re, hvilke behandlingstilbud en faggruppe har, dersom disse forhold ikke er på plads. KS (den ledende 
overlæge) fremhævede nødvendigheden af at få de enkelte faggruppers bud på deres konkrete indsats, 
for at det kan bidrage til en afklaring af de indforståede behandlingsprincipper og specielt afdække 
uoverensstemmelser i faggrupperne herom. Ved næste møde går vi videre med den praktiske tilgang 
med den styrke i konkretisering, forenkling og resultatorientering og dens  svaghed i teoretisk funde-
ring og risiko for manglende bredde på grund af resultatorienteringen. ” 156 
 
Diskussion af rutiner og arbejdsdeling (marts-april 98)  

I marts og april diskuterer arbejdsgruppen de rutiner, der er  knyttet til patientforløbets hen-

vendelses- og visitationsfaser. Samtidig fordeles opgaver i de to faser imellem faggrupperne –

dvs. imellem forskellige positioner i afdelingen. Et eksempel på, hvad der diskuteres i ar-

bejdsgruppen, er, hvem der kan visitere patienten i henvendelsesfasen og den procedure (ruti-

ne), der skal følges i den forbindelse:  

”Henvendelsesfase: Alle personalegrupper i afdelingen kan modtage en henvendelse 
vedrørende en patient. Ved enhver mistanke om behov for akut undersøgelse eller be-
handling henvises til Modtagelsen” 157 
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Et andet eksempel er diskussionen af  de procedurer, der skal anvendes i forbindelse med 

akutte og ikke-akutte henvendelser til afdelingen:  

 
”Ideelt: Alle patienter med behov for akut vurdering/behandling modtages i psykiatrisk 
skadestue. Ved klart mere presserende somatisk behandlingsbehov visiteres umiddel-
bart af læge og i påkrævede hastesituationer af sygeplejerske til somatisk skadestue  
 
Ved henvendelser af ikke-akut karakter vurderes henvendelsen/henvis 
ningen af en tværfaglig visitationsgruppe. Ved denne visitation tages  
stilling til, hvilken fagperson, der skal have gennemgående kontakt til  
patienten og hvilke øvrige faggrupper, der efter henvisningen også skal  
have direkte kontakt med patienten…”158 

 

Diskussionerne af procedurer/rutiner, koordination og fordeling af arbejdsopgaver imellem 

faggrupperne forbliver centrale temaer i det videre forløb.   

  
Kvalitetssikring af faggruppernes beslutningsgrundlag (april-maj 98) 

Den fortløbende aktivitetsstrøm, der har omfattet diskussioner af fordeling af direkte og indi-

rekte patientkontakt imellem faggrupperne, af hvilke faggrupper, der yder kerne- henholdsvis 

periferiydelser til patienterne i forskellige faser og af hvilke faggrupper, der er ”hovedaktører” 

i bestemte faser samt hvilke rutiner, der bør anvendes, konverterer den ledende overlæge nu 

til et spørgsmål om kvalitetssikring af den information, som relativt få personer (lægen, syge-

plejersken eller eventuelt en anden fagperson) indsamler til to tværfaglige team det tværfagli-

ge visitations- og behandlerteam. De tværfaglige team beslutningskompetence præciseres 

således:  

 
”Tværfagligt visitationsteam er den faglige besluttende myndighed i en behandlingssøjle, specielt med 
henblik på, hvilket regi patienten behandles i. Det tværfaglige behandlingsteam er besluttende myn-
dighed med henblik på patientens udrednings- og behandlingsplan”159 
 

Det spørgsmål, som arbejdsgruppen har brugt så lang tid på at diskutere, hvornår en faggrup-

pe bør have direkte henholdvis indirekte patientkontakt gøres afhængig af de informationer, 

som ovennævnte få fagpersoner indsamler og de beslutninger, som de to team vælger at træffe 

i forhold til inddragelse af  andre faggrupper end læger og sygeplejersker på den baggrund.  

Derved løses et centralt problem i arbejdsgruppens hidtidige arbejde: at alt for mange fag-

grupper idéelt set har ment, at de burde have direkte patientkontakt i centrale faser af patient-

forløbet.  Faggrupperne bliver i stedet bedt om at beskrive oplysninger og kriterier, der er vig-

tige for dem for, at de kan  
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1. deltage i visitation af patienten 

2. beslutte om de skal undersøge patienten   

3. beslutte om de skal behandle patienten   

 

ved møder i de tværfaglige team160.  De bliver også bedt om at beskrive faggruppens behand-

lings tilbud til den psykiatriske patient. Da faggruppernes beskrivelser skal anvendes til un-

dervisning af  andre faggrupper bliver de bedt om at sikre, at beskrivelserne er formidlings-

venlige. Opgaven  stilles som hjemmeopgave, hvor faggrupperepræsentanter i arbejdsgruppen 

løskøbes fra afdelingen med midler fra H:S´s kvalitetssikringspulje. Den forbedring (og der-

med ”kvalitetssikring”), som tiltagene ovenfor forventes at bidrage med, beskriver den leden-

de overlæge på denne måde:  

 
 ”Forbedringen kan derved ske på to niveauer: 

a) Generel forbedring af undersøgelsen ved at man får suppleret med væsentlige 
punkter, der ofte er for ringe belyst til at beslutte den bedst mulige behandlings-
sammensætning  

 
b) Forbedring af den individuelle vurdering via det tværfaglige team, der kan udpege 

særlige emner som væsentlige for den enkelte patient ud fra de foreløbige oplysnin-
ger 161  

 

Som det fremgår, oversættes kvalitetssikring af patientforløb til kvalitetssikring af det infor-

mationsgrundlag, som faggrupper træffer beslutninger på baggrund af i de tværfaglige visita-

tions- og behandlerteam. Psykologens idé om, at det er en fælles teoretisk forståelsesramme, 

der skal sikre det tværfaglige behandlingstilbuds indholdsmæssige kontinuitet og kvalitet, 

følges dermed op. I denne oversættelse er det imidlertid ikke psykodynamisk teori men viden 

om faggruppernes behandlingstilbud  og informationsbehov i de  tværfaglige team, der skal 

sikre den indholdsmæssig kontinuitet og kvalitet af patientforløbet. 

 
Om hvem der kan være kontaktperson (maj 98) 

Diskussionerne af, hvem der skal have den direkte og indirekte patientkontakt giver nu anled-

ning til diskussion om, hvilke faggrupper, der skal være personlig kontaktperson for patienter 

i  hel- og deldøgnsafsnittene. Kontaktpersonens opgaver er at fastholde overblikket over 

patientens status i behandlingsforløbet og være den tætteste personlige kontaktperson, der 

bistår med hjælp til forefaldende småproblemer162. Sygeplejerskerne har traditionelt været 

tildelt rollen, men i flere afsnit har også andre faggrupper fungeret som kontaktpersoner.  
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rollen, men i flere afsnit har også andre faggrupper fungeret som kontaktpersoner.  Afklarin-

gen  af problemet overlades til ledergruppen. 

 

Formanden reviderer kommissoriet (juni 98) 

I starten af maj udarbejder Planlægnings- og udviklingsafdelingen et revideret kommissorium 

på baggrund af et forslag fra den ledende overlæge. Ifølge kommissoriet er de opgaver, som 

arbejdsgruppen nu skal løse:  

• fastlæggelse af målsætning for kvalitetssikring og udvikling samt dokumentation af patientforløb i 
psykiatrisk afdeling D 

• udformning af modelprogram for psykiatrisk patientforløb 
• fastlæggelse af principper for planlægning af samarbejdet med andre afdelinger og samarbejds-

partnere i relation til patientforløb 
• fastlæggelse af retningslinier vedrørende arbejdstilrettelæggelse,  

god klinisk praksis samt udarbejdelse af forskrifter og procedurebeskrivelser i relation til patient-
forløb   

• forslag til principper for fastlæggelse af kvalitets- og servicemål 
• forslag til principper for dataregistrering i forbindelse med patientforløb incl. kvalitets- og afde-

lingsspecifikke servicemål  
• forslag til dokumentation af patientforløbet163 
 
Tidsplanen for det videre arbejde revideres, så tidspunktet for færdiggørelse af gruppens ar-

bejde udskydes i forhold til det oprindelige kommissorium (se ovenfor): 

 
”Arbejdsgruppen udarbejder modelprogram, så dette foreligger november 1998 
Indledende implementering iværksættes i perioden december 1998 - april 1999 
Modelprogrammet implementeres i resten af afdelingen senest oktober 1999”164 
 

Konflikt om sygeplejerskernes position (juni 98)  

Selvom den ledende overlæge har anstrengt sig meget for at lukke diskussionen om arbejds-

delingen imellem faggrupperne, sker der nu noget, som får diskussionen til at springe op igen. 

Aktiviteterne ovenfor munder ud i, at den ledende overlæge foreslår to alternative modeller 

for håndtering af faggruppernes direkte kontakt med den akutte patient i forbindelse med visi-

tation af patienten: ”To modeller blev drøftet:  

 
a) akut vurdering ved læge og sygeplejerske og information (eventuelt skriftligt) til 

tværfagligt visitationsteam i søjle, som udpeger fagpersonen, der sammen med læge 
fra den forventede behandlingsenhed gennemgår patienten og foretager endelig vi-
sitation og indledende udrednings- og behandlingsplan. Videre behandlingsplan 
fastlægges i behandlingsenheden med tværfagligt behandlingsteam  

 
b) Akut vurdering ved læge og sygeplejerske og gennemgang ved læge og anden fag-

person (skiftende faggruppe efter rulleskema). Disse melder tilbage til tværfagligt 
visitationsteam i søjlen ved middagstid, hvorefter endelig visitation til enhed fore-
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tages. Gennemgangen er den indledende udrednings- og behandlingsplan, der føl-
ges op af det tværfaglige behandlingsteam i den pågældende behandlingsenhed 165  

 

Allerede i september 1997 indsender sygeplejerskene et brev til gruppeformanden, hvor de 

skriver følgende om deres ”kerneydelse”:  

”Vores kerneydelse kan som sidegevinst blive en hjælp for f.eks. lægen (indlæggelses-
samtalen). Vores uddannelse er en generalistuddannelse, hvori der ligger mange af de 
fag som andre faggrupper er specialister i. Vi er uddannede til at se det hele menneskes 
– fysiske-, psykiske- og sociale aspekt (mestringsstrategier) – uddannede til at opspore, 
undersøge og se”166 

 

Som det fremgår, åbner de to modeller op for, at andre faggrupper end sygeplejerskerne kan 

blive udnævnt som hovedansvarlige i forbindelse med visitation, udredning og udarbejdelse af  

foreløbig behandlingsplan.  To oversygeplejersker og en afdelingssygeplejerske indsender et 

protestbrev til afdelingsledelsen i den forbindelse167. De henviser til H:S´s målsætning om, at 

alle patienter skal tilbydes behandling og pleje, og at der skal fastlægges en samlet plan for 

patienten på indlæggelsesdagen, der omfatter undersøgelse, behandling, pleje og information. 

De henviser også til lægeloven og lov om sygeplejersker, hvor der står, at kun autoriserede 

læger og sygeplejersker har ret til at udøve selvstændig virksomhed på det læge- og sygepleje-

faglige område. Dette mener sygeplejerskerne betyder: ”at kun sygeplejersker kan uddelegere 

opgaver, der har med pleje at gøre, ligesom kun læger kan uddelegere opgaver, der har med 

behandling at gøre.168  Hvor læger og sygeplejersker har eneret til at bedrive virksomhed og 

uddelegere arbejde på deres områder, gælder dette ikke for fysio- og ergoterapeuternes ved-

kommende, mener sygeplejerskerne: For fysioterapeuters og ergoterapeuters vedkommende 

omfatter autorisationen alene betegnelsen for den respektive faggruppe, men ikke eneret til 

virksomhedsområdet 169.  Den rotation imellem faggrupperne, som afdelingsledelsen lægger 

op til i de to modeller, er med andre ord ikke mulig ifølge sygeplejerskerne, fordi de andre 

faggrupper ikke har ret til at uddelegere opgaver på behandlings- og plejeområdet.   

 

Arbejdsgruppeformanden vælger at flytte diskussionen af problemstillingen ud af arbejds-

gruppen og hen i lederkredsen.  Afgørelsen på konflikten dukker først op i dokumentarmate-

rialet i en statusrapport fra august 1999.  Her kan man læse dette om afdelingens planer for  

behandlerkontakt og rutiner i forbindelse med starten af patientforløb i afdelingen:  

 

”Desuden er opstillet følgende model for organisering af patientens behandlerkontakt 
og behandlingsenhedens service: 
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1) Akut henvendelse: Samtale med og vurdering af patienten ved læge og sygeplejer-

ske m.h.p. visitation og indledende udredning og behandling 
 

2) ”Gennemgang” næste dag eller henvist til forsamtale: Samtale og vurdering ved 
læge og anden fagperson (valgt af tværfagligt visitationsudvalg ved daglige konfe-
rencer eller udpeget efter turnus), der foretager endelig visitation og sikrer infor-
mation til tværfagligt behandlingsteam og indleder en eventuelt hastende behand-
ling 

 
3) Tværfagligt behandlingsteam udformer relevant tilbud om udrednings- og behand-

lingsplan” 170 
 

Ovennævnte er i strid med sygeplejerskernes ønsker men fører ikke til protester ifølge doku-

mentarmaterialet, hvilket er overraskende.  

 

Ledergruppens beslutning om tværfaglighed og kontaktperson (september 98) 

Ledergruppen i afdelingen støtter op om idéen om tværfaglighed og ”kvalitetssikring” af fag-

gruppernes informationsgrundlag, da den beslutter dette om tværfaglighed og de bio-,psyko-, 

sociale behandlingsparadigmer (de 3 ”ben”):  

 
”De 3 ”ben” er ligeværdige og principielt lige vigtige (Men ligeværdigheden udløser ikke ligelig 
kvantitet/tidsforbrug/ressourcer eller lignende). Alle faggrupper bidrager med observationer, viden og 
faglig ekspertise til belysning af patienternes situation, problemer og muligheder. Der opbygges en 
tværfaglig kultur bl.a. ved de konferencer, hvor den afspejles i praksis. Udredning og behandling ko-
ordineres på tværfaglig konference. Nødvendige beslutninger træffes løbende (under skyldig hensyn-
tagen til det tværfaglige behandlingsarbejde) – og bringes efterfølgende op på konferencen. Alle skal 
høres med gensidig respekt. Patienterne har krav på, at den tværfaglige ekspertise udnyttes bedst mu-
ligt. Det er derfor en pligt for de forskellige faggrupper at bringe relevante oplysninger op og vigtigt, 
at informationerne anvendes ”171 
 

Hvad angår den kontaktpersonordning, der er diskuteret i arbejdsgruppen, vælger ledergrup-

pen at fortolke begrebet kontaktperson, så alle faggrupper kan være kontaktpersoner: 

 
”Alle indlagte patienter vil normalt have 3 kontaktpersoner: 1 kontaktlæge+1 kontaktsygeplejerske+1 
øvrig kontakt person. Der udpeges 1 primær kontaktperson. Den primære kontaktperson kan princi-
pielt være alle faggrupper, dog under forudsætning af, at den pågældende har et ”stabilt fremmøde” i 
dagtiden (tilstrækkelig tilstedeværelse til at varetage opgaven) og at kontaktpersonen normalt indgår i 
behandlingsarbejdet det pågældende sted. Afdelingsledelsen beslutter, om nogle faggrupper af res-
sourcemæssige eller andre grunde ikke kan indgå som kontaktperson i bestemte afsnit”172 
 

Kontaktpersonerne inddrages ved planlægning af  undersøgelse/behandling og medvirker om  

praktisk muligt ved stuegang. Kontaktpersonen kan desuden skrive i sygejournal og lægejour-

nal efter nærmere retningslinier, skriver ledergruppen173. 
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Formanden reviderer kommissoriet (oktober 98) 

Planlægnings- og udviklingsafdelingen reviderer arbejdsgruppens kommissorium endnu en-

gang på initiativ af arbejdsgruppeformanden/den ledende overlæge.  Arbejdsgruppens opga-

ver reduceres nu til 3 opgaver:  

 
”Arbejdsgruppen løser følgende opgaver: 
• fastlæggelse af målsætning for kvalitetssikring, -udvikling og dokumentation af patientforløb i 

psykiatrisk afdeling D  
• udformning af modelprogram for psykiatrisk patientforløb  
• forslag til kvalitets- og servicemål samt dataregistrering” 174 
 
Hvad angår tidsplanen revideres den, så tidspunktet for færdiggørelse af arbejdet med patient-

forløb skydes endnu længere ud i fremtiden:   

 

”Arbejsgruppen udarbejder modelprogram, så dette foreligger april 1999. Indledende 
implementering iværksættes i perioden april til september 1999. Modelprogrammet  
implementeres i resten af afdelingen oktober 1999 til april 2000. Fra april 1999 til  
april 2000 færdiggør arbejdsgruppen de øvrige punkter i kommissoriet”. 
  

Etablering af en skrivegruppe (oktober 98) 

Der sker nu et vigtigt skift i arbejdsgruppens arbejde. Aktiviteterne rettes imod at  udarbejde 

arbejdsgruppens afsluttende rapport. Skiftet sker, da arbejdsgruppen etablerer en skrivegruppe 

i oktober 98. Gruppen bemandes med en fysioterapeut og en 1.reservelæge/psykiater fra ar-

bejdsgruppen. Desuden indddrages Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant som 

sparringspartner for skrivegruppens medlemmer. Sygeplejegruppens repræsentant i arbejds-

gruppen melder sig til skrivegruppen men trækker sig hurtigt  igen. Arbejdet med at udarbejde 

rapporten går i gang.  

 

Beskrivelse af faseinddelt forløb og flowchart (oktober 98) 

Der igangsættes nu ny aktivitet i skrivegruppen. Skrivegruppen bruger meget tid og mange 

kræfter på at producere to typer patientforløbsbeskrivelser til rapporten i perioden oktober 

1998 til maj 2000 :  

 

1. En faseinddelt listelignende patientforløbsbeskrivelse, der for hver fase definerer fa-

sen, beskriver hvor i organisationen aktiviteter, der er knyttet til fasen, finder sted samt 

beskriver de opgaver, der skal løses i fasen (5 sider) (se bilag 6) 175.  
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2. Et kronologisk inddelt flowchart, der er opdelt i 3 lodrette søjler (se bilag 7): Første 

søjle indeholder tidsangivelser samt farvemarkeringer af,  hvor i organisationen forlø-

bet foregår. Anden søjle beskriver konkrete begivenheder, hvor patienten er i kontakt 

med organisationen. Tredje søjle beskriver krav til organisationen og mere specifikt 

faggruppernes handlinger på forskellige tidspunkter i processen176 (13 sider).   

 

Den første patientforløbsbeskrivelse kombinerer de to dokumenter, som patientforløbsgrup-

pen startede med at udarbejde: dokumentet med definitioner af patientforløbets faser og do-

kumentet, der beskriver de opgaver, der skal løses i hver af faserne (se tabel 8.1 og 8.2).  

 

Det flowchart, som skrivegruppen udarbejder til rapporten, er resultatet af et mere komplekst 

forløb 177.  Arbejdet sættes i gang i oktober 1998 178 og færdiggøres først endeligt i forbindel-

se med færdiggørelse af rapporten i april 2000 179. Skrivegruppens medlemmer gennemfører 3 

interviews med henblik på at afklare proceduregange og registreringssystemer i forbindelse 

med et typisk indlæggelsesforløb: et med en rutineret sekretær, et med 2 medarbejdere i psy-

kiatrisk skadestue og et med en afdelingssygeplejerske på et lukket afsnit.   På baggrund af 

disse interviews, skrivegruppens egne erfaringer og diskussioner i arbejdsgruppen opstilles 

der et ”nu-flow-chart” på 5 A4 sider, der beskriver det aktuelle patientforløb i Psykiatrisk af-

deling D.  Herefter udarbejder skrivegruppen et ”organisationsorienteret” patientforløbsdia-

gram (bilag 8), der skal sikre en mere hensigtsmæssig organisering af arbejdet.  Forløbsdia-

grammet er fordelt over 15 A4 ark sider,  dvs. det er stort og komplekst  og suppleres med en 

31 sider lang beskrivelse, der beskriver formål, indhold, ansvarlig faggruppe og i nogle tilfæl-

de kvalitetsmål for hændelser og handlinger for hver af patientforløbets faser.   Det kronologi-

ske patientforløb, der indgår i rapporten, udarbejdes på basis af  det organisationsorienterede 

patientforløb (se ovenfor) (bilag 8).  

 

Faggrupperne redegør for deres informationsbehov (august 98) 

Fra august til december 1998 beskriver faggrupperne deres informationsbehov og behand-

lingstilbud i forhold til patienterne. Beskrivelserne indsendes og drøftes en for en i arbejds-

gruppen i perioden. De rettes til uden de store problemer, hvorefter arbejdsgruppen beslutter, 

at fagbeskrivelserne skal indgå som bilag i den afsluttende rapport.  Faggruppernes monofag-

lige opgavebesvarelser forbindes med den faseinddelte forløbsbeskrivelse ovenfor: For at 
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kunne leve op til de indholdsbeskrivelser, der beskrives pr. fase, har faggrupperne redegjort 

for de informationsbehov, som de har og de undersøgelses- og behandlingstilbud, som de kan 

bidrage med i forbindelse med visitation, udredning og behandling af patienterne, forklarer 

skrivegruppen/den ledende overlæge180.  

 

Udviklingsafdelingen efterlyser målsætning og foreslår disposition (januar 99) 

Januar 99 påpeger Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant i arbejdsgruppen, at 

arbejdsgruppen mangler at beskrive en målsætning for det gode psykiatriske patientforløb 181.  

Arbejdsgruppen beslutter, at skrivegruppen skal komme med et fælles udkast til målsætning 
182.  I januar 1999 udarbejder Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant et forslag 

til disposition af rapporten efter diskussion af den i skrivegruppen. Dispositionsforslaget er en 

anledning til at signalere Planlægnings- og udviklingsafdelingens holdning til, hvad rapporten 

bør indeholde183.  Ifølge dispositionsforslaget bør rapporten indeholde184:  

 

1. Et målsætningsafsnit, der beskriver, hvad der skal opnås med patientforløbet 

2. En skematisk oversigt over det idéelle psykiatriske patientforløb 

3. Et afsnit om kvalitetsmål i forhold til forløbet beskrevet som kriterier, standarder og 

indikatorer 

4. Et afsnit, der redegør for, hvordan kvalitetsmålene måles og dokumenteres   

Ved hjælp af f.eks. audit og nedskrivning i rapporter  

5. Et afsnit, der beskriver de ændringer af organisation og arbejdstilrettelæggelse,  

      der er forudsætning for det idéelle patientforløb   

 

Arbejds- og skrivegruppen laver kvalitetsmål (januar 99) 

Arbejdet med kvalitetsmål  går i gang i januar 1999185. Arbejdsgruppeformanden opfordrer 

faggrupperne til at udarbejde forslag til kvalitetscheckpunkter i forhold til ”de generelle og 

tværfaglige områder” 186, som anbefalet af Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsen-

tant i arbejdsgruppen.  På det monofaglige område skal der kun udarbejdes eksempler på kva-

litetsmål og eventuelt principper for kvalitetssikring på området187. De fleste faggrupper ind-

sender herefter forslag til kvalitetsmål til arbejdsgruppen.   
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Skrivegruppen udarbejder første rapportudkast (juni/juli 99) 

Skrivegruppen frikøbes fra afdelingen i ca. 14 dage for midler fra H:S´s kvalitetssikringspulje 

og udarbejder sit første udkast til rapport i juli 1999. 

 

Udviklingsafdelingen anfægter kvalitetsmålenes faglighed (sept. 99) 

På et møde i september diskuterer arbejdsgruppen det kapitel med kvalitetsmål, der indgår i 

rapporten. Ved mødet bliver man enige om, at de kvalitetsmål, der præsenteres i rapportudka-

stet kun er tænkt som eksempler: ”Med hensyn til kvalitetsmål skal det tydeliggøres, at de 

nævnte eksempler er udpluk, og at der kan findes andre vigtige tjekpunkter”188. Planlægnings- 

og udviklingsafdelingens repræsentant og andre gruppemedlemmer påpeger, at der er proble-

mer i forhold til kvalitetsmålenes overensstemmelse med teori om kvalitetssikring og i for-

hold til vigtigheden af de kvalitetsmål, der er valgt i rapportudkastet.  Arbejdsgruppen beslut-

ter, at skrivegruppen skal revidere afsnittet i samarbejde med den ledende overlæge og Plan-

lægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant i arbejdsgruppen ”med henblik på sikring af 

faglig revision, så de meget velvalgte tjekpunkter blev gennemgået på en måde, der opfylder 

kravene til teori, sprog og udførelsesmulighed inden for ”kvalitetssikring” 189. 

 

Arbejdsgruppen sender rapporten i høring (december 99 – april 2000)  

Et revideret udkast sendes i høring iblandt interne og eksterne aktører i december 1999 og 

januar 2000190 . Høringsrunden medfører 27 forslag til ændringer og kommentarer.  Forslage-

ne diskuteres i patientforløbsgruppen, og det aftales at ændre rapportteksten på flere steder. 

Ledergruppen i psykiatrisk afdeling D foreslår, at det understreges, at de kvalitetsmål, der 

beskrives i rapporten er tænkt som eksempler.  Dermed ønsker hverken faggrupperepræsen-

tanterne i arbejdsgruppen (se ovenfor) eller ledergruppen at blive forpligtet til at blive målt i 

forhold til de kvalitetsmål, der beskrives i rapporten. Faggrupperne og ledergruppen ønsker at 

bevare friheden til selv at definere de kvalitetsmål, som der eventuelt skal måles i forhold til.  

Arbejdsgruppens afsluttende rapport ligger klar, og arbejdsgruppen om patientforløb nedlæg-

ges i slutningen af april 2000 – 3 år efter arbejdsgruppens start i april 1997.  

 
Arbejdsgruppens afsluttende rapport (april 2000) 

Arbejdsgruppens rapporten disponeres på denne måde:  

• Baggrund 
• Metodebeskrivelse 
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• Kvalitetssikring i sundhedsvæsenet 
• Målsætning 
• Beskrivelse af patientforløbets forudsætninger 
• Beskrivelse af det faseopdelte patientforløb, de 
      monofaglige arbejdsopgaver og det kronologiske patientforløb 
• Kvalitetsmål 
• Konklusion og 
• Diskussion 

 

Som det fremgår, indeholder den nogle introducerende afsnit, der forklarer baggrunden for 

arbejdsgruppens arbejde, beskriver den metode, der er anvendt og introducerer læseren til 

kvalitetssikring i sundhedsvæsenet. Det overordnede budskab i afsnittet om kvalitetssikring 

er, at det er WHO´s sundhedsplan fra 1984 – herunder planens krav om, at alle lande skal op-

bygge effektive systemer, der sikrer kvaliteten af patientbehandlingen – der har sat aktiviteter 

i gang i forhold til kvalitetssikring på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Der henvises til 

følgende initiativer  i den forbindelse: Sundhedsstyrelsens nationale strategi for kvalitetsud-

vikling fra 1993, H:S´s og Frederiksberg Hospitals kvalitetsstrategier, Sundhedsstyrelsens 

publikation ”Målsætninger for kvalitet i Voksenpsykiatrien” fra 1995 og Dansk Psykiatrisk 

Selskabs håndbog: ”Kvalitetsudvikling en brugerhåndbog”  fra 1996. Fra at være en cirkulær 

proces bestående af 9 faser i den første gruppeformands oplæg reduceres antallet af ”trin” i 

kvalitetssikringsprocessen til 4 i rapporten:  

 

”Hvad er kvalitetsudvikling? 

Det er betegnelsen for de aktiviteter og metoder, der har til hensigt systematisk og målrettet at fremme 
kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser på baggrund af den etablerede viden og inden for de eksiste-
rende rammer. Det er en kontinuerlig proces, som har fire hovedfaser:  
 

1. Fastsætte kvalitetsmål, dvs. det kvalitetsniveau der skal nås (f.eks. 90 % af alle ind-
lagte patienter skal efter et døgns indlæggelse på psykiatrisk afdeling have fået 
navnet på sin faste kontaktperson) 

2. Måle og kvalitetsvurdere aktuel praksis, dvs. belyse det kvalitetsniveau der er nu 
3. Iværksætte aktiviteter, der kan bidrage til kvalitetsforbedring. Det skal sikre, at 

ydelserne i praksis når de fastsatte mål  
4. Kvalitetskontrol for at sikre, at det fastlagte niveau fastholdes” 191  

 
Forholdet imellem kvalitetsudvikling og patientforløbsbeskrivelser forklares på denne måde:  

 
Der findes forskellige metoder til at sikre kvalitet i klinisk praksis. En af disse er at arbejde med 
patientforløbsbeskrivelser. Som skitseret i kommissoriet fik arbejdsgruppen som opgave at arbejde 
med denne metode.  
 
Hvad er en patientforløbsbeskrivelse ? 
• Den beskriver en afgrænset patientgruppes vej gennem sundheds- og sygehusvæsenet.  
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• Den inddrager patientens perspektiv, forventninger og behov  
• Den er en systematisk beskrivelse af art, rækkefølge og tidsforløb af de sundhedsfaglige hand-

linger og serviceydelser, som bør indgå i undersøgelse, behandling, pleje og genoptræning af 
en defineret patientkategori  

• Den beskriver planlagte og koordinerede sundhedsfaglige handlinger, samarbejde, informati-
on og mål for forløbet 

• Den angiver, hvilke data, der skal registreres med henblik på at vurdere målopfyldelse af så-
vel kerne- som serviceydelser 

• Den kan omfatte monofaglige kliniske retningslinier for dele af patientforløbet.  
• Den er tilpasset lokale forhold” 192 

 

Målsætningen for det ”gode patientforløb” formuleres således i rapporten:  

”Arbejdsgruppen på psykiatrisk afdeling Frederiksberg har forsøgt at konkretisere målsætningerne 
for ”det gode patientforløb”. Patientforløbet skal medvirke til at:  
• Sikre en hurtig og kvalificeret udredning, diagnostisering, behandling og pleje 

- Sikre tværfaglighed i udredning og behandling 
- Sikre den fornødne koordination og kommunikation mellem faggrup-

perne  
- Sikre nem adgang til fællesjournal for alle faggrupper.  

• Sikre høj patienttilfredshed ved patientmodtagelse såvel i skadestue som i afsnit samt under plejen 
og behandlingen……  

• Tilsigte at tvangsforanstaltninger foregår efter mindste middels princip 
• Sikre god overgang til udslusning ud af afdelingen 
• Tilsigte få genindlæggelser 
• Sikre dokumentation for de udførte ydelser  
• Sikre opfyldelsen af H:Sservicemål” 193 
 

Overvejelser og beslutninger om patientforløbets forudsætninger samles i et selvstændigt af-

snit i rapporten.  Skrivegruppen/den ledende overlæge resumerer forudsætningerne for ”det 

gode psykiatriske patientforløb” således194:  

• Organiseringen skal operere med distriktsinddelte, søjleopdelte afsnit, en vis specialeop-

deling (Gerontopsykiatrien) og skadestuefunktion 

• Den behandlingsmæssige forståelsesramme skal være bio-, psyko-, social og der skal ta-

ges stilling til, hvilken sygdomsmodel og hvilket menneskesyn, der skal være bærende på 

afdelingen   

• Tværfaglighed skal være et bærende princip  

• Miljøterapi skal udvikles 

• Supervision skal være en del af behandlerteamets miljø 

• Undervisning skal sættes i system 

• Mødevirksomheden skal ligge i faste rammer og 

• Den skriftlig formidling skal forenkles i form af en fællesjournal  
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Ud over ovennævnte indeholder rapporten et afsnit, der beskriver det faseopdelte patientfor-

løb, de monofaglige arbejdsopgaver og det kronologiske patientforløb (se tidligere afsnit). 

Desuden indeholder rapporten et afsnit med kvalitetsmål samt et konklusions- og et diskussi-

onsafsnit.  

 

Som det fremgår, indeholder rapportens disposition flere af de elementer, der indgik i Plan-

lægnings- og udviklingsafdelingens dispositionsforslag. Dispositionen kunne forlede en læser 

til at tro, at rapporten er udtryk for en ”kvantitativ” kvalitetsforståelse. Men som den videre 

analyse vil afsløre repræsenterer rapporten snarere en hybrid imellem den kvantitative og den 

kvalitative kvalitetsforståelse.  Men lad os først se på de aktiviteter, der bør iværksættes ifølge 

rapporten!   

 

I rapportens konklusion kan man læse dette:  

 
”Opgaven har været og er en fortsat kvalitetssikring af det psykiatriske patientforløb. Der ligger nu et 
forslag til et bør-patientforløb, ”det gode psykiatriske patientforløb” med tilhørende forslag til kvali-
tetscheckpunkter”195 
 

På baggrund af ovennævnte og teori om kvalitetssikring (se Kjærgaard m.fl., 2001) ville det 

næste naturlige trin være at foretage målinger ved hjælp af de kvalitetsmål, der er udviklet 

med henblik på identifikation af et eventuelt ”gab” imellem de planlagte kvalitetsmål og or-

ganisationens faktiske præstationer i forhold til kvalitetsmålene. Men sådan ræsonnerer skri-

vegruppen ikke. Hovedvægten lægges på igangsætning af aktiviteter, der sigter på at tilveje-

bringe forudsætningerne for ”det gode patientforløb” De aktiviteter, der foreslås igangsat 

er196:  

• Ændring af  de fysiske rammer (skadestue- og afdelingsindret-
ning m.m.)  

• Flytning af journalarkiv 
• Sekretærfunktion i afsnit, der servicerer alle faggrupper 
• Etablering af distrikts-, sølje- og specialeopdelte afsnit  
• At ledelsen tager stilling til menneskesyn og sygdomsmodel i 

afdelingen 
• Styrkelse af den tværfaglige arbejdskultur via undervisning og 

temadage 
• Nedsættelse af tværfaglig arbejdsgruppe med henblik på ud-

vikling af miljøterapi og kontaktpersonordningen 
• Løbende supervision af alle faggrupper og afsnit  
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• Udvikling af afdelingens undervisningsprogram med henblik 
på skabelse af større evidens for kerneydelsen 

• Optimering af struktur og indhold i patient- og personaleorien-
terede møder 

• Nedsættelse af arbejdsgruppe m.h.p. udvikling af fællesjour-
nal, selvstændig distriktsjournal og skadeseddel, der kan bru-
ges som 1.kontinuation i journalen  

• I forhold til faseopdelt patientforløb: Arbejde hen imod at de 
nødvendige oplysninger indhentes og arbejdsopgaver udføres  

• I forhold til kronologiske patientforløb: Arbejde hen imod en 
sikring af, at tidsfrister, overleveringsprocedurer og arbejdsop-
gaver m.fl. efterlever de opstillede krav 

 

Afdelingsledelsen igangsætter ny udviklingsaktivitet (januar – december 2000) 

Patientforløbsrapporten giver anledning til igangsætning af yderligere udviklingsaktivitet i 

psykiatrisk afdeling D.  I rapportens resumé kan man læse at:  

 

”det fremtidige arbejde bliver at få konfirmeret det beskrevne patientforløb i den samlede leder-, 
medarbejder- og brugergruppe, samt nedsættelsen af en implementeringsgruppe, der systematisk skal 
sikre, at  der i hele organisationen arbejdes hen imod etableringen af ”det gode psykiatriske patient-
forløb”. Derudover vil der ligge et udviklingsarbejde i at udvide patientforløbsbeskrivelsen til at ind-
befatte såvel forløbet i primær sektor, den sociale sektor som i de psykiatriske distriktscentre197”. 
 

Igangsætningen af disse aktiviteter i psykiatrisk afdeling D i år 2000 er forståelig på baggrund 

af ovennævnte:  

 

• Afholdelse af emnedage om patientforløb i de fleste af afdelingens delafsnit 
i oktober, november og december 198 

• Afholdelse af afdelingens årlige temadag i november om emnet: Implemen-
tering af patientforløb 199 

• Etablering af en arbejdsgruppe, der skal beskrive det ambulante patientfor-
løb i august200 

• Etablering af en styregruppe, der får ansvar for implementering af ”det gode 
patientforløb” 201  

 

Patientforløbsgruppens rapport har peget på 10 områder, som der bør igangsættes udviklings-

aktivitet i forhold til (se ovenfor). Der igangsættes aktivitet i forhold til to af dem:  

 

• Der etableres et uddannelsesudvalg i april 202 og 
• en arbejdsgruppe om miljøterapi i januar 
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Ud over ovennævnte mener afdelingsledelsen, at der er igangsat disse aktiviteter i forbindelse 

med rapporten/patientforløbsarbejdet: 

• en arbejdsgruppe om behandlingsplaner 203  
• en gruppe med henblik på psykoedukation af patienter og pårørende204 
• udarbejdelse af mødeplaner – herunder for ikke-patientrelaterede møder205  
• Revision af information ved indlæggelse og ambulant behandling 206 
• Sikring af servicemålregistrering i skadestuen og i forbindelse med udsen-

delse af epikriser207 
 
I oktober foreslår afdelingsledelsen, at patientforløbsaktiviteterne skal indgå som delelement i 

den resultatkontrakt, der planlægges indgået imellem afdelingsledelsen og hospitalsdirektio-

nen. De resultater, den skal stræbes mod at nå frem til år 2003 er disse: 

 
”Patientforløb: Styregruppe for igangsættelse og implementering af tiltag vedrørende patientforløb 
forventes i funktion før år 2001 med en forventet funktionstid til 2003  
 
Patientforløb: Beskrivelse af aktuelle ambulante behandlingsforløb og overgange til og fra disse samt 
beskrivelse af anbefalede standardforløb med nødvendig informationsoverførsel ved overgange til og 
fra forløbet forventes færdiggjort i 2001   
 
Patientforløb: Tjekskema til at sikre gennemførelse af alle procedurer i forbindelse med ankomst af en 
akut patient forventes at foreligge til implemenetering i 2001”208 
 

8.1.1. Identifikation af episoder 
Det kronologiske forløb, der er konstrueret på basis af data, er gengivet i tabel 8.3.  Jeg har 

identificeret 3 episoder på baggrund af forløbet og oversættelsesmodellens spørgsmål (se mo-

dellens punkt A):  

1. episode (april 1997 til januar 1998) 
Fra kvalitetssikring til diskussion af arbejdsdeling 
 
2. episode (januar 1998 til oktober 1998) 
Fra diskussion af arbejdsdeling til kvalitetssikring 
 
3. episode (oktober 1998 til december 2000) 
Fra diskussion til rapport og udviklingsaktivitet 

 
Ligesom i forbindelse med forløbet i Ortopædkirurgien er episoderne afgrænset ved, at jeg har 

identificeret, hvad det var for idérelaterede projekter, der tiltrak sig hvilke aktørers oversættel-

sesaktivitet i løbet af det kronologiske forløb. Herefter har jeg forsøgt at bestemme, hvornår 

oversættelsesaktivitet i forhold til aktørernes projekter starter hhv. stopper eller ”dør ud” i 

løbet af processen (se oversættelsesmodellen).   
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Tabel 8.3 Kronologisk forløb og episoder___________________________________ 

ÅR    DATO/MD.  AKTIVITET                                                           EPISODE 

1997 28.april Patientforløb forbindes med overordnet og  1. episode 
  lokal sammenhæng Fra kvalitetssik-

 ring til diskus- 
 april-maj Behovet for viden sion af arbejds-

 deling 
 5.maj Gruppeformandens oplæg 
  Udviklingsmedarbejderens oplæg 
  Gruppen fastlægger formålet med patient- 
  forløbsbeskrivelsen 
 
 10.maj Gruppeformanden laver handlingsplan 
 
 maj-juni Gruppen udarbejder objekter 
 
 juni-juli- Undersøgelse af faggruppernes ydelser og  
 august-sept. arbejdsdeling 
 
 august En periferiydelse/assistentydelse 
 
 sept.-okt. Arbejdsgruppen laver billeder af patientforløbet 
 
 22.okt. Psykologens første oplæg 
 
 24.nov. Gruppeformanden ændrer planer 
 
 december Udviklingsmedarbejderen udarbejder statusnotat 
 
1998 januar Psykologens andet oplæg 
 
 26.januar Afdelingslederen overtager ledelsen og laver ny plan 2. episode 
   Fra diskussion af  
 jan-febr. Konflikt omkring handlingsplanen arbejdsdeling til 
   kvalitetssikring 
 marts-apr. Diskussion af rutiner og arbejdsdeling 
 
 apr.-maj Kvalitetssikring af faggruppernes beslutningsgrundlag 
 
 maj Om, hvem der kan være kontaktperson 
 
 2.juni Formanden reviderer kommissoriet 
 
 juni Konflikt om sygeplejerskernes position 
 
 2.sept. Ledergruppens beslutning om tværfaglighed og 
  kontaktperson   
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 26.okt. Formanden reviderer kommissoriet 
 oktober Etablering af en skrivegruppe 3. episode 
   Fra diskussion til  

 oktober Beskrivelse af faseinddelt forløb og flowchart rapport og udvik- 
   lingsaktivitet 
 aug.-dec. Faggrupperne redegør for deres informationsbehov 
 
1999 11.jan. Udviklingsafdelingen efterlyser målsætning og 
  foreslår disposition 
 
 11.jan. Arbejds- og skrivegruppen laver kvalitetsmål 
 
 juni-juli Skrivegruppen udarbejder første rapportudkast 
 
 17.sept. Udviklingsafdelingen anfægter kvalitetsmålenes 
  faglighed 
 
 december-  
2000 april Arbejdsgruppen sender rapporten i høring 
 
 april Arbejdsgruppens afsluttende rapport 
 
 jan.-dec. Afdelingsledelsen igangsætter ny udviklingsaktivitet 
___________________________________________________________________________ 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
 
I den første episode er aktiviteterne i arbejdsgruppen rettet imod kvalitetssikring af patientfor-

løb ud fra en traditionel kvalitetssikringsforståelse, som det især er arbejdsgruppeformanden 

og udviklingsmedarbejderen, der er bærere af.  I løbet af episoden medfører aktiviteterne, at 

der åbnes  for en diskussion om arbejdsdeling imellem faggrupperne, om patientforløbets for-

udsætninger og om oversættelsen bør baseres på en alternativ ”kvalitativ” kvalitetsforståelse, 

som psykologen i arbejdsgruppen er bærer af.  

 

Den anden episode starter, da den ledende overlæge i afdelingen oplever et internt og eksternt 

krav om fremdrift og derfor gennemfører et formandsskifte i arbejdsgruppen om patientfor-

løb, hvor han selv overtager rollen som formand for arbejdsgruppen. De aktiviteter, der igang-

sættes, omfatter udarbejdelse af en plan (den ledende overlæges) samt diskussion og forsøg på 

afklaring af hvilke elementer, der bidrager til en idéel arbejdsdeling, koordination og kommu-

nikation imellem faggrupperne i forbindelse med den akutte psykiatriske patients forløb.   

Indholdet af aktiviteterne er karakteriserede ved både at knytte an til og være forskellige fra 

oversættelsesaktiviteten i den første episode (se den videre analyse nedenfor).   
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I tredje episode rettes aktiviteterne i arbejdsgruppen imod udarbejdelse af arbejdsgruppens 

afsluttende rapport. Der etableres en skrivegruppe bestående af en fysioterpeut og en 1. reser-

velæge, der har udviklingsmedarbejderen som ”sparringspartner” og den ledende overlæge 

som en slags ”skyggemedlem” qua hans formandsrolle.  Aktiviteterne i episoden omfatter 

blandt andet forsøg på objektivering af patientforløbet i listelignende og flowchart baserede 

forløbsbeskrivelser, opstilling af kvalitetsmål for det akutte psykiatriske patientforløb, en hø-

ringsrunde og udarbejdelse af arbejdsgruppens afsluttende rapport.   De omfatter også igang-

sætning af yderligere udviklingsaktivitet i psykiatrisk afdeling.  
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8.2. Analyse af episoders indhold og udviklingsforløb 
Jeg vil nu analysere ovennævnte episoders indhold og udviklingsforløb. Udgangspunktet er de 

spørgsmål, der blev stillet under oversættelsesmodellens punkt B (se ovenfor).  

 

8.2.1.  Fra kvalitetssikring til diskussion af arbejdsdeling 
De aktiviteter, som arbejdsgruppen igangsætter i starten, retter sig imod at tilvejebringe teore-

tisk viden om patientforløbsbeskrivelse og viden om den sammenhæng (i H:S og på Frede-

riksberg Hospital), som arbejdsgruppen formoder, at patientforløbsidéen er indlejret i. Forsø-

gene på teoretisk afklaring medfører to forskellige forslag til, hvad der er formålet med for-

løbsbeskrivelsen: Ifølge arbejdsgruppeformanden og Planlægnings- og udviklingsafdelingens 

repræsentant er målet at udarbejde en evidensbaseret kvalitetssikret forløbsbeskrivelse.  For-

løbsbeskrivelsen skal bidrage til at forbedre, effektivisere og synliggøre kvaliteten af patient-

behandling og pleje under hensyntagen til ressourceudnyttelsen. Da arbejdsgruppen udarbej-

der sin målsætning lægger den vægt på koordination af faggruppernes kerne- og periferiydel-

ser men ikke synliggørelse af patientforløbets kvalitet ved måling. Målsætningerne er forskel-

lige! Ovennævnte manifesterer sig senere som to forskellige kvalitetsforståelser (se senere).  

 

Gruppeformanden identificerer nogle udviklingsbehov i afdelingen og udpeger dem som for-

udsætninger for patientforløb i afdelingen. Ansvaret for at gøre noget ved dem placerer hun 

uden for arbejdsgruppen i ledergruppen. Hun udarbejder i stedet en plan, der skal sikre be-

skrivelse af et ”evidenbaseret” patientforløb. Selvom gruppeformanden planlægger inddragel-

se af samarbejdspartnere, patienter og pårørende, inddrages de ikke.  Der foretages dermed 

vigtige til-og fravalg i arbejdsgruppen. Én metode udvælges som relevant fremfor andre. Og 

nogle grupper – herunder patienterne og de medarbejdere, der oplever, at afdelingen har et 

udviklingsbehov ”lukkes ude” og gøres tavse i oversættelsesprocessen!  

 

Arbejdsgruppen beslutter at beskrive det idéelle patientforløb for akutte psykiatriske patienter, 

hvilket fører til udarbejdelse af to objekter og en langvarig diskussion af, hvordan  arbejdsde-

ling og koordination imellem faggrupperne bør ske for at være idéel for patienterne. Udarbej-

delsen af de to objekter medfører et omfattende klassifikationsarbejde (Bowker & Star, 1999) 
209.  Patientforløbet inddeles i faser, der udarbejdes definitioner af faser, og de opgaver, der 

skal løses pr. fase, beskrives. Efterhånden som diskussionerne i arbejdsgruppen munder ud i 

et fælles produkt (se bilag) skabes der et grænseobjekt (Star & Grisemer, 1989) 210, der for-
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midler over grænser imellem faggrupperne ved at formidle viden om, hvilke sammenknytnin-

ger af elementer, der idéelt set skal foretages pr. fase. Som vi skal se, skaber objektet samtidig 

behov for, at der sættes grænser imellem faggrupperne! 

 

Inddeling af patientforløbet i faser, definition af faserne og beskrivelse af de arbejdsopgaver 

m.m., der er tilknyttet faserne, munder ud i en langvarig diskussion af, hvordan koordination 

og arbejdsdeling bør ske imellem faggrupperne for at være idéel for patienterne. Man kan 

spørge sig selv, hvorfor diskussionerne i arbejdsgruppen drejes netop i denne retning.  En 

mulig forklaring er, at det praktiske arbejde med udformning af de to objekter – herunder af-

klaring af deres indhold – i sig selv leder til denne type diskussioner.  En anden mulig forkla-

ring er arbejdsgruppens målsætning og anvendelse af kvalitetsbegreberne kerne- og periferi-

ydelse. 

 

I arbejdsgruppens målsætningsbeskrivelse kan man læse, at formålet med forløbsbeskrivelse 

er at koordinere faggruppernes kerneydelser med periferi-/serviceydelser, så patientens ønsker 

og behov kan opfyldes og skatteyderne får ”valuta for pengene”.  I arbejdsgruppeformandens 

oversættelse er en kerneydelse en faggruppes primære ydelse  medens en periferiydelse er en 

ydelse, der ikke er faggruppens primære ydelse. Arbejdsgruppeformandens oversættelse af 

begreberne er tæt på kvalitetssikringslitteraturens definitioner. Spørgsmålet er nu, om ar-

bejdsgruppen lader sig ”forføre” af begreberne? Om de træder i karakter som aktanter i pro-

cessen? Har man lavet en beskrivelse af de arbejdsopgaver, der skal løses i hver fase af et 

patientforløb for derefter at blive introduceret til begrebsparret kerne- og periferiydelse i 

ovennævnte oversættelse vil det, efter min mening, uvægerligt lede til  diskussioner af ar-

bejdsdelingen imellem faggrupperne ! Alene det at foreslå, at en ydelse er en bestemt fag-

gruppes ”kerne-eller periferiydelse” vil nemlig åbne og gøre det legitimt at åbne for tværfag-

lig diskussion af, om dette nu også er tilfældet. Ikke mindst når flere faggrupper mener, at en 

bestemt ydelse er eller bør være deres faggruppes kerneydelse som det er tilfældet i denne 

case. En arbejdsdeling, der er ”forhandlet frem” i daglig praksis og indgår i faggruppernes 

bevidsthed som mere eller mindre ”tavs” viden tvinges dermed frem, forsøges gjort eksplicit 

og måske ændret211 !  Eller med Latours ord, der åbnes for en blackbox om arbejdsdelingen! 

 

Konflikten omkring koordination og fordeling af arbejdsopgaver imellem faggrupperne og 

dermed positioner i det sociale system viser sig at være en grundlæggende konflikt i det vide-
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re forløb. Det er netop denne konflikt, der er den ikke-ekspliciterede baggrund for arbejds-

gruppens langstrakte diskussioner af faggruppernes kerne- og periferiydelser, af hvilke fag-

grupper, der er hovedaktører i de forskellige faser af patientforløbet og af hvem, der bør have 

den direkte og indirekte patientkontakt. Set i det lys er det ikke overraskende, at arbejdsgrup-

pen ikke når frem til entydige konklusioner, der kan begrunde en mere idéel arbejdsdeling 

imellem faggrupperne i episoden.  

 

Der opstår nu et intermezzo, hvor arbejdsgruppen forsøger at danne sig et billede af, hvad 

patientforløbet er, og af hvad det er, der skal beskrives af arbejdsgruppen. Det overraskende 

ved dette er, at arbejdsgruppen åbenbart mangler et billede af, hvordan der bør arbejdes med 

patientforløb efter at have arbejdet med konceptet i 6-7 måneder (fra april til septem-

ber/oktober 97)!  Indtrykket bekræftes senere af Planlægnings- og udviklingsmedarbejderen 

(se nedenfor).   

 

Der træder nu en ny vigtig aktør ind på ”scenen”: den psykolog, der sidder i arbejdsgruppen.  

Arbejdsgruppeformanden mente som bekendt, at patientforløbets ”forudsætninger” burde af-

klares uden for arbejdsgruppen.  Psykologen laver nu et oplæg, der trækker diskussionen ind i 

arbejdsgruppen igen.   Hendes hovedbudskab er, at det er umuligt at beskrive og kvalitetssikre 

et patientforløb med mindre de behandlingsideologiske, tværfaglige, organisatoriske og  le-

delsesmæssige forudsætninger for forløbet er afklarede i afdelingen. Ligesom gruppeforman-

dens bemærkninger om ”forudsætninger” (se ovenfor) afslører psykologens oplæg et stort 

udviklingsbehov og en stor udviklingsopgave, som nu trænger sig på i forbindelse med pati-

entforløbsarbejdet!  Herunder fordi psykologen kan argumentere overbevisende for proble-

mernes relevans for et godt patientforløb. Oplægget indeholder også en advarsel! Hvis ar-

bejdsgruppens forståelse af psykiatriske tilstande og behandlingsforståelse er forskellig fra 

afsnittenes begreb vil det blive en svær opgave at få afsnittenes rutiner og arbejdsgange sy-

stematiserede efter arbejdsgruppens fremmedbegreb! Kan der ikke skabes konsensus iblandt 

overlægerne om en ligestilling af den bio-,psyko- og sociale tilgang, vil det med andre ord 

være underordnet, hvad arbejdsgruppen måtte mene om dette spørgsmål!   Måske er det netop 

på grund af sidstnævnte, at psykologen mener, at det er vigtigt at afklare, hvem der har det 

ledelsesmæssige ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse af behandling i overensstem-

melse med den valgte fællesforståelse.   
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Psykologens oplæg får gruppeformanden til at ændre planer. Hun foreslår, at færdiggørelsen 

af gruppens arbejde udskydes af hensyn til afklaring af spørgsmålet om patientforløbets for-

udsætninger og evidens.  Konsekvensen af ovennævnte er at arbejdet med beskrivelse, opstil-

ling af kvalitetsmål og kvalitetsmåling af faktiske patientforløb i afdelingen må vente. For at 

dette arbejde kan sættes i gang, skal patientforløbets forudsætninger og evidens fastlægges. 

Desuden skal arbejdsgruppen på en eller anden måde afklare og lukke diskussionen af den 

idéelle koordination og arbejdsdeling imellem faggrupperne.  

 
Hverken den ledende oversygeplejerske eller Planlægnings– og udviklingsafdelingen er til-

fredse med fremdriften i arbejdsgruppens opgaveløsning.  Ifølge det notat, som Planlægnings- 

og udviklingsafdelingens repræsentant i gruppen udarbejder, har der været mange møder, men 

der er blevet nået relativt lidt i arbejdsgruppen. Samtidig med at arbejdsgruppemedlemmerne 

ikke læser teori, er de usikre i forhold til patientforløbsbeskrivelse som metode og savner 

overblik over ”del- og helhed” i patientforløbet. I stedet forholder de sig ”konkret” til patient-

forløb.  Det, som arbejdsgruppemedlemmerne mangler efter at have beskæftiget sig med pati-

entforløb fra april til december 1997, er altså overraskende nok en teoretisk forståelse af, hvad 

patient-forløbsbeskrivelser er, der kan skabe mening og  ”guide” aktiviteterne i arbejdsgrup-

pen.  Repræsentanten fra Planlægnings- og udviklingsafdelingen konkluderer, at der er behov 

for, at nogen sætter processen tilbage på sporet og gennemtænker et bud på sammenhæng i 

forløbsbeskrivelsen.  

 

Psykologen laver et nyt oplæg, der kan ses som et (uafhængigt) forsøg på sidstnævnte.  I op-

lægget kaster psykologen sig ud i et opgør med den ”kvantitative” kvalitetsforståelse, som 

hun mener præger bestræbelserne på kvalitetsudvikling i H:S. Hendes afsæt er et kvalitets-

problem, der er veldokumenteret i kvalitetslitteraturen og dermed  legitimt: manglen på konti-

nuitet i patientforløbet. Hvor H:S´s kvantitative kvalitetsforståelse sikrer kontinuitet ved hjælp 

af kvalitetsmåling, mener psykologen, at kontinuiteten bør sikres ved hjælp af en ensartet for-

ståelse af det tværfaglige behandlingstilbud iblandt faggrupperne. Psykologen foreslår psyko-

dynamisk teori som en mulig forståelsesramme i den forbindelse. En accept af ovennævnte vil 

betyde, at kvalitetssikringsaktiviteterne drejes bort fra kvalitetsmåling og i stedet rettes imod 

udvikling af det tværfaglige samarbejde. Som det vil fremgå, er det netop det, der sker i det 

videre forløb.   
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8.2.2. Fra diskussion af arbejdsdeling til kvalitetssikring 
Både Planlægnings- og udviklingsafdelingen og afdelingens oversygeplejerske presser på og 

ønsker fremdrift i projektet.  Patientforløbsgruppens nuværende formand har ikke formået at 

”levere varen”.  Da patientforløbsgruppen tildeles penge fra H:S´s kvalitetssikringspulje og 

Udviklingsafdelingen efterspørger ”konkrete løsninger”, overtager den ledende overlæge selv 

ledelsen af patientforløbsgruppen.  Overlægen laver en ”praktisk plan”, der skal signalere, at 

der nu tages anderledes praktisk fat på problemstillingerne.  Planen repræsenterer både et brud 

med og en videreførelse af arbejdsgruppens hidtidige oversættelsesforsøg.   

 

Planen bryder med det hidtidige oversættelsesforløb ved at nedsætte forventningerne til gra-

den af evidens. Arbejdsgruppens første formand ønskede at udarbejde en evidensbaseret pati-

entforløbsbeskrivelse, hvor evidensen var baseret på lokal klinisk erfaring og videnskabelige 

undersøgelser. Den nye arbejdsgruppeformand slækker på dette krav.  Han vil ”nøjes med” at 

basere evidensen på lokal klinisk erfaring. Handlingsplanen bryder også med arbejdsgruppens 

hidtidige oversættelsesforsøg på et andet punkt; den omfatter ikke en diskussion og afklaring 

af forudsætningerne for patientforløbet som efterlyst af psykologen. Ikke overraskende fører 

dette til en konflikt med psykologen om dette aspekt af handlingsplanen, der dog munder ud i, 

at den ledende overlæge fastholder sin plan.  

 

Planen viderefører tidligere oversættelsesforsøg på flere områder. Fordelingen af mono- og 

tværfaglig patientkontakt skal afklares, skriver gruppeformanden. Det skal beskrives ”hvem, 

der gør hvad hvornår”. Desuden skal der opstilles kvalitetsmål og standarder – herunder i for-

hold til hvilke faggrupper, der skal inddrages og hvilke oplysninger, der skal være indhentet 

om en patient, før der træffes beslutninger om ham/hende. Planen knytter dermed an til ar-

bejdsgruppens hidtidige oversættelsesforsøg! Fordelingen af mono- og tværfaglig patientkon-

takt og beskrivelsen af hvem, der gør hvad hvornår er en videreførelse af diskussionerne om 

arbejdsdeling og koordination imellem faggrupperne. Hvad angår kvalitetssikring knyttes der 

an til psykologens ”kvalitative” kvalitetsbegreb, der gør en fælles faglig referenceramme til 

det, der skal sikre kontinuitet og kvalitet i patientforløbet. Den fælles referenceramme, der 

foreslås af overlægen er dog ikke psykodynamisk teori som foreslået af psykologen men vi-

den om de enkelte faggruppers informationsbehov. Informationsindsamlingen skal ”kvalitets-

sikres” ved udarbejdelse af en standard for de tværfaglige oplysninger, der skal indsamles om 
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patienten. Standarden skal beskrives med udgangspunkt i faggruppernes egne opfattelser af 

deres informationsbehov, som beskrives i faggruppebeskrivelserne.    

 

Efter en kort diskussion om  rutiner og arbejdsdeling i forbindelse med ”henvendelsesfasen” i 

gangsætter gruppeformanden aktivitet med henblik på ”kvalitetssikring” af faggruppernes 

beslutningsgrundlag. Åbningen af den blackbox (Latour) som arbejdsdelingen udgør, har af-

sløret sig som  en Pandoras æske med problemer, der har ført til mange og lange diskussioner 

i arbejdsgruppen! Den ledende overlæge får nu travlt med at ”smække låg på æsken” !  Det 

gør han ved at konvertere spørgsmålet om fordeling af direkte og indirekte patientkontakt, om 

hvilke faggrupper, der yder kerne-og periydelser og er hovedaktører i bestemte faser, til et 

spørgsmål om kvalitetssikring af den information, som relativt få personer – lægen, sygeple-

jersken eller en anden fagperson  indsamler til to tværfaglige team: det tværfaglige visitations- 

og behandlerteam. Arbejdsdelings- og koordinationsdiskussionen lukkes dermed ned, og en 

standard for informationsindsamlingen samt en velfungerende og organiseret tværfaglighed 

fremhæves i stedet som det, der skal sikre kontinuitet og kvalitet i patientbehandlingen. Ved 

at undersøge, beskrive og videreformidle de (standard) oplysninger og kriterier, der er vigtige 

for faggrupperne for, at de kan deltage i visitation og beslutte, om de skal undersøge eller be-

handle en patient, forbedres undersøgelse, diagnostik og valg af behandling, lyder postulatet.   

Desuden postuleres det, at beslutninger truffet i team er bedre end beslutninger, der ikke er 

truffet i team. Organisations-/koordinationsformen i sig selv bidrager dermed til kvalitetssik-

ringen ifølge denne oversættelse! 

 

Arbejdsgruppeformanden disponerer nu på en måde, der får låget på æsken med arbejdsde-

lingsproblemer til at springe op på ny. Han introducerer to modeller for faggruppekontakt 

med patienter i visitationsfasen, der anfægter sygeplejerskernes traditionelle rolle som læger-

nes primære ”hjælpegruppe” i fasen. Modellerne medfører, at andre faggrupper end sygeple-

jerskerne kan blive udnævnt som hovedansvarlige i forbindelse med visitation, udredning og 

udarbejdelse af foreløbig behandlingsplan.  Diskussionerne af kontaktpersonordningen åbner 

også op for, at andre faggrupper kan varetage traditionelle sygeplejeopgaver. Det fører til pro-

tester fra sygeplejerskerne! I et protestbrev henviser sygeplejerskerne til H:S´s målsætning 

om, at patienten skal tilbydes både behandling og pleje, og at der skal fastlægges en plan for 

patienten på indlægggelsestidspunktet, der omfatter undersøgelse, behandling, pleje og infor-

mation. Sygeplejerskerne henviser også til læge- og sygeplejeloven og konkluderer, at læger 
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og sygeplejersker har eneret til at bedrive virksomhed og uddelegere arbejde på deres områ-

der, medens dette ikke gælder for fysio- og ergoterapeuter. Eller med andre ord: Den rotation 

imellem faggrupperne, som afdelingsledelsen lægger op til i de to modeller, kan ikke lade sig 

gøre, fordi fysio- og ergoterapeuterne ikke har ret til at uddelegere arbejde på sygeplejersker-

nes og lægernes område, medens sygeplejerskerne kan uddelegere opgaver inden for alle om-

råder på nær lægernes. Lægens anden ”hjælpeperson” i visitationsfasen skal derfor være en 

sygeplejerske, mener sygeplejerskerne! 

 

Ledergruppen kommer nu på ”banen” og træffer beslutninger i forhold til de problemer, der er 

blevet ”sendt over” til den. Den beslutter, at de 3 behandlingsparadigmer (bio-, psyko- og 

sociale) principielt er lige vigtige. Desuden bakker den op om den tværfaglige model, som 

den ledende overlæge har stået som primus motor for i arbejdsgruppen. Der introduceres des-

uden en kontaktpersonmodel, der gør alle faggrupper til potentielle kontaktpersoner. Leder-

gruppen udarbejder også en model for behandlerkontakt i visitationsfasen. Modellen medfø-

rer, at sygeplejerskerne er lægens primære hjælpeperson, når patienter henvender sig akut. 

Skal patienten gennemgås dagen efter ankomst til afdelingen eller fordi patienten er henvist 

skal patienten derimod gennemgås af en læge og en anden fagperson, der er valgt af det tvær-

faglige visitationsudvalg eller er udpeget ved turnus.  

 

Sidstnævnte er i konflikt med sygeplejerskernes ønsker, men de protesterer ikke!  Én tolkning 

er, at sygeplejerskerne anerkender ledergruppens formelle ret til at træffe ovennævnte type 

beslutninger og derfor vælger at undlade at protestere.  Dette er dog underligt, hvis de mener, 

at de har loven på deres side. En anden tolkning er, at ledergruppen konstrueres som en slags 

ankeinstans i processen – dvs. som et sted, som man er enige om at sende spørgsmål hen, når 

man er enige om, at man er uenige.  Når sygeplejerskerne ikke protesterer, kan det være ud-

tryk for, at der er konsensus om sådanne minimale regler for konflikthåndtering i afdelingen.  

En sidste mere sandsynlig tolkning er, at afgørelsen af spørgsmålet skydes så langt ud i tid 

(den fremgår først af en statusrapport fra august 1999), at fokus for sygeplejerskernes op-

mærksomhed har flyttet sig i mellemtiden.  

 
8.2.3. Fra diskussion til rapport og udviklingsaktivitet 
Fra oktober 98 og frem rettes aktiviteterne i arbejdsgruppen i stigende grad imod produktion 

af arbejdsgruppens afsluttende rapport. Overgangen til skrivefasen markeres med etablering af 
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en skrivegruppe, der består af en fysioterapeut og en psykiater fra arbejdsgruppen.  Da diskus-

sionerne i arbejdsgruppen har anfægtet væsentlige sygeplejeinteresser er det forståeligt, at de 

ønsker en faggrupperepræsentant i skrivegruppen. Repræsentanten trækker sig dog hurtigt ud 

af gruppen igen.  Muligvis fordi hun er ved at trække sig ud af aktiviteter i afdelingen med 

henblik på at gå på pension212, eller fordi sygeplejerskerne enten ikke kan eller vil foreslå et 

alternativ.  Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant ønsker også at få indflydelse 

på rapporten og melder sig som sparringspartner til skrivegruppen. Den ledende overlæge 

kommer desuden til at fungere som en slags ”skyggemedlem” af arbejdsgruppen qua sin rolle 

som gruppeformand og er den, der til sidst ”lægger den sidste hånd på” og afslutter arbejdet 

med udarbejdelse af arbejdsgruppens rapport. 

 

På dette tidspunkt i forløbet ændrer situationen sig for arbejds- og skrivegruppens medlem-

mer. Arbejdsgruppen har kunnet ”hellige sig” den faggrupperelaterede kamp om koordinati-

on, arbejdsdeling og faggruppernes oplevede udviklingsbehov, så længe arbejdsgruppens ak-

tiviteter havde et afdelingsinternt fokus. Udarbejdelse af en rapport til projektgruppen, der 

også skal sendes til H:S Direktionen og skal cirkuleres på andre H:S hospitaler, nødvendiggør 

imidlertid  et afdelingseksternt fokus, herunder stillingtagen til eksterne aktørers forventnin-

ger til arbejdsgruppens ”produkt”.  Projektet er fra start blevet defineret som et kvalitetsudvik-

lingsprojekt, og psykiatrisk afdeling har fået tildelt midler fra H:S´s kvalitetssikringspulje 

med henblik på at udarbejde et kvalitetssikret, evidensbaseret patientforløb. Problemet er 

imidlertid, at der er blevet introduceret to forskellige kvalitetsforståelser i arbejdsgruppen: en 

”kvantitativ”, der forstås som typisk for kvalitetsarbejdet i H:S og en ”kvalitativ”, der er psy-

kologens oversættelse og ”tilpasning” af kvalitetsbegrebet til psykiatrisk afdeling D.    

 
Den kvantitative og kvalitative kvalitetsforståelse 
Inden jeg går videre med analysen, vil jeg præcisere nogle centrale forskelle imellem de to 

kvalitetsforståelser (se tabel 8.4).  
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Tabel. 8.4 Den kvantitative og kvalitative kvalitetsforståelse 

Etikette Den kvantitative kvalitetsforståelse Den kvalitative kvalitetsforståelse 
Hovedaktører og idé-
bærere 

1. arbejdsgruppeformand og 
P+U repræsentanten 

Psykologen og 
2. arbejdsgruppeformand 

Problem der skal 
Løses 

Synliggørelse af patientforløbets kvalitet 
m.h.p. forbedring, effektivisering og 
desuden optimering af ressourceudnyt-
telsen. 

Sikring af patientforløbets kontinuitet og 
kvalitet. 

Metode 
 

Opstilling af evidensbaseret idéelt pati-
entforløb. Herefter; opstilling af kvali-
tetsmål og måling i forhold til kvali-
tetsmål m.h.p. analyse og kvalitetsfor-
bedring jf. kvalitetscirklen. 

Kvalitetssikring af faggruppernes infor-
mationsgrundlag samt koordination og 
kommunikation i tværfaglige visitations- 
og behandlerteam. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Arbejdsgruppens første formand og Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant i 

arbejdsgruppen introducerer og bliver bærere af den kvantitative kvalitetsforståelse i arbejds-

gruppen.  Ifølge denne forståelse er formålet med patientforløbsbeskrivelse at synliggøre pati-

entforløbets kvalitet med henblik på forbedring, effektivisering og optimering af ressourceud-

nyttelsen.  Den metode, der skal benyttes, forudsætter opstilling af et idéelt patientforløb, op-

stilling af kvalitetsmål for forløbet og måling, så kvaliteten kan analyseres og eventuelt for-

bedres.  Den metodiske inspiration til kvalitetssikring og udvikling af patientforløbet er ”kva-

litetscirklen”.   

 

Psykologen og den anden arbejdsgruppeformand er de primære idébærere, da idéen om pati-

entforløb oversættes i overensstemmelse med psykologens ”kvalitative” kvalitetsforståelse.  

Det problem, der skal løses ifølge denne forståelse, er sikring af patientforløbets kontinuitet 

og kvalitet. Der sættes lighedstegn imellem kontinuitet og kvalitet i den forbindelse, og be-

grebet kontinuitet omtolkes fra at handle om processuel kontinuitet som i kvalitetslitteraturen 

til at omhandle ”kontinuitet” i  indholdet af faggruppernes ydelser til patienterne. Da den bio-, 

psyko-, sociale sygdomsmodel er en grov forenkling af den helhed, som patienten udgør, er 

tværfagligheden det bedste bud på helheden (og dermed sikring af faglig kvalitet) for patien-

ten, lyder skrivegruppens forklaring (se nedenfor).  Den metode, der bør anvendes ifølge den-

ne kvalitetsforståelse, er kvalitetssikring af faggruppernes informationsgrundlag samt koordi-

nation og kommunikation i de tværfaglige visitations- og behandlerteam.  Kvalitetssikringen 

består i etablering af de to team og skabelse af fælles viden om de enkelte faggruppers infor-
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mationsbehov i de to team ved udarbejdelse af standarder for informationsindsamling på basis 

af  faggruppebeskrivelserne.    

 

Men lad os nu vende tilbage til den episode, der er i fokus i dette afsnit! 

 

Fortsat om tredje episode 

Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsentant har været fortaler for den ”kvantitative”  

indfaldsvinkel til kvalitets- og patientforløbsarbejdet allerede fra start. Han sender nu et signal 

til arbejdsgruppeformanden om, hvad han og Planlægnings- og udviklingsafdelingen forven-

ter, at rapporten kommer til at indeholde i form af et dispositionsforslag:  Der skal udarbejdes 

et målsætningsafsnit, en skematisk oversigt over patientforløbet, en redegørelse for kvali-

tetsmål i forhold til forløbet, en forklaring på, hvordan kvalitetsmålene måles og dokumente-

res og et afsnit om organisation og arbejdstilrettelæggelse. Der viser sig at være stort sam-

menfald imellem de typer af  delafsnit som Planlægnings- og udviklingsafdelingens repræsen-

tant foreslår, de aktiviteter, der igangsættes og de delafsnit, der kommer til at indgå i arbejds-

gruppens afsluttende rapport.  

 

Udarbejdelse af en faseinddelt listelignende forløbsbeskrivelse, der indeholder definitioner og 

opgavebeskrivelser pr. fase, knytter an til arbejdsgruppens tidligere forsøg på at finde et gra-

fisk udtryk for det akutte psykiatriske patientforløb.  Flowchartene er også et forsøg på at fin-

de et grafisk udtryk for patientforløbet. De knytter imidlertid ikke an til tidligere aktiviteter i 

arbejdsgruppen. Hvor elementer i den listelignende forløbsbeskrivelse har været diskuteret i 

arbejdsgruppen igennem hele forløbet, giver de komplekse flowcharts kun anledning til meget 

få diskussioner i arbejdsgruppen. De er primært noget, som skrivegruppen sidder og nørkler 

med 213. En mulig forklaring er, at flowchartene er for store og komplekse til at formidle ind-

sigt, der kan danne udgangspunkt for diskussion i  arbejdsgruppen – herunder fordi skrive-

gruppen vælger at beskrive patientforløbets processer på et for detaljeret niveau. En alternativ 

forklaring er, at flowcharts simpelthen ikke giver mening i forhold til en ”kvalitativ” kvalitets-

forståelse, der fokuserer på faglig udvikling fremfor kvalitetssikring og ”re-engineering” af 

processer.    

 

Ud fra en kvalitetsteoretisk (kvantitativ) tilgang kunne man forvente, at patientforløbet først 

beskrives kort og analyseres ved hjælp af flowcharts eller listelignende beskrivelser og deref-
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ter kvalitetssikres ved opstilling af kvalitetsmål, som der måles i forhold til på strategisk vig-

tige steder i faktiske patientforløb i afdelingen 214. Skrivegruppen forsøger sig med denne mo-

del ved opstilling af forløbsrelaterede kvalitetsmål i forhold til den organisationsorienterede 

forløbsbeskrivelse215, der senere indgår i rapportens bilag. Ifølge arbejdsgruppens rapport er 

der imidlertid ikke nogen direkte forbindelse imellem det kronologiske flowchart, der beskri-

ves i rapportens hovedtekst, og de kvalitetsmål, der opstilles i rapportens kapitel med kvali-

tetsmål.  De er opstillet på baggrund af tilbagemeldinger fra de enkelte faggrupper, forklarer 

forfatterne 216. Det kronologiske flowchart  er dermed ikke et grundlag for opstilling af kvali-

tetsmål men er en slags vejledende beskrivelse eller retningslinie for, hvordan patientforløb 

for akutte psykiatriske patienter idéelt set bør forløbe.  En anden tolkning er, at det kronologi-

ske flowchart i rapporten primært er et symbol på det rationelt planlagte patientforløb. Flow-

charts er nemlig både en anerkendt metode til beskrivelse og analyse af patientforløb og et 

legitimt produkt af anstrengelserne!217    

 

Hvad angår de fagbeskrivelser, som faggrupperne udarbejder, sigter de imod ”kvalitetssik-

ring” af de informationer, som faggrupperne træffer beslutninger på baggrund af i de tværfag-

lige visitations- og behandlerteam. Aktiviteten knytter an til arbejdsgruppens tidligere aktivi-

teter og giver primært mening på baggrund af den ”kvalitative” kvalitetsforståelse.  

 

Hvad angår de kvalitetsmål, der opstilles i rapportens afsnit med kvalitetsmål, udsættes de for 

”faglig revision”, da det viser sig, at de kvalitetsmål, der er udarbejdet på baggrund af forslag 

fra faggrupperne, ikke er i overensstemmelse med kvalitetssikringsteoriens forståelse af kvali-

tetsmål. Den ”kvantitative” kvalitetsforståelse og Planlægnings- og udviklingsafdelingens 

repræsentant får dermed indflydelse på udformningen af rapportens kvalitetsmålsafsnit. Fag-

grupperne og ledergruppen bidrager imidlertid med nogle formuleringer, der neutraliserer den 

kvantitative kvalitetsforståelses potentielle indflydelse i det videre arbejde. Både faggrupper-

ne i patientforløbsgruppen og senere ledergruppen understreger nemlig, at de kvalitetsmål, der 

opstilles i rapporten er eksempler og ikke er forpligtende for faggrupperne. Faggrupperne øn-

sker - og den afsluttende rapport tildeler dem frihed til - selv at definere de kvalitetsmål, som 

der eventuelt skal måles i forhold til patientforløbet. Med faggruppernes forbehold over for de 

kvalitetsmål, der er opstillet i rapporten, risikerer de primært at få symbolsk betydning. Kvali-

tetsmålsafsnittet markerer, at arbejdsgruppen har benyttet ”anerkendte metoder” til kvalitets-
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sikring og er nået frem til legitime ”produkter” i den forbindelse: kvantitativt målbare kvali-

tetsmål.  

 

I december 1999 sender arbejdsgruppen et udkast til rapporten i høring. Målgruppen for  

udsendelsen er blandt andre H:S direktionen og andre H:S hospitaler og psykiatriske afdelin-

ger. Høringsrunden medfører 27 forslag til ændringer og kommentarer, hvoraf nogle indar-

bejdes i den endelige rapport.  Der opstår ikke væsentlige konflikter i den forbindelse.  

 

Den afsluttende rapport er færdig i april 2000 – dvs. 3 år efter, at arbejdsgruppen startede ar-

bejdet! Det interessante ved rapporten er, at den tilsyneladende skriver sig ind i den ”kvantita-

tive” kvalitetsforståelse, som den første arbejdsgruppeformand og Planlægnings- og 

udviklingsmedarbejderen var fortaler for. Som det vil fremgå, er den imidlertid snarere en 

hybrid, der i højere grad lægger vægt på de elementer, som psykologen knyttede til den 

”kvalitative kvalitetsforståelse”. En overfladisk  læsning af rapporten vil give en læser indtryk 

af, at arbejdsgruppen tager udgangspunkt i en ”kvantitativ” kvalitetsforståelse. Rapportens 

disposition indeholder flere af de elementer, der indgik i Planlægnings- og 

udviklingsafdelingens dispositionsforslag (se ovenfor) – herunder et målsætningsafsnit, et 

afsnit med to typer skematiske forløbsbeskrivelser og et afsnit med kvalitetsmål.  I rapportens 

kvalitetsudviklingsafsnit indskriver skrivegruppen projektet i den kvantitative 

kvalitetsforståelse. Ifølge den definition af patientforløb, der præsenteres, forudsætter 

patientforløbsbeskrivelse en inddragelse af patientens perspektiv, forløbsbeskrivelse og 

opstilling af og måling i forhold til kvalitetsmål samt eventuelt brug af monofaglige kliniske 

retningslinier.  Men lad os tage et kig på, hvad arbejdsgruppens rapport også indeholder! 

 

Den kvalitative kvalitetsopfattelse dukker op i den målsætning for det gode psykiatriske pati-

entforløb, der beskrives i rapporten. Patientforløbet skal udover patienttilfredshed m.m. sikre 

hurtig og kvalificeret udredning, diagnostisering, behandling og pleje, idet der sikres tværfag-

lighed i udredning og behandling samt koordination og kommunikation mellem faggrupperne.  

En sådan forståelse af målsætningen er i god overensstemmelse med den ”kvalitative” kvali-

tetsforståelse. Fagbeskrivelsernes ”kvalitetssikring” af de informationer, som faggrupperne 

træffer beslutninger på baggrund af i de tværfaglige team, er en forståelig aktivitet, hvis det er 

dette, der er formålet med forløbsbeskrivelsen!  
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Rapportens forudsætningsafsnit systematiserer  og redegør for alle de områder, der skal ud-

vikles, fordi skrive-/arbejdsgruppen opfatter dem som ”forudsætninger” for ”det gode pati-

entforløb”. Der knyttes an til mange af de tema´er, der er blevet diskuteret i arbejdsgruppen i 

den forbindelse. En af de forudsætninger, der beskrives vedrører sammenhængen imellem de 

bio-, psyko-, sociale behandlingsparadigmer og tværfaglighed. I rapporten begrundes beslut-

ningen  om at tage udgangspunkt i den bio-, psyko-, sociale sygdomsmodel og tværfaglighed 

på denne måde:  

 
”Den bio-, psyko-, sociale sygdomsmodel er et forsøg på en grov forenkling, der skal dække helheden 
for patienten. Vi kan ikke overskue helheden, så tværfagligheden er det bedste bud på at komme i 
nærheden af helheden. I et tværfagligt forum har alle derfor pligt til at bidrage vedrørende den enkel-
te patient ”218 

 

Det er netop dette faglige rationale, der nødvendiggør fokus på udvikling og dermed ”kvali-

tetssikring” af tværfagligheden og monofagligheden i afdelingen via de faggruppebeskrivel-

ser, der vedlægges som bilag til den afsluttende rapport. Etableringen af og reglerne for fag-

gruppeadfærd i de tværfaglige team,  idéen om at personalet skal uddannes i miljøterapi og 

superviseres samt ”opstramningen” af de patientrelaterede møder kan alle ses som aktiviteter, 

der har tværfaglig udvikling og derigennem ”kvalitetssikring” som formål. 

  

De udviklingsaktiviteter, som rapporten anbefaler bør sættes i gang, fokuserer især på at tilve-

jebringe forudsætningerne for ”det gode patientforløb”, hvilket betyder, at der fokuseres på 

tværfaglig og organisatorisk udvikling. Der skal etableres en fælles behandlingsmæssig for-

ståelsesramme for behandling af psykiatriske patienter iblandt faggrupperne, den tværfaglige 

arbejdskultur skal styrkes,  faggrupperne skal superviseres og undervises – herunder i miljøte-

rapi og struktur, og indhold af møder skal forbedres, ligesom der skal arbejdes ”hen imod sik-

ring af, at de nødvendige oplysninger om patienterne indhentes og arbejdsopgaver udføres”. 

Der skal også ”arbejdes hen imod en sikring af, at tidsfrister, overleveringsprocedurer, ar-

bejdsopgaver m.fl. efterlever de opstillede krav”, skriver skrivegruppen. Om dette indebærer 

kvalitetsmåling i kvalitetsteoriens forstand, fremgår imidlertid ikke af rapportteksten.  De ud-

viklingsinitiativer, der foreslås igangsat, er dermed primært udtryk for en ”kvalitativ” forstå-

else af kvalitetssikring.  

 

Patientforløbsgruppens afsluttende rapport foreligger i april 2000. Herefter sætter afdelingsle-

delsen gang i informations- og udviklingsaktiviteter i afdelingen. De fleste af aktiviteterne 
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drejer sig om faglig eller organisatorisk udvikling men omfatter ikke eksplicit igangsætning af  

de kvalitetsmålinger, der ville være en kerneaktivitet ifølge den ”kvantitative” kvalitetsforstå-

else.   

 

De informationsaktiviteter, som afdelingsledelsen igangsætter, omfatter emnedage om pati-

entforløb i afdelingens delafsnit og afholdelse af afdelingens årlige temadag med patientfor-

løb som eneste dagsordenspunkt. Informationsaktiviterne kan ses som led i afdelingsledelsens 

forsøg på at  ”konfirmere” patientforløbet i den samlede leder- og  medarbejdergruppe. 

 

Hvad angår udviklingsaktiviteterne, omfatter de etablering af en styregruppe, der skal vareta-

ge implementering af det ”gode psykiatriske patientforløb” i afdelingen og en gruppe, der skal 

beskrive patientforløbet for den ambulante psykiatriske patient.  Afdelingsledelsen igangsæt-

ter også to arbejdsgrupper – et uddannelsesudvalg og en arbejdsgruppe om miljøterapi. Begge 

grupper, der blev foreslået igangsat i patientforløbsgruppens rapport.   

 

Ud over ovennævnte igangsætter afdelingsledelsen en række aktiviteter,  som afdelingsledel-

sen forbinder med patientforløbsarbejdet, men hvor forbindelsen til patientforløbsgruppens 

arbejde og rapport er mere diffus. Disse aktiviteter omfatter etablering af en arbejdsgruppe om 

behandlingsplaner, en gruppe om psykoedukation af patienter og pårørende, udarbejdelse af 

mødeplaner for ikke-patientrelaterede møder, revision af information ved indlæggelse og am-

bulant behandling og sikring af servicemålregistrering i skadestuen og i forbindelse med ud-

sendelse af epikriser.  Tilknytningen af disse mere diffuse elementer til idéen om patientforløb 

kan tyde på, at patientforløb er blevet et obligatorisk passagepunkt (Callon, 1986) for udvik-

lingsaktivitet i afdelingen. Det vil sige, at den idé eller det koncept, som udviklingsaktivitet i 

afdelingen generelt relateres til og/eller begrundes med, er (kvalitetssikring af ) patientforløb.  

At afdelingsledelsen foreslår, at der opstilles mål på patientforløbsområdet i den resultatkon-

trakt, som den skal til at indgå med hospitalsdirektionen kan være et resultat af dette.    
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8.3. Konklusion: Oversættelser, oversættere og effekter 
På basis af analysen vil jeg nu besvare spørgsmålene om, hvilke oversættelser, der sker i hver 

episode om, hvem oversætterne er og om, hvad effekterne er af oversættelsesarbejdet. 

 

I den første episode objektiverer arbejdsgruppen om patientforløb idéen om patientforløb: 

Forløbet for den akutte psykiatriske patient skrives ned, inddeles i faser og de opgaver m.m., 

der skal løses pr. fase beskrives og synliggøres.  Desuden udarbejdes der definitioner af de 

enkelte faser.  Non-humane aktører presser sig imidlertid på og påvirker oversættelsesforlø-

bet:  Patientforløbsgruppens målsætningsbeskrivelse, introduktion af termerne; kerne- og peri-

feriydelse og den faseinddelte opgavebeskrivelse, der fungerer som et grænseobjekt 219, der 

formidler viden om en ”idéel arbejdsdeling” på tværs af faggrupperne  - fører til, at der åbnes 

op for en diskussion af arbejdsdeling i arbejdsgruppen.  Effekten er, at en arbejdsdeling, der er 

forhandlet frem i daglig praksis og indgår i faggruppernes bevidsthed som ”tavs” viden (er en 

blackbox) tvinges frem, forsøges gjort eksplicit og ændret i mere idéel retning.  I slutningen af 

episoden trænger arbejdsgruppens psykolog sig på i forhold til oversættelsesprocessen, da hun 

præsenterer to signifikante oversættelser i to oplæg.  Hun hævder for det første, at det er umu-

ligt at beskrive og kvalitetssikre et patientforløb medmindre de behandlingsideologiske, tvær-

faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for forløbet er afklarede i afdelin-

gen. For det andet hævder hun, at H:S´s ”kvantitative kvalitetsforståelse” er uforenelig med 

behovet i det psykiatriske speciale, og at der i stedet bør kvalitetssikres udfra en alternativ 

”kvalitativ kvalitetsforståelse”.  Effekten er, at arbejdsgruppeformanden udskyder  ”deadline” 

for færdiggørelse af patient-forløbsgruppens arbejde og, at der sker et formandsskifte i ar-

bejdsgruppen.  

 

I starten af anden episode overtager den ledende overlæge formandsposten i arbejdsgruppen 

om patientforløb. Han konkretiserer patientforløbsidéen i et objekt: en plan  (et ”image of 

action” (Czaniawska & Joerges, 1996)). Planen repræsenterer både en videreførelse af og et 

brud med det tidligere oversættelsesarbejde i arbejdsgruppen.  Effekten af planen er, at di-

skussionen af arbejdsdeling inddæmmes i arbejdsgruppen.   Idéen om patientforløb oversættes 

til et spørgsmål om kvalitetssikring af den information, som få personer; en læge, sygeplejer-

ske og en anden fagperson indsamler om patienten til to team; et tværfagligt visitations- og –

behandlerteam. Faggrupperne objektiverer idéen  i ”faggruppebeskrivelser”,  der beskriver de 

oplysninger og kriterier, der er vigtige for faggrupperne for, at de kan deltage i visitation og 
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beslutte, om de skal undersøge eller behandle en patient i visitations- eller behandlerteamet. 

Ud over at lægge låg på diskussionen om arbejdsdeling imellem faggrupperne er effekten af 

ovennævnte, at arbejds- og skrivegruppen konstruerer og konkretiserer en kvalitetsforståelse, 

der er ”tilpasset” det psykiatriske speciale og udgør et alternativ til H:S´s ”kvantitative” kvali-

tetsforståelse. Oversættelsesaktiviteten medfører en konflikt med sygeplejerskerne, da deres 

rolle som lægernes primære ”hjælpegruppe” anfægtes. Konflikten ”dør imidlertid ud” og på-

virker ikke oversættelsesforløbet.   

 

I den tredje episode rettes oversættelsesaktiviteten imod at færdiggøre arbejdsgruppens afslut-

tende rapport. Rapporten og den oversættelse som den repræsenterer udarbejdes af en skrive-

gruppe, der består af en fysioterapeut og en 1.reservelæge og af arbejdsgruppeformanden, der 

først agerer skyggemedlem og til sidst færdiggør rapporten. Desuden er udviklingsafdelingens 

repræsentant ”sparringspartner” i forbindelse arbejdsprocessen. Omverdenen i form af; H:S 

Direktionen, H:S´s kvalitetsråd, Hospitalsdirektionen og Planlægnings- og udviklingsafdelin-

gen konstrueres som ”tilhængere” af den ”kvantitative” kvalitetsforståelse, som arbejdsgrup-

pen tidligere har forladt til fordel for et lokalt tilpasset alternativ: den ”kvalitative” kvalitets-

forståelse. Dette fører til, at skrive-gruppen objektiverer idéen om patientforløb i forskellige 

typer af flowcharts, der beskriver patient-forløbet for den akutte psykiatriske patient. Desuden 

opstiller skrivegruppen kvalitetsmål for forløbet i samarbejde med arbejdsgruppen. Det fører 

også til, at skrivegruppen udarbejder en rapport, der er en hybrid – dvs. eksplicit indskriver 

sig i og kan læses som udtryk for en ”kvantitativ” kvalitetsforståelse og tilgang til patientfor-

løb men samtidig objektiverer de resultater, der er opnået i arbejdsgruppen på basis af den 

alternative ”kvalitative” tilgang.   Effekterne af oversættelsesforløbet er konstruktion af en 

kvalitativ kvalitetsforståelse og tilgang til patientforløb, der udgør et alternativ til H:S´s 

”kvantitative” tilgang, en rapport, der på samme tid legitimerer udadtil og fastholder resultater 

indadtil. Hertil kommer, at der igangsættes udviklingsaktivitet, der har faglig og organisato-

risk udvikling som formål og, at patientforløb etableres som obligatorisk passagepunkt for 

udviklingsaktivitet i afdelingen.  
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Kapitel 9.  Analyse  af forskelle og ligheder  
På basis af analysen ovenfor er det muligt at identificere et antal centrale forskelle i oversæt-

telsesforløbet  i psykiatrisk afdeling sammenlignet med oversættelsesforløbet i Ortopædkirur-

gisk klinik:  

 

Patientforløbsidéen viser sig at være relativt svær at oversætte for oversætterne i psykiatrisk 

afdeling. Spørgsmålet er derfor om den teknologi, som patientforløbsidéen repræsenterer, 

”passer” relativt dårligt til den teknologi, der anvendes i forbindelse med håndtering af den 

akutte psykiatriske patient.    

 

Idéen om patientforløb forbindes med en organisationsstruktur, der bygger på et tværfagligt 

grundlag, hvorved den idé om tværfaglighed, der normalt forbindes med idéen om patientfor-

løb, fastholdes i det psykiatriske speciale.  Dette er det modsatte af, hvad der sker i Ortopæd-

kirurgisk klinik.    

 

Oversættelsesprocessen i psykiatrisk afdeling er lang sammenlignet med forløbet i Ortopæd-

kirurgisk klinik.  Den første del af oversættelsesarbejdet i afdelingen tager 3 år  i modsætning 

til Ortopædkirurgisk klinik, hvor den indledende del af oversættelsesarbejdet overstås i løbet 

af 5 måneder. Spørgsmål i den forbindelse er derfor, om tids- og forventningspresset i psykia-

trisk afdeling var anderledes og påvirkede forløbet anderledes end i Ortopædkirurgisk klinik? 

Tildelingen af midler til projektet i psykiatrisk afdeling fra H:S´s kvalitetspulje og Planlæg-

nings- og udviklingsmedarbejderens og den ledende oversygeplejerskes ønske om fremdrift i 

projektet sætter arbejdsgruppen og dens formand under tidspres. Spørgsmålet er imidlertid, 

om der var andre typer pres, der påvirkede oversættelsesforløbet? 

 

På grund af de typer af forskelle, der er observeret imellem de to oversættelsesforløb, vil ana-

lysen nedenfor tematiskt fokusere på, hvordan oversættelsesprocessen blev påvirket af for-

skelle i de lokale aktørers konstruktion af teknologi, social struktur og omverdensrelationen.   
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9.1. Betydningen af forskelle i teknologi 
9.1.1. Hvad er teknologi ?    
I overensstemmelse med Charles Perrow vil jeg definere begrebet teknologi på denne 

made:”Technology is a technique or complex of techniques employed to alter “materials” 

(human or nonhuman, mental or physical) in an anticipated manner. ” (Perrow,1965).  Char-

les Perrow inkluderer ikke teknisk udstyr i sin definition af teknologi. Udstyr er et teknologisk 

værktøj, medens den teknologiske ”kerne” er humane aktørers viden om råmaterialernes na-

tur220.  Hertil kommer deres viden om teknikker, herunder brug af hjælpemidler, der kan bru-

ges til ændring af ”materialer” af forskellig slags (jf. definitionen ovenfor).  I overensstem-

melse med, hvad der er skrevet tidligere, vil jeg antage, at teknologisk viden er konstrueret på 

basis af humane aktørers erfaringer med såvel humane som non-humane aktører. I en oversæt-

telsessituation vil de teknologier, som lokale aktører har erfaringer med og anvender i et gi-

vent speciale, presse sig på som potentiel aktant.  Spørgsmålet her er, om og eventuelt hvor-

dan dette skete i forbindelse med oversættelse af idéen om patientforløb i de to specialer.  

 

9.1.2. Teknologi i forhold til hoftepatienter 
Allerede i august 1995 aflægger en undergruppe om ortopædkirurgi rapport til den projekt-

gruppe, der er ved at undersøge mulighederne for etablering af et elektivt kirurgisk center i 

H:S 221. I rapporten foreslår gruppen, at der etableres en elektiv ortopædkirurgisk funktion i 

enheden, der skal fokusere på indsættelse af proteser i hofter og knæ. Årsagen til, at gruppen 

peger på de to operationstyper, er ”at denne elektive operationstype er den volumenmæssigt 

tungeste og mest ensartede i det ortopædkirurgiske behandlingsregi”222    

 

I den ortopædkirurgiske klinik skal der kun udføres planlagte operationer. Al akut operations-

aktivitet udskilles. Dette er en central ændring i forhold til tidligere, hvor den ortopædkirurgi-

ske afdeling skulle varetage både akut og planlagt operationsaktivitet. Fokus på relativt få 

hyppigt forekommende og ensartede patientforløb (herunder hofter og knæ) gør det muligt at 

få detailindsigt og at detailplanlægge patientforløb i det elektive kirurgiske center:  

 
”Det, at man får et elektivt center, der skal lave bestemte typer operationer. Det gør, at man kigger i 
detaljen på de her typer operationer. Nu skal jeg ikke lave 250 forskellige operationer nu skal jeg lave 
25 forskellige. Det kan jeg overskue, derfor kan jeg gå ind og se - jeg har lavet mange af dem – sådan 
er forløbet.” (overlæge) 
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Klinikchefen forklarer, at organiseringen af afdelingen (i elektive enheder) gjorde det ”natur-

ligt” at tænke i (patient)forløb. Det ortopædkirurgiske speciale har en fordel i den forbindelse, 

fordi de ortopædkirurgiske patientforløb er relativt lette at standardisere:  

 
”Patientforløbstanken blev introduceret tidligt i forløbet, idet organiseringen af afdelingen (i  
elektive enheder, jd) gjorde det naturligt at tænke i forløb. Der blev imidlertid først gået i detaljer med 
patientforløb i 1996. Her har Ortopædkirurgien en fordel, idet specialets patientkategorier let lader 
sig standardisere i detaljen. Såvel patientforløbets behandlingsmæssige som administrative elementer 
blev beskrevet”223(klinikchef) 
 

Klinikchefen uddyber synspunktet:  

 
”Hvis du tager 90 % af patienterne der ligger oppe på afdelingen, så har du kun knæproteser og hof-
teproteser. Det gør at du både forløbsmæssigt, administrativt og behandlingsmæssigt kan planlægge 
det ud i mindste detalje. Og derfor har vi jo kunnet gå ud i nogle detaljer, som næsten ville være lidt 
intetsigende, hvis du har en anden afdeling.  Fordi - man kan sige, at der ville være så langt imellem 
(patienterne, jd) og rutinerne ville være så svage, at de ikke ville få den store indflydelse,  selvom at du 
havde skrevet et eller andet ned”(klinichef) 
  

 Patienttypen ændres samtidig, så patienterne bliver mere raske, hvorved forløbet bliver mere 

”styrbart”:  

 
”Fra at have en meget ustyrlig patientkategori af meget stor forskellig slags. Hvor nogen ud over at 
de havde ortopædkirurgiske lidelser også var syge på andre områder. Så fik vi en meget snæver pati-
entgruppe, som i det væsentligste ikke fejlede noget andet.  Det var, ligesom det lå i konceptet at de 
kommer gående ind i afdelingen og de går igen.  Tidligere blev de jo kørt ind i ambulance eller blev 
kørt ind fra plejehjem”. (Overlæge) 
 

Ud over ovennævnte opgraderes den faglige viden i klinikken, idet der ansættes flere overlæ-

ger.  En overlæge siger dette i den forbindelse:  

 
 ” Den største ændring, der skete for afdelingen, var at vi fik en anden patientkategori.. Og det, der så 
skete, var, at der blev skiftet ud i de yngre læger.  Nogle af dem der var første reservelæger, forsvandt 
og der kom overlæger i stedet for. Dels fik vi en helt anden meget mere fredelig patientkategori, og så 
blev der opgraderet på den faglige viden på afdelingen. Det blev ligesom på et højere fagligt niveau i 
afdelingen” (Overlæge) 
  

Fokuseringen på få og let standardiserbare diagnosegrupper samt opgraderingen af den fagli-

ge viden i klinikken bidrager til relativt større indsigt i den teknologi, der er velegnet i forhold 

til disse  diagnosegrupper.  Den måde som ”modelprogrammet” anvendes på i Ortopædkirur-

gisk klinik bekræfter denne tolkning.  Selvom der er udarbejdet et ”modelprogram” for hofte-
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patienter mener faggrupperne i Ortopædkirurgisk klinik ikke, at de har brug for at kigge i det.  

Det kender de forløbet for godt til:  

 
”Hvis du tager det her (modelprogrammet) og går ud og spørger lægerne i afdelingen, kan du godt 
spørge mig, for jeg ved godt, at det eksisterer, fordi jeg bruger det i visse sammenhænge, men hoved-
parten af dem, de har  ikke læst det.  Vi bruger det til at klare vores tankegang. Men vi går ikke og 
læser på det hver dag for at finde ud af, hvad vi skal gøre med patienterne. For det ved vi jo godt ” 
(overlæge) 
 

Da en sygeplejerske bliver spurgt om, hvad sygeplejerskerne bruger modelprogrammet til 

svarer hun: 

 
” Ikke til andet end til at huske hvis der er noget, som vi har glemt. Vi ved jo, at den er der, og ved at 
det kører sådan…Men der jo ikke mere ben i det, end at vi kan huske det udenad. Værre er det jo ikke. 
Vi har jo kun hofter og knæ, så det er jo nemt nok” (sygeplejerske) 
 

9.1.3. Teknologi i forhold til den psykiatriske patient 
I psykiatrisk afdeling D vælger arbejdsgruppen om patientforløb en anden tilgang. I stedet for 

at tage udgangspunkt i diagnoserelaterede forløb vælger den at beskrive forløbet for den akut-

te psykiatriske patient. Begrundelsen er, at næsten alle indlæggelser i psykiatrisk afdeling er 

akutte, og at det overordnede behandlingstilbud i Psykiatrisk afdeling retter sig ind efter pati-

entens funktionsniveau og individuelle forhold frem for efter diagnosen:  

 

”Det akutte patientforløb blev valgt, idet tæt på 100 % af alle indlæggelser i psykiatrisk afdeling fore-
går akut og ikke planlagt. Det blev besluttet ikke at arbejde med et diagnoserelateret patientforløb. 
Primært fordi det overordnede behandlingstilbud i psykiatrisk afdeling retter sig ind efter patientens 
funktionsniveau og individuelle forhold og ikke efter diagnosen, dog således, at en del af faggrupper-
nes kerneydelser er specifikke for de forskellige diagnosegrupper” 224  
 

De bio-, psyko-, sociale behandlingsparadigmer i psykiatrien opfattes som en grov tilnærmel-

se til den helhed, som patienten udgør, hvorfor tværfagligheden opfattes som den bedste til-

gang til denne komplekse helhed (se analysen ovenfor).   

 

9.1.4. Oversættelse og teknologiske forskelle og ligheder  
Som det fremgår, er opfattelsen af patienten og den teknologi (viden), der er nødvendig for at 

håndtere patienten forskellig i de to specialer. Organisationsteoretikerne Thompson & Tuden 

(1959)  bidrager med et enkelt begrebsapparat, der viser, hvordan forskellige grader af tekno-

logisk indsigt (viden) og indsigt i aktørpreferencer fører til forskellige typer af beslutningssi-
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tuationer i organisationer. De identificerer fire ideale beslutningssituationer i en firfeltstabel, 

der kombinerer to typer beslutningspræmisser: 1. grad af sikkerhed/usikkerhed i forhold til 

antagelser (viden) om årsags-virkningssammenhænge og 2. grad af sikkerhed/usikkerhed i 

forhold til præferencer for mulige udfald (se tabel 9.1).   

 

Tabel. 9.1  Beslutningssituationer ved forskellig teknologisk viden og   
                  aktørpreferencer 
                 Præferencer i forhold til mulige udfald 

 

                        Sikkerhed                   Usikkerhed 

 Antagelser 

om  årsags-   Sikkerhed                                        1 

 

 

                     3 

 

                      2 

 

 

                     4 

 

virknings- 

sammen- 

hænge         Usikkerhed 

 

 

Kilde: Thompson & Tuden, 1959 

 

I Ortopædkirurgisk klinik er faggrupperne relativt sikre på, hvordan de bør håndtere hofte- og 

knæpatienter. Forløbene er relativt lette at standardisere og den daglige håndtering af dem er 

rutinepræget. Anvender vi Thomsons begrebsapparat, kan aktørernes konstruktion af beslut-

ningssituationen dermed sammenlignes med situation nr. 1 ovenfor. Aktørerne var relativt 

sikre på de udfald (mål), som de ønskede i forhold til hofte- og knæpatienter og de midler, 

dvs. den teknologi, der burde anvendes i den forbindelse.  

 

I den psykiatriske arbejds- og skrivegruppe konstruerer aktørerne patienten som en kompleks 

helhed, som de bio-,psyko-,sociale behandlingsparadigmer er en grov tilnærmelse til. Tvær-

faglighed – herunder udvikling af denne - opfattes som den bedste tilgang til patienten lige-

som kvalitetssikring af patientforløb tolkes som et spørgsmål om ”kvalitetssikring” af det 

tværfaglige samarbejde, hvor faggrupperne forsøger at nærme sig den komplekse helhed, som 

patienten udgør (se analysen ovenfor). Aktørernes konstruktion af beslutningssituationen kan 

dermed bedst sammenlignes med situation nr. 4 i Thomsons & Tudens firfeltsmodel. Er der 
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usikkerhed om såvel preferencer (diagnose) som de teknologier, der bør anvendes for at be-

handle patienten, tvinges aktørerne til at benytte sig af inspiration, eksperimenter og søge-

læreprocesser for at komme videre, idet de trækker på specialets samlede tværfaglige viden i 

den forbindelse.   

 

Reflekterer man over patienternes første møde med aktørerne i vore to case-enheder, fore-

kommer tolkningen ovenfor rimelig. I udgangspunktet vil mødet med en akut psykiatrisk pa-

tient, der møder op for første gang i den akutte psykiatriske skadestue, sandsynligvis medføre 

relativt stor usikkerhed om, hvilken diagnose, der bør stilles og, hvilken behandlingsteknolo-

gi, der bør anvendes. Samtlige af specialets mulige diagnosegrupper og teknologier vil poten-

tielt være relevante i situationen. Valget af mulig diagnose og behandling vil være relativt 

usikker sammenlignet med valget i forhold til en hoftepatient. Han/ hun er typiskt henvist fra 

en praktiserende læge med en bestemt foreløbig diagnose og et relativt let identificerbart pro-

blem (en mere eller mindre velfungerende hofte), der desuden kan håndteres ved hjælp af en 

relativt velbeskrevet behandlingsteknologi. 

 
9.2. Betydningen af forskelle i social struktur 
9.2.1. Hvad er social struktur ? 
Ligesom teknologi ser jeg social struktur som et fænomen, der løbende konstrueres og rekon-

strueres af de humane og non-humane aktører, der indgår i en organisation. Struktur emerge-

rer ud af praksis. Humane aktører møder hinanden og non-humane aktører i praksis, og de 

humane aktører påtager sig eller tilskriver andre og hinanden roller og positioner i forbindelse 

med mødet.  Richard W. Scott (1998) definerer rolle- og positionsbegrebet på denne måde:  

 

“…roles are expectations for or evaluative standards employed in assessing the behavior of occupants 
of specific social positions. A social position is simply a location in a system of social relationships”225    
 

Med Goffman (1983) vil jeg antage, at aktørerne skaber en ”interaktionsorden” i  forbindelse 

med konstruktionen af roller og positioner. Eller i Stephen Barleys oversættelse - de skaber en 

social (netværks) struktur:     
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”I use the term ”interaction order” to refer to the concrete, repetitive activities and interactions  that 

characterize the daily routine of a social setting. I use “structure” to denote the abstract relational 

patterns or social networks inscribed by such actions and interactions”  

(Barley, 1990:.65) 

 

Hvordan netværket af positioner og de rolleforventninger, der knyttes til positioner, konstrue-

res, afgøres af humane og non-humane aktører i fællesskab. At det forholder sig sådan,  kan 

illusteres med et lille eksempel. En særligt aggressiv bakterie vil ikke nødvendigvis kunne 

bekæmpes ved, at læger og rengøringspersonale lever op til normale forventninger til rolleud-

øvelse (grundig daglig rengøring af instrumenter og operationsstuer). En konsekvens kan væ-

re konstruktion af nye positioner – f.eks. en desinfektionsafdeling – eller modifikation af for-

ventninger til rolleudøvelsen – f.eks. ugentlig desinfektion af instrumenter og/eller operati-

onsstuer med særligt skrappe desinfektionsmidler.   

 

Den sociale struktur vil potentielt inddrages eller presse sig på i forbindelse med humane ak-

tørers forsøg på at oversætte idéen om patientforløb. Herunder fordi  humane aktørers over-

sættelser i forbindelse med oversættelse af et koncept potentielt vil medføre nye roller (rolle-

forventninger), modifikation af relationer imellem eksisterende positioner og/eller etablering 

af nye positioner og dermed ændring af den (konstruerede) sociale struktur.  Spørgsmålet her 

er nu, om og i så fald hvordan dette skete i de to caseenheder. 

 

9.2.2. Social struktur og oversættelse i Ortopædkirurgisk klinik  
Indledningsvis kan man hæfte sig ved, at såvel den første og som den anden gruppe, der ar-

bejder med oversættelse af idéen om patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik (arbejdsgruppen 

om patientforløb og gruppen, der består af klinikchefen og afdelingssygeplejersken), gør en 

læge og en sygeplejerske til hovedansvarlige for oversættelsesaktiviteten. Gruppen af fysio-og 

ergoterapeuter og sekretærer inddrages ikke i den forbindelse. De presser heller ikke på for at 

påtage sig opgaven. Måske fordi gruppernes oversættelse af egen rolle ikke gør det menings-

fuldt for dem at påtage sig en sådan tværfaglig (leder-) opgave. En af de fysioterapeuter, der 

deltog i arbejdsgruppen, siger f.eks. dette om sin tilgang til oversættelsesprocessen i arbejds-

gruppen om patientforløb:  

 

” Noget af det kunne jeg jo godt have en mening om…. Men nu sådan noget som at hvornår skal de til 
røntgen.  Det var lægens afgørelse og sådan noget med blodprøver, der skal tages, det har jeg ikke 
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noget med at gøre.  Det, jeg kunne have noget med at gøre, kunne være mobiliseringen, skal de op af 
sengen den dag, hvor de er opereret . Skal de sidde i en stol og hvor lang tid.   Men ellers det rent 
monofaglige, plejemæssige og lægemæssige, det har jeg ikke nogen baggrund for. Jeg kan godt have 
en mening, men den holder jeg lidt for mig selv” ( fysioterapeut) 
 
Det indtryk af et hierarki imellem faggrupperne, der antydes ovenfor, skærpes yderligere, ef-

terhånden som oversættelsesprocessen skrider frem. Det samme gør den nye klinikchefs syn-

lighed og dominans i oversættelsesprocessen. Ved et seminar foreslår han en metode til over-

sættelse af patientforløb, der samtidig præciserer hans forslag til, hvad rollefordelingen bør 

være imellem hierarkiske positioner og faggrupper  i oversættelsesprocessen:  Den ansvarlige 

overlæge fastlægger det optimale evidensbaserede operations- og efterbehandlingsforløb, me-

dens den ansvarlige oversygeplejerske fastlægger den optimale sygepleje. Herefter beskriver 

en tværfaglig arbejdsgruppe det normale administrative og behandlingsmæssige forløb, hvor-

efter samme gruppe fastlægger kvalitetsmål (kriterier, standarder og indikatorer) for forløbet. 

Til sidst udarbejder arbejdsgruppen en patientvejledning på basis af det fastlagte ”behand-

lingsregime”, og  forløbet sendes til godkendelse hos klinikledelsen.   

 

Ovennævnte hierarkisering af faggruppernes rolle i forbindelse med oversættelse af idéen om 

patientforløb fortsætter, da klinikchefen og arbejdsgruppen om organisation og ledelse (som 

klinikchefen også er medlem af) beslutter at opdele Ortopædkirurgisk klinik i specialistområ-

der. Specialistområderne skal ledes af den førende ekspert på hvert af områderne (ortopædki-

rurgi, knækirurgi, håndkirurgi m.v.). Samtidig meddeler klinikchefen, at det er de ledende 

speciallæger, der skal være hovedansvarlige for oversættelse af patientforløb i forhold til de-

res respektive specialområder.  Klinikchefen forklarer behovet for opdeling af klinikken i spe-

cialistområder med den hastige teknologiske udvikling inden for de ortopædkirurgiske 

subspecialer.  

 

Siden klinikchefen og afdelingssygeplejersken udarbejdede modelprogrammet for hoftepati-

enter, er det blevet korrigeret løbende.  I overensstemmelse med ovennævnte har det været 

klinikchefen, der er hovedansvarlig for hoftepatienterne, der har været primus motor i den 

forbindelse:  

 

”Det er jo stadigvæk mig, der har haft det ene forløb, og jeg har bare rettet i det løbende.  Og så har 
jeg så indimellem snakket med dem om, at der skulle rettes nogle ting i knæforløbsprogrammet… Hof-
tealloplastikprogrammet har jeg selv siddet med. Nu er vi tre mand, der har med hofterne at gøre i 
øjeblikket…. Så  det er en relativt lille dialog. Så har vi en dialog internt om de lægefaglige ting.  Og 
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så snakker jeg med sygeplejerskerne om, hvad der ellers er der og Lis (klinik oversygeplejersken)  
håndterer det. Og  vi har fysioterapeuterne ME  (overfysioterapeuten), som tager sig af det der. Og så 
har vi så sekretærgruppen, der foreslår ændringer løbende”(klinikchefen) 
 
Delkonklusion 

Hvad kan vi konkludere på basis af ovennævnte?  Hvor beskrivelse og analyse af patientfor-

løb ofte omtales som en tværfaglig aktivitet, organiseres oversættelsen af idéen om patientfor-

løb ud fra et hierarkisk, monofagligt, lægeligt og specialeorienteret princip i Ortopædkirurgisk 

klinik. Opgaven med at oversætte idéen om patientforløb indskrives i en social struktur, der 

opfattes som optimal i forbindelse med løsning af opgaver i klinikken og i forhold til løbende 

opdatering af subspecialer,  der er karakteriseret ved, at teknologierne udvikler sig hastigt. 

Denne sociale struktur er kendetegnet ved, at arbejdsopgaverne brydes ned i specialiserede 

arbejdsfunktioner (specialistområder), der ledes af en specialoverlæge. Inden for hvert 

subspeciale skal arbejdsopgaverne udformes og gennemføres på subspecialets egne tekniske 

præmisser. De ansvarlige specialister er ansvarlige for at nedskrive de aktiviteter, der foregår i 

den operative kerne i standardiserede patientforløbsbeskrivelser (modelprogrammer) i samar-

bejde med andre faggrupper. Styring, autoritetsrelationer og kommunikation imellem fag-

grupperne er hierarkisk struktureret i den forbindelse, og modelprogrammet konstrueres som 

et ledelsesværktøj, en kontrakt imellem lederne af de berørte faggrupper om, hvordan patient-

forløbet for hofter bør se ud (se tidligere analyse).  

 
9.2.3. Social struktur og oversættelse i psykiatrisk afdeling 
I psykiatrisk afdeling forbindes idéen om patientforløb med en anden type social struktur end 

i Ortopædkirurgisk klinik.  Ifølge organisationsforskeren Henry Mintzberg (1979) vil enhver 

organiseret menneskelig aktivitet føre til spørgsmål om, hvordan arbejdet deles og koordine-

res.  

 
”Every organized human activity – from the making of pots to the placing of a man on the moon – 
gives rise to two fundamental and opposing requirements: the division of labor into various tasks to be 
performed, and the coordination of these tasks to accomplish the activity “ (Mintzberg, 1979) 
 
Patientforløbsgruppen i psykiatrisk afdeling må sande ovennævnte, da en diskussion af pati-

entforløbets faser og arbejdsopgaver, arbejdsgruppens målsætning og anvendelsen af kvali-

tetsbegrebene kerne- og periferiydelse fører til, at der åbnes for den blackbox (Latour), som 

arbejdsdeling og koordination imellem faggrupperne udgør i psykiatrisk afdeling. Arbejdsde-

lings- og koordinationsdiskussionen manifesterer sig i form af diskussioner om faggruppernes 
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kerne- og periferiydelser, om hvilke faggrupper der er hovedaktører i forløbets faser, og om 

hvem, der bør have den direkte og indirekte patientkontakt.  Da den ledende overlæge overta-

ger ledelsen af patientforløbsgruppen, fastholder han, at det er vigtigt at finde en løsning på 

arbejdsdelings- og koordinationsproblemet.  Han smækker dog hurtigt låg på blackboxen ved 

at tildele en læge, en sygeplejerske eller en anden fagperson rollen som dem, der samler in-

formation ind til de andre faggrupper.  Et andet træk er, at han konstruerer tværfaglige visita-

tions- og behandlerteam, som informationsindsamlerne skal rapportere til, og igangsætter 

udarbejdelse af faggruppebeskrivelser, som gør det muligt at udarbejde standarder for de typer 

af information, som informationsindsamlerne skal indsamle til disse team. Sygeplejerskernes 

rolle som lægernes primære hjælpegruppe trues, da den ledende overlæge introducerer to mo-

deller for faggruppekontakt med patienterne i visitationsfasen. Modellerne åbner for, at andre 

faggrupper end sygeplejerskerne kan blive udnævnt som hovedansvarlige i forbindelse med 

visitation, udredning og udarbejdelse af foreløbig behandlingsplan. Konflikten stilles midler-

tidigt i bero, da klinikchefen konstruerer og får accept af sin konstruktion af ”ledergruppen”, 

som den aktør, der skal løse konflikten.  Senere præsenterer ledergruppen beslutninger i for-

hold til dette og andre spørgsmål uden, at der dog opstår konflikter af den grund.     

 

Delkonklusion 

Hvad kan vi konkludere på basis af ovennævnte? For det første kan vi konkludere, at arbejds-

deling og koordinationsmekanismer er indlejret som ”tavs viden”/en blackbox i daglig praksis 

og, at denne viden sættes på dagsordenen i patientforløbsgruppen, da den forsøger at oversæt-

te idéen om patientforløb. Vi kan også konkludere, at der er sammenhæng imellem den tekno-

logiforståelse, som aktørerne har i patientforløbsgruppen (se ovenfor) og den sociale struktur, 

der forbindes med idéen om patientforløb. I Psykiatrisk afdeling er faggrupperne relativt usik-

re på de mål, som de har og de teknologier, der bør anvendes i forhold til den akutte psykiatri-

ske patient (se analysen af forskelle i teknologi ovenfor). Tværfagligheden oversættes som 

det, der skal sikre en kvalitativ håndtering af den komplekse helhed, som den akutte patient 

udgør. Kvalitetssikring af patientforløb handler derfor om kvalitetssikring af  koordination og 

kommunikation imellem faggrupperne. Som det fremgår, konstruerer den ledende overlæge 

en social struktur, der er i overensstemmelse med disse principper. Han konstruerer et tvær-

fagligt visitations- og behandlerteam og en mindre tværfaglig informationsindsamlergruppe 

(en læge, sygeplejerske og anden fagperson), der indsamler data om patienten på basis af en 

standard, der er udtryk for de informationsbehov, som faggrupperne har i de to tværfaglige 
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team.  Idéen er, at dette vil føre til mere kvalitative beslutninger om patienternes diagnostik, 

pleje og behandling i de to team.  I stedet for at tage udgangspunkt i en områdespecialist, der 

besidder viden om status for evidensbaseret behandling af en bestemt patientkategori,  tages 

der udgangspunkt i alle faggruppernes ekspertise og erfaring i forbindelse med håndtering af 

den kompleksitet, som den akutte psykiatriske patient udgør. Relationerne imellem faggrup-

perne konstrueres som teambaseret i den forbindelse. Afhængig af patientens symptombillede 

vil der kunne lokaliseres relevant viden iblandt alle faggrupper i de to team.  

 

9.3. Betydningen af forskelle i omverdensforståelsen 
9.3.1. Hvad er omverdensforståelsen? 
Ligesom teknologi og struktur opfatter jeg lokale aktørers omverdensforståelse som en lokal 

konstruktion. Præcis hvordan omverdenen konstrueres og forbindes med humane og non-

humane aktanter er umuligt at afgøre i udgangspunktet og er alene et empirisk spørgsmål.   

De interessante spørgsmål i den forbindelse er,  hvilke elementer (aktanter) aktørerne opfatter 

som omverden, og hvordan de associeres med aktørernes projekt (oversættelse af idéen om 

patientforløb).   

 

I min analyse af de lokale aktørers konstruktion af omverdenen og deres relationer til den,  vil 

jeg inddrage et antal begreber fra ressourceafhængighedsteorien (Pfeffer & Salancik, 1978), 

som jeg mener er empirisk relevante. Begreberne er effektivitet, efficiens og legitimitet. I min 

gennemgang nedenfor vil jeg forklare Pfeffer og Salanciks opfattelse af begreberne. Til sidst 

vil jeg præcisere, hvordan jeg selv anvender begreberne.  

 

Pfeffer & Salancik introducerer begreberne effektivitet og efficiens for at skelne imellem eks-

terne og interne aktørers standarder for, om en organisation lever op til deres krav.  Pfeffer & 

Salancik opfatter organisatorisk effektivitet som et sociopolitisk spørgsmål 226.  Eksterne aktø-

rer vurderer nytten af det, som organisationen gør og af (omfanget af) de ressourcer, som or-

ganisationen anvender i den forbindelse.  Begrebet effektivitet defineres på denne måde:  

 
”Organizational effectiveness is an external standard of how well an organization is meeting the de-
mands of the various groups and organizations that are concerned with its activities” (Pfeffer & Sal-
ancik, 1978:11).  
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Heroverfor står begrebet efficiens, der er de lokale aktørers (organisationens egen) interne 

standard for evaluering af deres aktiviteter. Vurdering af efficiens handler om vurdering af, 

hvor mange ressourcer organisationen/de lokale aktører bruger til at producere et givent out-

put.   Pfeffer & Salanciks forklarer efficiensbegrebet på denne måde:  

 
”Organizational efficiency is an internal standard of performance. The question whether what is being 
done should be done is not posed, but only how well is it being done. Efficiency is measured by the 
ration of resources utilized to output produced” (Pfeffer & Salancik, 1978:11) 
 
Hvad angår legitimitetsbegrebet mener Pfeffer & Salancik (ligesom Parsons), at en organisa-

tion er en del af et større socialt system, som den er afhængig af, hvis den skal fortsætte med 

at eksistere. Organisationens mål og aktiviteter må opfattes som legitime af aktører i omver-

denen, hvis den skal blive ved med at tiltrække sig de ressourcer, som den får tildelt udefra og 

lever af.  Begrebet legitimitet defineres på denne måde i den forbindelse:  

 
”Legitimation is the process whereby an organization (aktører i organisationen, jd) justifies to a peer 
or superordinate system its right to exist, that is, to continue to import, transform, and export energy, 
material, or information (Maurer, 1971:361)” (Pfeffer & Salancik, 1978: 193).  
 
Jeg vil anvende begreberne effektivitet, efficiens og legitimitet til at stille empiriske spørgs-

mål. Er begreberne empirisk relevante, vil de lokale aktører konstruere eksterne aktører (ak-

tanter), der har forventninger til organisationens effektivitet, de vil konstruere eksterne aktører 

(aktanter), som de har legitimeringsbehov overfor og (eventuelt) føler ”ressourceafhængig-

hed” i forhold til.  Hertil kommer, at de eventuelt vil konstruere interne efficienskriterier.   

 

9.3.2. Konstruktion af omverdenen i Ortopædkirurgisk klinik 
I Ortopædkirurgisk klinik er der forskel imellem de forskellige oversætteres konstruktion af 

aktører i omverdenen og deres oversættelse af omverdenens (aktørernes) betydning for over-

sættelse af idéen om patientforløb.     

 

Konstruktion af omverdenen i arbejdsgruppen om patientforløb 

Den overlæge, der er en af de to hovedansvarlige for oversættelse af idéen om patientforløb i 

arbejdsgruppen om patientforløb (se 2. episode), forklarer interessen for patientforløb med, at 

det er et modefænomen: 

 
”Det var jo lige oppe i tiden. Alle snakkede jo om veltilrettelagte patientforløb og sådan noget. Det 
skifter jo, det er et spørgmål om, hvad der er moderne om, hvad folk synes rykker noget i sundhedsvæ-
senet.” (overlæge) 
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En anden overlæge fra arbejdsgruppen etablerer en sammenhæng imellem patientforløb og 

eksterne krav om dokumentation:  

 
”Det er jo hele tiden kommet det her. Debatten omkring dokumentation for kvaliteten, for hvad det er 
vi går og laver….. Den debat startede jo også i midten af 90´erne, hvor der blev fokuseret på, at man 
kunne redegøre for,  hvad det er, man går og laver. Det kombineret med, at du får nogle definerede 
patientgrupper, gør, at du kan kigge på, hvad er forløbet. Er det det rigtige, det vi gør ?”(overlæge)  
 
Førstnævnte overlæge er enig i oversættelsen:  
 
”Min egen personlige opfattelse er, at nu gør vi det her (beskriver patientforløb, jd) fordi der er no-
gen, der gerne ville have styr på, hvad vi laver, og så kan vi skrive det ned, så , at de kan se det sort på 
hvidt….. Der var ikke tale om, at vi satte os ned og opfandt noget nyt.”(overlæge).   
 
Samme  overlæge mener, at kravet om, at klinikken skal kunne dokumentere sine patientfor-

løb er i orden.  Eksterne aktører skal have adgang til at få indsigt i patientforløbet – herunder 

fordi f.eks. sygehusdirektører holdes formelt ansvarlige for, hvad der foregår på deres hospi-

tal. Desuden er det praktisk at have en sådan dokumentation, når embedslægen og akkreditø-

rer kommer på besøg:   

 
 ”Det skal også tjene til, at folk udefra kan komme og se, hvad vi laver.   Det synes jeg er rimeligt 
nok…….Specielt bliver direktører jo ofte gjort ansvarlige for, hvad der foregår på deres hospital. Og 
derfor er det da også rimeligt nok, at de ved, hvad der foregår. Så jeg synes, at det er udmærket med 
sådan et stykke papir, så du kan læse det, så direktøren kan læse det, så embedslægerne kan læse det, 
så akkreditørerne kan læse det, hvis de ellers kan forstå dansk, så de ved, hvad der fore-
går”(Overlæge). 
 
Selvom overlægen mener, at eksterne aktører – herunder sygehusdirektører - har ret til indsigt 

i, hvad der foregår i forhold til patientforløbet, mener han ikke, at det vil være legitimt, hvis 

de intervenerer i den forbindelse:  

 
”….og jeg tror ikke, at de (eksterne aktører, jd) på noget tidspunkt kan drømme om at komme og sige 
til os, at det der skal ikke foregå, det skal foregå sådan. Hvis de gør det, tror jeg, vi vil blive meget, 
meget, meget stødt på manchetterne. Og vi vil sige, at det har de for at sige det rent ud ikke forstand 
på, og det skal vi nok bestemme”(overlæge) 
 
Delkonklusion 

Hvad kan man konkludere på basis af ovennævnte?  I arbejdsgruppen om patientforløb mener 

overlægerne, at spørgsmål om patientforløb og dokumentation er ”oppe i tiden” – dvs. ”på 

mode”, hvorfor man bliver nødt til at forholde sig til dem. Omverdenens krav oversættes til et 

krav om dokumentation af patientforløb. De aktører, som man skal dokumentere i forhold til, 

er blandt andre sygehusdirektører, embedslægen og akkreditører. Eksterne aktører kan få ind-
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sigt i lokale patientforløb via forløbsbeskrivelser men bør ikke intervenere i dem, medmindre 

de er fagfolk og har forstand på tingene. I arbejdsgruppen om patientforløb forbinder oversæt-

terne dermed idéen om patientforløb med et eksternt krav om effektivitet – dvs. med, at man 

gør de ”rigtige” ting (dokumenterer) i afdelingen.   

 

Man kan reflektere over, hvorfor de eksterne aktørers krav om dokumentation opfattes som 

legitime. En mulig forklaring er, at idéen om dokumentation af patientforløb er i god overens-

stemmelse med et mere generelt lægeligt værdisæt. Ifølge de fleste lægers egenforståelse er 

eller bør lægevidenskabelig praksis – herunder også praksis i forbindelse med patientforløb 

(se Kjærgaard m.fl., 2001) - være veldokumenteret og gerne evidensbaseret. Cochrane-

databasens hierarki af mere eller mindre evidensbaserede og dermed veldokumenterede un-

dersøgelser er netop en objektivering (Czarniawska & Joerges, 1996) af dette værdisæt.   

 
Klinikchefens konstruktion af omverdenen 

Allerede i  juni 1995 nedsætter H:S  Direktionen en projektgruppe, der skal ”foretage en 

nærmere analyse og beskrivelse af en enhed for elektiv kirurgi”227.  Under projektgruppen 

bliver der nedsat en arbejdsgruppe om ortopædkirurgi, der består af specialister fra det orto-

pædkirurgiske speciale. I arbejdsgruppens rapport fra august 1995  beskrives sammenhængen 

imellem den elektive funktion og patientforløb på denne måde :   

 
”De umiddelbare fordele ved en sådan elektiv enhed, under forudsætning af, at patienten er i god 
somatisk tilstand, vil være et effektivt behandlingsforløb og en rimelig høj produktion. Erfaringer  fra 
tidligere ”ventelisteprojekter” går ud på, at man ved samling af en sådan type operationer i en elektiv 
enhed kan få rimeligt standardiserede patientforløb p.g.a. ensartetheden i indgrebene. På grund af de 
”standardiserede” indgreb vil der kunne opnås en høj grad af behandlingsrutine og – kvalitet. Der 
kan gennemføres en strikt planlægning med meget forudsigelige patientforløb både til gavn for patien-
ten og den behandlende enhed. Liggetiderne vil hurtigt kunne reduceres, og patienterne vil p.g.a. de 
ensartede behandlingsforløb opleve det naturligt at motivere hinanden for hurtig mobilisering, mere 
aktiv træningsindsats og mere effektivt forløb. En indlysende fordel ved den elektive funktion baseret 
på alloplastikkirurgi vil endvidere være forskning og udvikling, idet den elektive enhed i samarbejde 
med parhospitalerne og Rigshospitalet vil kunne bidrage med væsentlige forsknings- og udviklingsre-
sultater af såvel klinisk som af mere basal ortopædisk karakter ” 228 
 

Ovennævnte forventning om effekten af at kombinere en elektiv funktion med ”striks plan-

lægning” af patientforløb genfindes i  projektgruppens rapport til H:S Direktionen september 

1995 og senere i Sygehusplan H:S 2000 fra januar 1996 229. Ovennævnte betyder, at Orto-

pædkirurgisk personale, centrale planlæggere og politikere har oversat idéen om elektiv kirur-

gi som snævert forbundet med patientforløbsidéen. Hvis man udskiller behandlingen af akutte 
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patienter og fokuserer på behandling af få ensartede diagnosekategorier, vil det være muligt at 

planlægge patientforløbene mere rationelt, sikre effektiv ressourceudnyttelse og desuden kva-

litetssikre dem, er forventningen.   

 

Som nævnt i analysen af social struktur mener klinikchefen, at det er den hastige teknologiske  

udvikling inden for de ortopædkirurgiske subsspecialer, der gør det nødvendigt at inddele 

grupper og distribuere aktiviteter såsom beskrivelse af patientforløb på basis af subspecialerne 

(se analyse ovenfor). Klinikchefen oplyser imidlertid også, at han følte sig tiltrukket af  jobbet 

som klinikchef i Ortopædkirurgisk klinik, fordi han mente, at klinikken gav gode muligheder 

for planlægning:  

 
”Det var planlægningselementet, der tiltrak mig ved det, vi sidder med her, hvor man kan sige, at man 
i meget høj grad kan planlægge sig ud af mange ting…..det, der var lidt fristende her, var, at her kun-
ne tingene lige pludselig gennemføres, fordi det akutte element er så lille, så lige pludselig fik du en 
masse muligheder, du ikke havde haft før” (klinikchef)  
 

Ligesom de eksterne aktører forbinder han idéen om patientforløb med idéen om elektiv ki-

rurgi:  

 
”Patientforløbstanken blev introduceret tidligt i forløbet, idet organiseringen af afdelingen (som elek-
tiv enhed, jd) gjorde det naturligt at tænke i forløb”230(klinikchef) 
 

Men hvad er det, som klinikchefen mener, at patientforløb ”kan” i en elektiv kirurgisk enhed?  

Svaret på spørgsmålet er, at klinikchefen oversætter idéen om patientforløb til en teknologi, 

der kan bidrage til organisatorisk efficiens – dvs. til at gøre organisationen bedre til det, den 

allerede gør i forhold til de ortopædkirurgiske patienter. I en situation, hvor klinikken ikke 

skal behandle akutte men kun planlagte patienter og, hvor der fokuseres på ensartede behand-

lingstyper, er patientforløb et idéelt planlægningsværktøj:  

 

”Patientforløb er der jo ikke noget nyt i. Det har vi jo haft siden hypocrates. Alle behandlinger har jo 
haft elementer af et eller andet forløb, der skulle struktureres. Men som vi netop kom tilbage fra så har 
man mulighed for her at strukturere forløbet meget mere, end man kan normalt af to grunde. Den 
første grund er, at man har en afdeling som i det væsentlige er elektiv, dvs. man har ikke disse ustand-
selige afbrydelser på det planlagte….. Det andet element er, at du har relativt ensartede behandlinger.  
Hvis du havde den akutte afdelings mangfoldighed af diagnoser, ville det være lidt svært at lave ret 
meget planlægning.  Du kan selvfølgelig godt lave nogle systematiske, overordnede principielle plan-
lægninger for, hvordan patienterne skulle lægges ind, og hvem der skulle gøre dit og dat…. Men at gå 
ned i selve den sygeplejefaglige og lægefaglige behandling det ville være svært, fordi det ville variere 
som dag og nat, når du ville få tusinde forskellige diagnoser ind. Det er ikke svært her”(klinikchefen) 
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Centerchefen har en lignende opfattelse af patientforløb som et planlægningsværktøj og af, at 

der er en sammenhæng imellem elektiv kirurgi og veltilrettelagte patientforløb. I et interview i 

Ugeskrift for læger i december 1996 beskriver han planlægningsarbejdet i forhold til patient-

forløb i Elektivt Kirurgisk Center på denne måde:  

 
”Det har været et kæmpe planlægningsarbejde på meget kort tid. Derfor har vi været nødt til at kon-
centrere os om de væsentlige områder, og noget af det helt afgørende er patientforløb. Det er vigtigt 
for os, at patientforløbene bliver trimmet sådan, at vi undgår spildtid både af hensyn til afdelingens 
drift, men selvfølgelig også af hensyn til patienterne. Vi ønsker, at patienterne oplever et rationelt 
forløb med en høj grad af kontinuitet, f.eks. at unødige undersøgelser undgås og så meget som muligt 
kan placeres på den samme dag. Om det så lykkes for os at få det til at køre fra starten? – Selvfølgelig 
vil der komme problemer i starten, hvor vi er nødt til at gå ind og revurdere og revidere vore patient-
forløb ” 231 
 
Centerchefen siger desuden dette om fordelene ved Elektivt Kirurgisk Center:  
 
”Der skal overføres elektive aktiviteter fra andre afdelinger i H:S. Det er der flere årsager til. Dels er 
der rationaliseringsgevinster ved at lave rent elektive forløb, og dels er der forhåbentlig også nogle 
kvalitative gevinster. Når man foretager et stort antal af visse typer indgreb, så får man en bedre læ-
gefaglig kvalitet. Men først og fremmest håber vi, at patienterne oplever det elektive center som en 
gevinst. Der er en fredelig atmosfære. Der er  ikke nogen afbrydelser af akutte operationer. Der kom-
mer forhåbentlig nogle veltilrettelagte rationelle patientforløb”232 
 

Centerledelsen indkalder til et seminar på Copenhagen Admiral Hotel den 11. november 

1996, der blandt andet har patientforløb på dagsordenen233. Selvom planlægningen af forløbs-

beskrivelser allerede har stået på længe i klinikkerne og har resulteret i forskellige typer  for-

løbsbeskrivelser i hver klinik, afslører mødet, at centerledelsen mener, at forløbsbeskrivelser-

ne i centret bør standardiseres.  Diskussionen af punktet om patientforløb munder ud i, at der 

etableres en ad hoc-gruppe, der skal lave en indsstiling til centerledelsen om, hvordan der bør 

beskrives patientforløb i Elektivt Kirurgisk Center. Centerledelsen sammensætter gruppen. 

Den kommer til at bestå af klinikchefen fra Ortopædkirurgisk klinik, en oversygeplejerske fra 

Gynækologisk/obstetrisk klinik, en ingeniør fra Teknisk afdeling, en sekretær fra Øjenklinik-

ken og den medarbejder fra Planlægnings- og udviklingsafdelingen, der tidligere har lavet 

oplæg til klinikledelserne om patientforløb. Valget af klinikchefen fra Ortopædkirurgisk kli-

nik er ikke tilfældigt. Centerledelsen ser nemlig Ortopædkirurgernes modelprogram som et 

muligt bud på en EKC standard for forløbsbeskrivelse 234. Efter at have sammenlignet det 

ortopædkirurgiske modelprogram med 4 forløbsbeskrivelser fra andre klinikker indstiller ad 

hoc-gruppen, at modelprogrammet bør være standard for beskrivelse af patientforløb i Elek-

tivt Kirurgisk Center.  Centerledelsen beslutter at følge indstillingen. I den afsluttende rapport 

fra projektgruppen for Elektivt Kirurgisk Center kan man senere læse at: ”Det er besluttet, at 
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patientforløbene beskrives med udgangspunkt i et modelprogram. Modelprogrammet for total 

hofte/knæalloplastikker vises i bilag 7” 235. 

 

Delkonklusion 

Hvad kan man konkludere på baggrund af ovennævnte? Som det fremgår, er der god overens-

stemmelse imellem de eksterne aktørers og Center- og Klinikchefens opfattelse af patientfor-

løb som et middel til rationel planlægning af patientforløb. Der er også god overensstemmelse 

imellem centerchefens, klinikchefens og de eksterne aktørers kobling af idéen om patientfor-

løb med idéen om elektiv kirurgi.  Eller med andre ord, hvad der opfattes som efficient indad-

til i Ortopædkirurgisk klinik opfattes også som effektivt af de eksterne aktører (centerlederen 

og øvrige aktører). Det, der viser sig at være et problem, er imidlertid at afgøre, hvordan cen-

ter- og klinikledelserne bør præsentere patientforløbene som objekter i den rapport, som pro-

jektgruppen for Elektivt Kirurgisk Center skal udarbejde til H:S Direktionen! Centerledelsen 

viser sig at forbinde de rationelle patientforløb i Elektivt Kirurgisk Center med et standardob-

jekt/en standardbeskrivelse af patientforløb frem for klinikkernes individuelle og forskellige 

objekter/beskrivelser. Klinikchefen fra Ortopædkirurgisk klinik udvælges og engagerer sig 

hurtigt i arbejdet med standardbeskrivelsen. Men hvorfor? 

 

Én mulig forklaring er, at det simpelthen vil spare Ortopædkirurgisk klinik for arbejde, hvis 

den kan overbevise Centerledelsen om, at det er dens modelprogram, der bør være standard 

for beskrivelse af patientforløb i Elektivt Kirurgisk Center. Herved undgår klinikken at skulle 

tilpasse sig en anden standard.  

 

En anden mulig forklaring er, at såvel centerchef som klinikchefen i Ortopædkirurgisk klinik, 

har brug for et objekt, der kan bidrage med en symbolsk markering i forhold til omverdenen.   

Specialernes egne specialister (herunder ortopædkirurgernes), centrale planlæggere og politi-

kere (herunder i H:S)  har oversat idéen om elektiv kirurgi som snævert forbundet med pa-

tientforløbsidéen.  Hvis man udskiller behandlingen af akutte patienter og fokuserer på be-

handling af få ensartede diagnosekategorier, vil det være muligt at planlægge patientforløbene 

mere rationelt og desuden kvalitetssikre dem, er forventningen.  Som ansvarlig for planlæg-

ning af Elektiv Kirurgisk Center og Ortopædkirurgisk klinik er det overlægen i Ortopædkirur-

gisk klinik og desuden centerledelsen, der er ansvarlig for at konkretisere, hvordan forvent-

ningerne skal indfries.  Konsekvensen er, at modelprogrammet ender med at blive et centralt 
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objekt i oversættelsesprocessen for både centerchefen og klinikchefen i Ortopædkirurgisk 

klinik. Modelprogrammet fremhæves som eksempel på dels Ortopædkirurgisk kliniks dels 

Elektiv Kirurgisk Centers ”måde” at beskrive rationelle patientforløb på.  Modelprogrammet 

oversættes med andre ord til et symbol på  de ”rationelt planlagte” patientforløb i centret og i 

Ortopædkirurgisk klinik. Et symbol, der kan vises frem og legitimere patientforløbsarbejdet i 

centret i forhold til omverdenen.   

 

9.3.3. Konstruktion af omverdenen i psykiatrisk afdeling  
I psykiatrisk afdeling konstrueres og håndteres omverdenen anderledes end i Ortopædkirur-

gisk klinik. Omverdenen presser sig især på, da skrivegruppen (og den ledende overlæge) skal 

udarbejde den afsluttende rapport til H:S Direktionen og de andre H:S hospitaler. I 1997 og  

1998 er der et politisk og mediemæssigt fokus på sygehusvæsenets håndtering af de psykisk 

syge, der bl.a. munder ud i et politisk krav om enestuer til de psykiatriske patienter.  I Plan-

lægnings- og udviklingsafdelingen opfattes dette som en mulighed 236. Omverdenens fokus på 

de psykiatriske patienter kombineret med en tilsvarende generel interesse for patientforløb vil 

gøre det svært for H:S´s centrale kvalitetsråd ikke at bevilge puljemidler til et udviklingspro-

jekt, der handler om kvalitetssikring af det psykiatriske patientforløb. Udviklingsafdelingens 

repræsentant i patientforløbsgruppen er sekretær for Frederiksberg Hospitals kvalitetsråd og 

har siddet med ansvar for håndtering af tidligere ansøgninger til H:S´s centrale kvalitetsråd. 

Han opfordrer den ledende overlæge i Psykiatrisk afdeling til at ansøge om støtte til aktivite-

terne i patientforløbsgruppen.  

 

Den ledende overlæge tager opfordringen op og udarbejder en ansøgning til H:S´s kvalitets-

pulje for 1998237.  Ansøgningen udstyres med en signifikant titel, der har til formål at skille 

den ud fra mængden af andre puljeansøgninger til kvalitetsrådet: Projekt ”Det gode psykiatri-

ske patientforløb”.  I ansøgningen indplacerer den ledende overlæge patientforløbsprojektet 

på denne måde i forhold til omverdenen:  

 
”Gennemførelsen af Sygehusplan H:S 2000 og den fremlagte skitse til H:S psykiatriplan vil  
medføre en række ændringer af psykiatrisk afdeling D på Frederiksberg Hospital. Hospitalsdirektio-
nen på Frederiksberg Hospital har nedsat en projektgruppe med henblik på at forestå  
planlægningen af disse ændringer. Den psykiatriske afdeling skal reorganiseres, og arbejdet i  
stigende omfang tilrettelægges ud fra patientforløbstankegangen. Projektgruppen nedsatte derfor en 
arbejdsgruppe vedrørende kvalitetsudvikling, patientforløb og dokumentation i april 1997. Arbejds-
gruppen har allerede gjort et stort forarbejde men har nu behov for støtte til en forankring af arbejdet. 
Eventuel støtte til projektet vil være i overensstemmelse med følgende:  
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Psykiatrien er et politisk udmeldt indsatsområde. Der er generelt ønske om kvalitetssikring og – udvik-
ling på området – herunder ved fastlæggelse af mere optimale patientforløb. Ved mødet iH:S´s tvær-
faglige kvalitetsråd om strategi for kvalitetsudvikling i H:S den 24.september 1997 blev arbejdet med 
patientforløb således fremhævet som et vigtigt indsatsområde.  
 
I de medicinske og kirurgiske specialer er opgaven med beskrivelse af ”det gode patientforløb” for-
ankret i H:S´s sundhedsfaglige råd. Der er ikke oprettet et sundhedsfagligt råd for det psykiatriske 
specialeområde. Opgaven med beskrivelse af det gode psykiatriske patientforløb i psykiatrien må der-
for løses et andet sted”. 238 
 

Kvalitetsrådets medlemmer knytter an til ansøgningen, og projektet tildeles en kvart million 

fra H:S´s centrale kvalitetssikringspulje.  

 

Patientforløbsgruppens ”projekt” er fra start blevet defineret som et kvalitetsudviklingspro-

jekt. Udviklingsafdelingens repræsentant i arbejdsgruppen har løbende været fortaler for en 

”kvantitativ” tilgang til patientforløbsarbejdet og opfattes som udviklingschefens og indirekte 

hospitalsdirektionens talerør af den ledende overlæge i afdelingen (gruppeformanden). Desu-

den har psykiatrisk afdeling fået tildelt midler fra H:S´s centrale kvalitetssikringspulje med 

henblik på at udarbejde et kvalitetssikret, evidensbaseret patientforløb, der kan løse H:S´s 

problem med, at dette arbejde ikke udføres andre steder.  

 

Ovennævnte omverdenspres betyder, at situationen ændrer sig for den ledende overlæge og 

arbejds- og skrivegruppens medlemmer, da de skal i gang med at udarbejde patientforløbs-

gruppens afsluttende rapport. Arbejdsgruppen har kunnet ”hellige sig” den faggrupperelatere-

de kamp om koordination, arbejdsdeling og faggruppernes oplevede udviklingsbehov, så læn-

ge arbejdsgruppens aktiviteter havde et afdelingsinternt fokus. Udarbejdelse af en rapport til 

projektgruppen, der også skal sendes til H:S Direktionen og skal cirkuleres på andre H:S ho-

spitaler, nødvendiggør imidlertid  et afdelingseksternt fokus, herunder stillingtagen til ekster-

ne aktørers forventninger til arbejdsgruppens ”produkt”.  Det viser sig at være et problem, at 

der er introduceret to forskellige kvalitetsforståelser i arbejdsgruppen, en ”kvantitativ”, der 

forstås som typisk for kvalitetsarbejdet i H:S (og det kirurgiske speciale), og en ”kvalitativ”, 

der er psykologens og senere den ledende overlæges oversættelse og ”tilpasning” af kvalitets-

begrebet til det psykiatriske speciale. Skrivegruppen og den ledende overlæge, der agerer 

”skyggemedlem” af skrivegruppen og står for den afsluttende del af rapportskrivningen, ”lø-

ser” problemet ved at udarbejde en afsluttende rapport, der er en hybrid imellem de to over-

sættelsestyper239.  Rapporten tjener to vanskeligt forenelige formål:  
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1. Den er udarbejdet på en måde, der tager hensyn til eksterne aktørers – herunder Plan-

lægnings- og udviklingsafdelingens og H:S´s forventning om, at arbejdsgruppen over-

sætter idéen om patientforløb i overensstemmelse med den kvantitative kvalitetsfor-

ståelse.   

 

2. Den opsummerer og dokumenterer de resultater som arbejdsgruppen er nået frem til 

på basis af den lokalt tilpassede ”kvalitative” kvalitetsforståelse.  

 

Ovennævnte tolkning understøttes af, at de udviklingsaktiviteter, som bør igangsættes ifølge 

rapporten, primært må tolkes som et udtryk for den kvalitative kvalitetsforståelse, der især har 

faglig og organisatorisk udvikling som formål. Kvalitetsmåling i forhold til de kvalitetsmål, 

der er opstillet i rapporten, indgår ikke i de prioriterede aktiviteter i rapporten, selvom aktivi-

teten ville være central i den kvantitative kvalitetsforståelse, som rapporten påstår, at den skri-

ver sig ind i.  

 

Delkonklusion 

Hvad kan man konkludere på baggrund af ovennævnte? Arbejdsgruppen, skrivegruppen og 

den ledende overlæge i psykiatrisk afdeling har oversat idéen om patientforløb i overens-

stemmelse med den kvalitative tilgang.  Det er denne tilgang, der opfattes som efficient i for-

hold til de aktiviteter, der foregår i ”kerneproduktionen” i psykiatrisk afdeling.  Omverdenen 

– herunder Planlægnings- og udviklingsafdelingen, hospitalsdirektionen, H:S og H:S´s centra-

le kvalitetsråd – konstrueres imidlertid som aktører, der foretrækker og forventer, at Psykia-

trisk afdeling oversætter patientforløb på en anden måde.  Ifølge dem skal patientforløb over-

sættes i overensstemmelse med den kvantitative tilgang for at være effektive, mener forfatter-

ne af rapporten.  Løsningen på forskellen imellem de interne efficiens- og de eksterne effekti-

vitetskriterier bliver at udarbejde en rapport, der er en hybrid. En rapport, der tjener to formål: 

1. at give de eksterne aktører indtryk af, at der er arbejdet med udgangspunkt i en kvantitativ 

tilgang 2. at opsummere resultaterne af gruppens arbejde ud fra den kvalitative tilgang.  De 

udviklingsaktiviteter, der anbefales af rapporten og senere igangsættes af afdelingsledelsen 

(se tidligere analyse) understøtter en sådan tolkning.  Konsekvensen af ovennævnte er, at rap-

porten konstrueres som et objekt, der skal fungere som buffer imellem psykiatrisk afdeling og 

omverdenen,  en slags tvetydigt grænseobjekt 240, der vil kunne læses ind i flere sociale ver-
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dener og disses respektive patientforløbsforståelser; afdelingens og H:S´s/hospitals-

direktionens/udviklingsafdelingens.   Konstruktionen af grænseobjektet/bufferen og de mange 

ressourcer, der anvendes i den forbindelse,  kan tolkes som udtryk for, at  aktørerne i psykia-

trisk afdeling oplever et legitimitetspres. Eller mere præcist; de oplever det som vigtigt at de-

monstrere og dermed legitimere, at de ressourcer (symbolske såvel som økonomiske), som 

eksterne aktører har ”investeret” i afdelingen, er blevet anvendt på en effektiv måde.  

 

9.4. Konklusion 
I kapitlet ovenfor har jeg analyseret, hvordan teknologi, social struktur og  lokale og eksterne 

omverdenspres trænger sig på som aktører i forhold til oversættelse af idéen om patientforløb 

i de to caseenheder.   Analysen fører frem til disse konklusioner:  

 

Teknologi og oversættelse 

Analysen afdækker en teknologisk forskel, der havde betydning for oversættelse af idéen om 

patientforløb i de to caseenheder.  I Ortopædkirurgisk klinik er faggrupperne relativt sikre på, 

hvordan de bør håndtere hofte- og knæpatienter - mål-middelsammenhængene opfattes som 

klare. Patientforløbene er derfor relativt lette at standardisere i beskrivelser, såsom modelpro-

grammer m.fl., og den daglige håndtering af forløbene er rutinepræget. I psykiatrisk afdeling 

derimod er faggrupperne relativt mere usikre, når de møder den akutte psykiatriske patient. 

Mål-middelsammenhængene opfattes som uklare og forløbet er vanskeligere at standardisere. 

For at håndtere den kompleksitet, som patienten udgør, er det specialets samlede tværfaglige 

viden, der bør tages udgangspunkt i, mener aktørerne. Konsekvensen er, at  det ikke er et mo-

delprogram, der forbindes med et kvalitetssikret patientforløb i den psykiatriske caseenhed 

men en bestemt social struktur (bestående af tværfaglige team m.v.) (se nedenfor).  

 

Social struktur og oversættelse 

I Ortopædkirurgisk klinik konstruerer aktørerne den sociale struktur anderledes end i psykia-

trien. Arbejdsopgaverne brydes ned i specialistområder. Hvert område ledes af en fagspecia-

list, der har ansvar for at følge med i den teknologiske udvikling i subspecialet. Arbejdsopga-

ver udformes og gennemføres på specialets egne tekniske præmisser. Styring, autoritetsrelati-

oner og kommunikation er hierarkisk struktureret, og den ledende områdespecialist har ho-

vedansvar for udarbejdelse af specialistområdets (evidensbaserede) standardmodelprogram-

mer. I psykiatrisk afdeling derimod etablerer aktørerne en forbindelse imellem en usikker tek-
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nologi og en bestemt social struktur.  I stedet for en områdespecialist er det faggrupperne i 

fællesskab, der er ansvarlig for håndtering af den kompleksitet, som den akutte psykiatriske 

patient udgør.  Etablering af et tværfagligt  informationsindsamler- visitations- og behandler-

team og indsamling af information på basis af en standard, der er udtryk for faggruppernes 

informationsbehov, vil føre til mere kvalitative beslutninger om patienternes diagnostik, pleje 

og behandling og dermed til et kvalitetssikret patientforløb, mener oversætterne.  

 

Omverdenskonstruktionen og oversættelse 

I patientforløbsgruppen i Ortopædkirurgisk klinik forbinder ortopædkirurgerne idéen om pati-

entforløb med et eksternt krav om effektivitet.   Dokumentation er oppe i tiden, og patientfor-

løb ses som en af måderne at dokumentere lokal klinisk praksis på.  Formålet er dels at give 

eksterne aktører, der har et formelt og overordnet ansvar for eller skal evaluere, hvad der fo-

regår på sygehuset, indsigt i lokal praksis, dels at leve op til en generel lægelig norm om ”evi-

densbaseret praksis”. Da klinikchefen overtager oversættelsesarbejdet i forhold til patientfor-

løb, viser der sig at være god overensstemmelse imellem klinikchefens og de eksterne aktø-

rers konstruktion af idéen om patientforløb. Patientforløb ses som en metode/et middel til 

rationel planlægning af patientforløb og som forbundet med idéen om elektiv kirurgi.  Hvad 

der opfattes som efficient lokalt, opfattes samtidigt som effektivt af interesserede aktører i 

omverdenen. Problemet bliver den fysiske udformning (objektiveringen) af patientforløbet. 

De forløb, der er udarbejdet af klinikkerne i Elektivt Kirurgisk Center er forskellige, men cen-

terledelsen vil have en standardbeskrivelse. Oversætterne i Ortopædkirurgisk klinik løser pro-

blemet ved konstruktion af et ”modelprogram”, der siden ”ophøjes til” standard i hele Elektivt 

Kirurgisk Center i projektgruppens afsluttende rapport. Klinikchefens engagement i arbejdet 

kan skyldes, at han ønsker at undgå at skulle tilpasse sig en anden standard end ortopædkirur-

gernes, fordi det vil medføre et ekstraarbejde. En alternativ tolkning er, at han og Centerche-

fen ønsker at legitimere patientforløbsarbejdet i centret ved at producere et symbol på de rati-

onelt planlagte forløb i centret og i Ortopædkirurgisk klinik.  

 

I psykiatrisk afdeling forbinder aktørerne patientforløb med den ”kvalitative” tilgang til pati-

entforløb og kvalitetssikring.   Det er denne tilgang, som de opfatter som efficient. Dette bli-

ver imidlertid et problem, da de eksterne aktører konstrueres som ”tilhængere” af en kvantita-

tiv tilgang. Problemet med forskellen imellem interne efficiens- og eksterne effektivitetskrav 

løses ved, at der udarbejdes en rapport, der repræsenterer en hybrid imellem de to oversættel-
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sestyper.  Rapporten konstrueres som buffer og/eller grænseobjekt imellem psykiatrisk afde-

ling og omverdenen og kan desuden ses som et udtryk for et (oplevet) legitimeringsbehov hos 

oversætterne i psykiatrisk afdeling.  
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Analysens tredje trin 
 

Evaluering af den udviklede model på basis 
af de konkrete analyser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

179



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

180



Kapitel 10. Afhandlingens teoretiske og empiriske          
                   bidrag 
Afhandlingens formål var at studere mødet imellem patientforløbsidéen og den lokale kliniske 

praksis i to forskellige lokale kontekster som oversættelsesprocesser.   I dette afsnit, analysens 

trin 3,  vil jeg evaluere den udviklede oversættelsesmodel på basis af analyserne og i den for-

bindelse:  

1. Afklare den empiriske indsigt, som modellen frembringer og  
         relevansen heraf og  

 
2. Afklare det teoretiske bidrag, som modellen repræsenterer og  

                            mulighederne for videre modeludvikling    
 

Kapitlet er opdelt i to hovedafsnit, der afklarer hvert af ovennævnte punkter.   

 

I mine analyser af oversættelsesprocessen i Ortopædkirurgisk klinik og Psykiatrisk afdeling D 

har jeg redegjort for de oversættelser af patientforløbsidéen, der fandt sted i caseenhederne, 

for hvem oversætterne var og for de effekter, der var konsekvensen af oversættelserne. Jeg har 

desuden lavet en detailanalyse af, hvordan den lokale konstruktion af teknologi, social struk-

tur og omverdensrelationen påvirkede oversættelsesprocessen i caseenhederne. Analysernes 

resultater og konklusioner og dermed den indsigt, som analysen har givet i forhold til  de 

nævnte spørgsmål, fremgår af de foregående kapitler.  I afsnittet: Afklaring af den empiriske 

indsigt, vil jeg supplere disse empiriske resultater og præsentere de mere generelle konklusio-

ner i forhold til mødet med og oversættelsen af reformidéer og idéen om patientforløb i prak-

sis, der kan udledes af de empiriske analyser. Med dette formål for øje vil jeg først redegøre 

for, hvad analysen har givet af indsigt i forhold til de forventninger, som Dansk Selskab for 

Kvalitetssikring i Sundhedssektoren, Sygehuskommissionen, H:S Direktionen og den tidligere 

socialdemokratisk ledede regering havde til idéen om patientforløb (se introduktionskapitlet). 

Aktørernes forventninger sammenfattes i fem punkter, der diskuteres i forhold til analysens 

resultater (se nedenfor). Herefter redegør jeg for de svar, som  analysen har gjort det muligt 

for mig at give i forhold til den følelse af uafklarethed og tvivl om det fornuftige i at arbejde 

med patientforløb,  som jeg selv oplevede efter at have arbejdet med "implementering" af 

patientforløbsidéen i de to caseenheder (se introduktionskapitlet). Som optakt til min diskus-

sion af  analysens teoretiske bidrag redegør jeg for den indsigt i oversættelsesprocessens ka-

raktér, der er et resultat af afhandlingens analyser.   
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I afsnittet: Afklaring af det teoretiske bidrag, sammenligner jeg sidstnævnte og analysens øv-

rige resultater med den teoretisering af oversættelsesprocessen, der er foretaget i ny-

institutionel oversættelsesteori (jf.  kapitel 4).  Herefter præsenterer jeg den reviderede over-

sættelses-, institutionaliserings- og læringsmodel, der er et resultat af afhandlingens analyser.  

 

10.1  Afklaring af den empiriske indsigt 
10.1.1.  Om hvad patientforløb ”gør” og aktører i sygehusfeltet forventer 
Som det fremgik af introduktionskapitlet forventer centrale aktører i sygehusfeltet sig meget 

af idéen om patientforløb. Herunder Dansk Selskab for Kvalitetssikring i Sundhedssektoren, 

Sygehuskommissionen, H:S Direktionen og den tidligere socialdemokratisk ledede regering.  

Det er nu tid til igen at vende blikket imod disse forventninger med henblik på at vurdere, i 

hvor høj grad de er blevet eller kan forventes at blive indfriet i de caseenheder, der er studeret 

og generelt i klinikker og afdelinger på sygehusene.   Sammenfattes ovennævnte aktørers for-

ventninger til effekter (se kapitel 1) i punktform på en liste, indeholder den blandt andre disse 

punkter, idet patientforløb bidrager til: 

 

1. Kvalitetssikring og – udvikling 

2. Et mere optimalt ressourceforbrug 

3. Bedre koordination og samarbejde imellem hospitalsinterne 

enheder og imellem disse og hospitalseksterne enheder (imel-

lem primær og sekundær sektor) 

4. Sikring af evidensbaseret klinisk praksis 

5. At patientens forløb kendetegnes ved kontinuitet og kvalitet 

 

Lad os se nærmere på, i hvilken udstrækning oversætterne i de to caseenheder har oversat 

idéen om patientforløb på en måde, der muliggør ovennævnte effekter!  

 

Vurderingen af om de oversættelser, der er foretaget, bidrager til kvalitetssikring og –

udvikling afhænger af, hvilken kvalitetsforståelse og tidshorisont, der anlægges som udgangs-

punkt for vurderingen. Indledningsvis kan det konkluderes, at oversættelsesarbejdet ikke di-

rekte munder ud i kvalitetssikring og –udvikling i de to caseenheder, som den f.eks. beskrives 

i kvalitetslitteraturen i forbindelse med ”kvalitetscirklen” (se Kjærgaard, Mainz m.fl. 2001: 

21- 32) i den tidsperiode, der er studeret.  Jeg mener imidlertid, at man kan argumentere for, 
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at oversættelsesprocessen munder ud i kontekst- og praksisrelateret læring, der kan medføre 

kvalitetsforbedringer på længere sigt: Det måske vigtigste resultat af arbejdet med idéen om 

patientforløb er sandsynligvis den viden om egen og andre faggruppers praksis, der er et re-

sultat af  oversættelsesarbejdet i caseenhederne (hvilket  fremhæves af flere kilder).  I proces-

sen er der opnået et større kendskab til, hvad egne og andres faggrupper bidrager med og har 

behov for iblandt de aktører, der deltog i oversættelsesprocessen. Der er på samme vis opnået 

større viden om, hvad non-humane aktører ”gør” og/eller ikke gør eller bør gøre i forløbet. 

Introduktion af idéen om patientforløb har skabt tid, et sted (f.eks. en arbejdsgruppe) og an-

ledninger til dialog om og vurdering af om hidtidig praksis og sammenknytning af elementer i 

forhold til udvalgte patientforløb var hensigtsmæssig eller eventuelt burde ændres. Derved er 

der skabt et potentiale for bedre kvalitet i de monofaglige ydelser og bedre koordination og 

samarbejde imellem faggrupperne.  Viden der i mange tilfælde har udgjort tavs viden internt i 

eller på tværs af faggrupperne er blevet gjort mere eksplicit (via objektivering i forløbs-, fag-

gruppebeskrivelser og rapporter m.m.). Set i lyset af den alternative oversættelses- og institu-

tionaliseringsmodel, som jeg præsenterer nedenfor, kan man sige, at der er skabt et alternativt 

billede af og dermed en nødvendig forudsætning for forandring af de heterogene translations-

bundter (se nedenfor), der kontinuert konstituerer og sikrer produktion og reproduktion af 

elementer i de udvalgte (og andre) patientgruppers forløb i hverdagen.  Når en aktør, der har 

deltaget i oversættelsesprocessen, møder andre aktører og non-humane objekter i hverdagen, 

vil han eller hun have et andet grundlag for at knytte dem sammen end før.  Dette vel og 

mærke uden, at praksis nogensinde bliver standardisérbar i den udstrækning, som initiativta-

gerne (H:S m.fl.) forestiller sig.   

 

Analyse af og hensyntagen til eventuelle økonomiske effekter af alternative måder at organi-

sere patientforløb på har ikke indgået som element (aktant) i oversættelsesarbejdet i caseen-

hederne.  Der er dermed ikke blevet taget eksplicit stilling og hensyn til eventuelle ressour-

cemæssige effekter af at oversætte idéen om patientforløb på én fremfor andre måder i snæver 

økonomisk forstand.  Anskues spørgsmålet fra en processuel synsvinkel og ud fra, om over-

sættelsesaktiviteterne har bidraget mere indirekte til et bedre ressourceforbrug ved at reducere 

mængden af organisatorisk ”slack” i form af  f.eks. unødigt personaleforbrug eller brug af 

materielle ressourcer, kan man konkludere følgende: Oversættelsesaktiviteterne fører til, at 

udvalgte processer gennemtænkes og beskrives på en ny måde. I Ortopædkirurgien hævder 

informanter,  at resultatet var, at oversættelsesaktiviteterne gav anledning til ændringer af 
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praksis i tilfælde, hvor arbejdet med forløbsbeskrivelse afslørede, at det, der foregik i klinik-

ken, var uhensigtsmæssigt og, at hoftepatienter i klinikken kunne opleve et noget mere sam-

menhængende forløb, fordi de forskellige personalegrupper fandt ud af, hvad de andre perso-

nalegrupper lavede.  I psykiatrien blev processerne gennemtænkt og beskrevet ud fra et tvær-

fagligt princip, der sandsynliggør, at de ”for håndenværende” personaleressourcer kan udnyt-

tes bedre i forbindelse med visitation og behandling af patienterne fremover.   På baggrund af 

ovennævnte kan man konkludere, at oversættelsesaktiviteterne relateret til idéen om patient-

forløb i en vis udstrækning ser ud til at have bidraget til at tilvejebringe et grundlag for en 

mere optimal anvendelse af personaleressourcer i de to caseenheder fremover.   

 

Der er ingen af caseenhederne, der inddrager  repræsentanter for patienter, hospitalsinterne og 

hospitalseksterne samarbejdspartnere og deres eventuelle oversættelsesforslag i oversættelses-

arbejdet. Det gør det vanskeligt at sikre bedre koordination og samarbejde imellem disse og 

caseenhederne. De patientforløbsbeskrivelser, der udarbejdes, fokuserer især på det afdelings-

interne patientforløb. Oversættelsesaktiviteterne i forhold til patientforløb i caseenhederne 

bidrog dermed potentielt til bedre koordination og samarbejde og dermed (som afledt effekt) 

en højere grad af patientoplevet kontinuitet i det afdelingsinterne fremfor det afdelingsekster-

ne patientforløb.  

 

Oversætterne i caseenhederne inddrager ikke elementer knyttet til idéen om evidensbaseret 

medicin 241 i forbindelse med deres oversættelse af idéen om patientforløb.  De inddrager ikke 

litteratur om evidensbaseret medicin eller foretager undersøgelser af den videnskabelige vi-

den, der foreligger om de diagnosekategorier, som de udarbejder patientforløbsbeskrivelser 

for.   I stedet forholder oversætterne i de to caseenheder sig til, hvad de plejer at gøre i forhold 

til de patientgrupper, som de fokuserer på. I Psykiatrisk afdeling oversættes kravet om evi-

dens til, at der skal etableres enighed i faggrupperne om, hvad, der udgør ”god faglig service”.   

 

I introduktionsafsnittet redegjorde jeg for, hvordan min deltagelse i patientforløbsarbejdet i 

Ortopædkirurgisk klinik og Psykiatrisk afdeling medførte en fornemmelse af noget uafklaret.  

Jeg udtrykte tvivl om, hvorvidt introduktionen af idéen om patientforløb i caseenhederne var 

en succes og om det, der var foregået, egentlig var fornuftigt. Analysen har gjort det muligt 

for mig at besvare spørgsmålene.  Jeg vil basere mine konklusioner på en vurdering af de ef-

fekter, som oversættelsesaktiviteterne har haft i caseenhederne:    
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I forbindelse med analysen af forløbet i Ortopædkirurgisk klinik peges der på, at  oversættel-

sesaktiviteterne får blandt andre disse effekter i lokal klinisk praksis:  Patienten kan måske 

opleve et noget mere sammenhængende forløb, fordi faggrupperne finder ud af, hvad de andre 

faggrupper gør. Modelprogrammet for hoftepatienter oversættes til et ledelsesværktøj/en ”af-

tale-protokol”, repræsenterer den primære objektivering af idéen om patientforløb og konstru-

eres desuden som internt og eksternt symbol på de rationelt planlagte patientforløb i klinik-

ken.  I analysen af forløbet i Psykiatrisk afdeling D er de effekter, der forbindes med oversæt-

telsesaktiviteterne, konstruktion af en kvalitativ kvalitetsforståelse og tilgang til patientforløb, 

der udgør et alternativ til H:S´s ”kvantitative” tilgang, en rapport, der på samme tid legitime-

rer udadtil og fastholder resultater indadtil. Yderligere en effekt er, at der igangsættes udvik-

lingsaktivitet, der har faglig og organisatorisk udvikling som formål og, at patientforløb etab-

leres som obligatorisk passagepunkt for udviklingsaktivitet i afdelingen. Ud over ovennævnte 

er oversættelsesprocesserne i de to caseenheder som nævnt mundet ud i kontekst- og praksis-

relateret læring, der potentielt kan medføre kvalitets- og andre forbedringer på længere sigt.   

 

På baggrund af ovennævnte konkluderer jeg, at introduktion af idéen om patientforløb resulte-

rer i, at der igangsættes en læreproces på patientforløbsområdet i caseenhederne.  Jeg konklu-

derer også, at introduktionen af idéen får effekter i caseenhederne i løbet af den studerede 

periode, der kun i mindre grad svarer til de effekter, som initiativtagerne forventede.  En an-

den konklusion er, at introduktionen af idéen om patientforløb har medført fornuftige om end 

forskelligartede aktiviteter og effekter i de to caseenheder og derfor må betegnes som relativt 

succesfuld.    

 

I introduktionskapitlet gav jeg udtryk for skepsis i forhold til patientforløbsidéens relevans for 

alle specialer.  På baggrund af analysen kan det konkluderes, at karakteren af den oversættel-

se, der vil finde sted af idéen om patientforløb, sandsynligvis vil variere fra et speciale til et 

andet afhængig af, hvordan specialet konstruerer sit billede af patienten, specialets særlige 

teknologier og sociale struktur (m.m.).  Dette betyder, at den standardisering på tværs af spe-

cialer, der er en grundtanke, når patientforløbsidéen fremstilles som generelt ”koncept”, ikke 

lader sig realisere i praksis.   Fremfor at forsøge at tvinge en bestemt standard nedover alle 

specialer, bør hvert speciale snarere forsøge at udvikle sine egne særligt tilpassede patientfor-

løbsbeskrivelser, der kan fungere som inspiration og eventuelt danne afsæt for en videre over-
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sættelsesproces i lokal klinisk praksis.  På grund af oversættelsesprocessens karakter (se ne-

denfor) forekommer det fornuftigt at vurdere den lokale oversættelse af en reformidé og her-

under patientforløbsidéen på baggrund af, om den bidrager til en positiv proces og skabelse af 

fornuftige effekter lokalt fremfor på baggrund af om oversættelsen er i overensstemmelse med 

en bestemt generel standard eller fører til bestemte på forhånd planlagte mål.  Sidstnævnte vil 

nemlig formodentlig være en begivenhed, der indtræffer relativt sjældent ! 

 

10.1.2. Om oversættelsesprocessens karakter 
Oversættelse som lokal bricolage  

Analyserne demonstrerer, at der er stor forskel på oversættelsesprocesserne i forhold til idéen 

om patientforløb i de forskellige lokale kontekster (Hospitalerne i Boston, Rigshospitalet og 

Frederiksberg Hospital herunder: Udviklingsafdelingen, Ortopædkirurgisk klinik og Psykia-

trisk afdeling). Den demonstrerer også, at det kan være svært at forudse, hvad der rejser (jf. 

Czarniawska & Joerges, 1996) lokalt såvel som internationalt i forhold til en idé.  Oversættel-

sen præges af  lokale aktørers ”bounded rationality” (March & Simon, 1958: 169-171) og 

afhænger af lokal bricolage og non-humane aktørers tilstedeværelse og relative magt.  Det er 

delelementer tilknyttet patientforløbsidéen snarere end et sammenhængende ”sæt” af elemen-

ter omkring idéen - et samlet koncept, der rejser , når idéen om patientforløb rejser internatio-

nalt.   Internationalt rejsende delelementer udvælges (eller udvælges ikke) og kombineres lo-

kalt og kombineres derudover med lokale elementer. Det konkluderes, at oversættelser af (re-

form-) idéer som f.eks. patientforløbsidéen er kontekstuelt bundne og samtidigt resulterer i 

både variation og ensartethed i de typer af elementer, der knyttes til en lokal version af (re-

form-) idéen (se også Røvik 1998).  Oversættelserne i de studerede enheder repræsenterer 

snarere et udfaldsrum for oversættelse af idéen om patientforløb end et specifikt sæt af sam-

menknyttede elementer omkring en idé.  

 

Hvem er oversætterne og hvordan får de indflydelse? 

Det konkluderes, at det er enkeltaktører frem for grupper, der er de centrale oversættere i de 

oversættelsesforløb, der er studeret.  Aktørerne får indflydelse, fordi de fremsætter mulige 

oversættelsesforslag i forhold til patientforløbsidéen, der kan indgå i arbejde med og eventuelt 

kamp om konstruktion af idéen, idet den mødes og kombineres med humane og ikke-humane 

aktører i praksis. Aktører, der ikke bidrager med elaborerede oversættelsesforsøg, får ikke 

eller får kun begrænset indflydelse på oversættelsesprocessen.  Analysen tyder på, at de hu-
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mane aktørers lokale konstruktion af social og politisk struktur har betydning for, hvilke hu-

mane aktører, der ”melder sig” eller presser sig på som oversættere. I casene er det især de 

ledende overlæger og  enkeltmedlemmer af lægegruppen, der er de primære oversættere. En 

afdelingssygeplejerske agerer ”hjælpeperson” for overlægen i Ortopædkirurgisk klinik, lige-

som sygeplejerskerne i Psykiatrisk afdeling konstruerer sig selv som lægernes primære hjæl-

pegruppe, selvom de ikke indgår som oversættere i forløbet. Psykologen viser sig at være en 

central oversætter i psykiatrisk afdeling D. Planlægnings- og udviklingsmedarbejderen får 

ingen indflydelse på forløbet i Ortopædkirurgisk klinik men formår i en vis udstrækning at 

præge forløbet i Psykiatrisk afdeling D i retning af H:S´s kvantative kvalitetsforståelse.  En 

fysioterapeut får en vis indflydelse ved at deltage i skrivegruppen i psykiatrisk afdeling. Øvri-

ge læger, sygeplejersker, sekretærer og fysio- og ergoterapeuter præger ikke eller præger kun 

oversættelsesprocessen i begrænset omfang. I psykiatrisk afdeling deltager alle faggrupper 

som oversættere i forbindelse med løsning af én delopgave: udarbejdelse af faggruppebeskri-

velser men deltager ikke som oversættere, da først psykologen og siden den ledende overlæ-

ge/gruppeformanden oversætter patientforløbsidéen på en måde, der begrunder aktiviteten 

(dvs. i overensstemmelse med en ”kvalitativ” kvalitetsforståelse). Patienter, pårørende og ho-

spitalsinterne og –eksterne samarbejdspartnere inddrages ikke i oversættelsesprocessen, bi-

drager ikke med forslag til mulige oversættelser og får derfor heller ikke indflydelse på over-

sættelsesprocessen.   

 

Elementer, der prægede oversættelsesforløbene 

Som det fremgik af den oversættelsesmodel, der er udviklet,  kan elementerne (aktanterne) 

inddeles i elementer, som oversætterne selv inddrog/mobiliserede i oversættelsen (konstrukti-

onen) af patientforløb og i elementer, der i højere grad pressede sig på i forhold til oversættel-

sesprocessen (se tabel 10.1). 

 

I overensstemmelse med ovennævnte beskriver venstre kolonne i tabel 10.1 de typer af ele-

menter,  som oversætterne selv mobilliserede, da de forsøgte at oversætte patientforløbsidéen.  

Højre kolonne derimod beskriver de typer af elementer, som ”trængte sig på” og forstyrrede 

og/eller begrænsede oversætterne, da de forsøgte at oversætte patientforløbsidéen i  deres lo-

kale kontekst. Tilsammen udgjorde de  typer af elementer, der beskrives i tabellen, det vigtig-

ste grundlag for den lokale bricolage hhv. kreative opgaveløsning, der kendetegnede oversæt-

telse af patientforløbsidéen i de to caseenheder. De udgjorde også det primære grundlag for de 
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konflikter og magtkampe (trials of force jvf. ANT) imellem oversætterne og øvrige humane 

og non-humane aktører, der udviklede sig i caseenhederne (f.eks. konflikter omkring afklaring 

af egen identitet og eksisterende versus forslag til ny arbejdsdeling m.m.).  

 

Tabel 10.1 Elementer, der prægede oversættelsesprocessen  

Elementer mobiliseret 

på oversætternes initiativ 

Elementer, der pressede sig på,  

forstyrrede og begrænsede  

• Patienten  

• Teknologi 

• Social struktur  

• Omverdensrelationen 

• Egen identitet 

• Politisk struktur og ledelse  

 

• Eksterne tidspres  

• Værdier 

• Objekter (målsætning, en patientforløbs-

beskrivelse, begreber)  

• Social struktur/arbejdsdeling  

• Lokale udviklingsbehov 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Elementer mobiliseret på oversætternes initiativ 

Oversætterne i de to caseenheder inddrager ikke patienterne selv men konstruerer i stedet bil-

leder af den patienttype, som der skal udarbejdes patientforløb i forhold til.  Aktørerne kon-

struerer patienterne forskelligt i de to caseenheder, hvilket får betydning for og kommer til at 

præge oversættelsesprocessen forskelligt i de to enheder. Der viser sig ikke overraskende at 

være forskel på, hvad en ortopædkirurgisk hoftepatient og en akut psykiatrisk patient ”er” og 

kræver.  Den ”kompleksitet”, som de to patienttyper (diagnosegrupper) omfatter, konstrueres 

forskelligt, idet den ortopædkirurgiske patient konstrueres som mindre kompleks end den 

akutte psykiatriske patient (se den tværgående analyse).   

 

Analysen af forskelle og ligheder imellem oversættelsesforløbet i de to caseenheder (kapitel 

9) viser, at oversætternes lokale konstruktion af teknologi, social struktur og omverdensrelati-

onen i vid udstrækning ”medkonstruerer” og præger oversættelsen af idéen om patientforløb, 

da de lokale oversættere forsøger at oversætte idéen i de to caseenheder. Hertil kommer, at 

man kan argumentere for,  at oversætternes konstruktion af egen identitet får indflydelse på 

oversættelsesforløbet:   
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I psykiatrien bidrager psykologen og arbejdsgruppeformanden til, at der konstrueres en for-

skel imellem den ”kvalitative” tilgang til kvalitetsudvikling og patientforløb, der opleves som 

nødvendig for at kunne håndtere den kompleksitet, som den akutte psykiatriske patient udgør 

og så den ”kvantitative” tilgang, som H:S (Hovedstadens Sygehusfællesskab) kræver skal 

anvendes.  Afklaring af idéel arbejdsdeling og deraf afledte forsøg på præcisering af faggræn-

ser og udarbejdelse af detaljerede faggruppebeskrivelser, der beskriver faggruppernes infor-

mationsbehov og behandlingstilbud samt konstruktion af en tværfagligt baseret social struktur 

medfører en identitetsafklarende og identitetsskabende proces i afdelingen. Oversætterne præ-

ciserer egen identitet, idet de definerer, hvad og hvem de er og ikke er i løbet af oversættel-

sesprocessen. I ortopædkirurgien finder man en højere grad af identifikation med H:S´s til-

gang til kvalitetsudvikling og patientforløb, der udtrykkes i klinikchefens udlægning af pa-

tientforløbsidéen som et totalkoncept og objektiveres i et grænseobjekt, der samtidig repræ-

senterer et symbol på de rationelt planlagte patientforløb i klinikken: modelprogrammet.  Kli-

nikchefen, der er en central oversætter i Ortopædkirurgisk klinik,  og omverdenen (herunder 

centerchefen og H:S) viser sig at være på linie i deres oversættelse af patientforløbsidéen som 

umiddelbart relevant i forhold til håndtering af elektive patienter i det ortopædkirurgiske spe-

ciale.  

 

Som det blev antydet ovenfor (se afsnittet om, hvem der oversætter)  fører aktørernes lokale 

konstruktion  af social og politisk struktur sandsynligvis til selvcensur iblandt faggrupper og 

personale i forskellige positioner i det formelle hierarki. Nogle og herunder især de ledende 

overlæger og lægegruppen konstrueres som dem, der bør være oversættere, medens andre 

faggrupper indgår i en mere sekundær rolle, medmindre de som f.eks. psykologen i psykiatri-

en presser sig på med væsentlige (i betydningen effektfulde) oversættelsesbidrag.   ”Praktisk 

ledelse” i forbindelse med oversættelsesprocessen viser sig dermed ud over hierarkisk positi-

on og faggruppetilhørsforhold at være knyttet til, i hvor høj grad en oversætter formår at 

fremsætte mulige oversættelsesforslag i forhold til patientforløbsidéen, der kan indgå succes-

fuldt i arbejde med og kamp om konstruktion af patientforløbsidéen, idet den mødes og forsø-

ges kombineret med humane og ikke-humane aktører i praksis.  

 

Elementer, der pressede sig på, forstyrrede og begrænsede  

I begge cases er der eksterne tidspres, der trænger sig på i forhold til og påvirker oversættel-

sesprocessen.  I Ortopædkirurgisk klinik åbner klinikken for tilstrømning af patienter fra hele 
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H:S, når det Elektive Kirurgiske Center åbner den 1. januar 1997. Dette betyder, at det er 

praktisk, at  planlægningen af patientforløb er på plads for de vigtigste – dvs. især de elektive 

patientgrupper (patienter, der skal have foretaget hofte- og knæoperationer) inden denne dato. 

Det viser sig netop, at det er disse patientgrupper, oversættelsesaktiviteterne først retter sig 

imod.  I Psykiatrisk afdeling D sættes arbejdsgruppen om patientforløb under tidspres, da den 

ledende oversygeplejerske i afdelingen og Planlægnings- og udviklingsmedarbejderen i ar-

bejdsgruppen giver udtryk for, at de er utilfredse med fremdriften i arbejdsgruppens arbejde.  

Resultatet bliver et formandsskifte, hvor den ledende overlæge i psykiatrisk afdeling selv 

overtager formandsposten i arbejdsgruppen og konstruerer den ”nødvendige” oversættelsesak-

tivitet i arbejdsgruppen om patientforløb på en signifikant (dvs. effektfuld) ny måde.  

 

I caseanalysen af forløbet i Ortopædkirurgisk klinik viser oversættelsen af patientforløbsidéen 

sig  at føre til konflikter, når oversættelsen af idéen fører til mere konkrete ændringer af for-

hold i lokal, hverdaglig praksis: Lægegruppen i klinikken reagerer især, da den ny klinikchef 

oversætter idéen om patientforløb til et krav om anvendelse af den samme standardhofteprote-

se medmindre, der er faglige begrundelser for at anvende en anden.  Dette opfatter lægerne 

som et brud med en central værdi: den professionelles/lægens ret til faglig autonomi.  Hvis de 

er ansvarlige for behandling af en hoftepatient, er det også dem, der bør være ansvarlige for 

valg af den hofteprotese, der bør anvendes i forbindelse med operationen, mener lægerne.  

Konflikten inddæmmes af klinikchefen og får ikke yderligere effekter på oversættelsesforlø-

bet. 

 

I psykiatrisk afdeling trænger konstruktionen af den eksisterende sociale struktur sig på i for-

hold til oversættelse af patientforløbsidéen, da patientforløbsgruppens konstruktion af mål-

sætning, introduktion af begreberne kerne- og periferiydelse og udformning af en forløbsbe-

skrivelse presser sig på og fører til diskussion og i den forbindelse: åbning af den blackbox, 

som arbejdsdelingen imellem faggrupperne udgør i psykiatrisk afdeling D.  Den lokale kon-

struktion af social struktur fører desuden til konflikt, da sygeplejegruppens konstruktion af sig 

selv som lægernes primære hjælpegruppe anfægtes af den ledende overlæges oversættelse af 

patientforløbsidéen. Dette sker, da han forbinder idéen med to alternative modeller for håndte-

ring af faggruppernes direkte kontakt med den akutte psykiatriske patient i visitationsfasen. 

Modellerne giver anledning til konflikt med sygeplejerskerne, fordi de åbner mulighed for, at 

andre faggrupper end sygeplejerskerne kan indgå som lægernes primære hjælpegruppe i visi-
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tationsfasen.  Konflikten dør dog ud og får dermed ikke yderligere betydning for oversættel-

sesforløbet. 

 

I patientforløbsgruppen i Psykiatrisk afdeling D presser et oplevet behov for organisatorisk, 

ledelsesmæssig og faglig udvikling i afdelingen sig på allerede, da patientforløbsgruppen star-

ter op i afdelingen.  Idéen om et idéelt patientforløb konstrueres som relateret til disse pro-

blemstillinger af  medlemmer i patientforløbsgruppen, men arbejdsgruppeformanden placerer 

indledningsvis  løsningen af problemerne uden for arbejdsgruppen.  Behovet presser sig imid-

lertid på igen, da psykologen i patientforløbsgruppen gør sig til talsmand for nødvendigheden 

af at afklare ”forudsætningerne” for det idéelle forløb for den akutte psykiatriske patient.   Det 

er umuligt at beskrive og kvalitetssikre et patientforløb, medmindre de behandlingsideologi-

ske, tværfaglige, organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for patientforløbet er 

afklarede i afdelingen, hævder hun.  Konsekvensen er, at de ”ideelle forudsætninger”  for pa-

tientforløbet forsøges afklaret   uden for patientforløbsgruppens regi (herunder i ledergruppen 

i psykiatrisk afdeling D), hvilket dokumenteres i arbejdsgruppens afsluttende rapport.  

 
10.2  Afklaring af det teoretiske bidrag 
10.2.1 Analysens resultater i forhold til ny-institutionel oversættelses- 
           teori 
Jeg konkluderer følgende i forhold til hver af de ny-institutionelle oversættelsesteoretikere, 

der blev diskuteret i kapitel 4: 

 

Czarniawska & Joerges idémodel forudsætter, at idéer først oversættes til objekter, dernæst til 

handlinger, der så institutionaliseres, hvis de repeteres regelmæssigt over tid.  I de cases, der 

er studeret, oversættes idéen om patientforløb løbende til handling i form af udviklingsaktivi-

tet. Den fortløbende udviklingsaktivitet munder ud i objekter.  De typer af objekter, som over-

sætterne  konstruerer, er:  

 

1. Planer, der har karakter af ”images of action”/konkretiserer (Røvik, 1998)  

2. Oplæg (psykologens/udviklingsmedarbejderens), hvis formål især er, at teo-

retisere (Strang & Meyer, 1994) 242og konkretisere (Røvik, 1998) idéen om 

patientforløb 
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3. Forløbsbeskrivelser udformet som faseinddelte lister, flowcharts eller ske-

maer, der beskriver translationsbundter (se senere afsnit)    

4. Faggruppebeskrivelser og 

5. Rapporter 

 

Det er vanskeligt at afgøre, om idéen om patientforløb er institutionaliseret i caseenhederne. 

Man når imidlertid frem til et antal bestemte typificeringer af idéen om patientforløb i begge 

cases, der kan være første skridt på vejen imod institutionalisering i Czarniawska & Joerges 

(1996) forstand (se også den oversættelses- og institutionaliseringsmodel, der udvikles neden-

for).  Modelprogrammet lader til at være institutionaliseret som ”aftaleprotokol” iblandt aktø-

rer relateret til hoftepatienter i Ortopædkirurgisk klinik.   Resultatet af oversættelsesaktivite-

terne er som nævnt oversættelser, der på samme tid er ens og forskellige på tværs af tid-rum 

kontekster.  Afslutningsvis bør det bemærkes, at analysen bekræfter Czarniawska & Joerges 

(1996) tese om, at lokale sociale og politiske strukturer, der tages for givne og ledere (teacher-

leaders) synes at præge oversættelsesprocessens forløb (jf. tidligere afsnit).  

 

Ifølge Kerstin Sahlin-Andersson er den måde, som idéer portrætteres på i historier iblandt 

aktører i  organisatoriske husfelter kendetegnet ved 3 editeringsregler: 

 

1. Idéerne præsenteres dekontekstualiseret - dvs. uden, at der tages hensyn til de lokale 

særpræg i  den kontekst, hvor idéen blev udviklet 

2. De formuleres som nye og  ekstraordinære men ikke som uacceptabelt ”forskellige” 

og dramatiseres eventuelt for, at de skal tiltrække sig opmærksomhed 

3. De beskrives som rationelle og som relateret til styrbare processer, hvor mål-middel 

sammenhængen ( årsags-virkningssammenhængen) er klar. 

 

Analysen bekræfter relevansen af editeringsbegrebet ved at påvise, at de fleste af ovennævnte 

editeringsregler genfindes i empirien: idéen om patientforløb fremstilles som en rationel idé, 

den vækker opmærksomhed ved at knytte an til et gammelt og velkendt tema: patientforløb på 

en ny måde, og patientforløbsidéen oversættes/formidles dekontekstualiseret – dvs.  uden, at 

de særlige lokale karakteristika fra udvikling af critical pathways på hospitalerne i Boston, 

USA, konstrueres som en del af fortællingen om patientforløb og, hvad de kan og ikke kan.  

Det er både aktører i sygehusfeltet og de centrale oversættere lokalt, der editerer på denne 
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måde.  Såvel klinikchefen i Ortopædkirurgisk klinik som den ledende overlæge og skrive-

gruppen i Psykiatrisk afdeling D editerer på ovennævnte måde, når de udarbejder status- og 

andre rapporter om patientforløbsarbejdet til H:S Direktionen (se analyseafsnit). De editerer 

også på denne måde, når de på anden vis fortæller eksterne aktører om de lokale patientfor-

løbsaktiviteter, f.eks. i de interview, der blev gennemført i Ortopædkirurgisk klinik.   Det bør 

bemærkes, at oversætternes behov for at fremstille historier om sig selv, der følger de nævnte 

editeringsregler, sandsynligvis også er  forbundet med deres konstruktion af aktører i omver-

denen og et oplevet (konstrueret) legitimeringsbehov i forhold til disse (jf. den tværgående 

analyse af caseforløbene).  Eventuelt kan rapporter, der cirkulerer i sygehusfeltet, anskues 

som en særlig ”litterær” genre med særlige krav til karakteren af de typer af historier, der bør 

fortælles for at opnå legitimitet i feltaktørernes øjne ? Spørgsmålet er, om de historier, der 

følger editeringsreglerne, er de eneste mulige og nyttige historier i rapporter i feltet? Kan man 

f.eks. forestille sig rapporter m.m., hvor det, der tages op, ikke indlejres i en rationel fortæl-

ling men i usikkerhed om årsags-virkningsrelationer? Kan man forestille sig fortællinger og 

rapporter, hvor specifikke karakteristika ved de lokale kontekster, hvor idéer er udviklet, ind-

går som en del af fortællingen og dermed giver en læser bedre mulighed for at reflektere over, 

hvad man eventuelt kan forvente sig af en given idé i en anden kontekst?  

 

Hvad angår  Guje Sévon (1996) konkluderer jeg, at hendes, Czarniawska & Joerges´ (1996) 

og Røviks (1998) antagelse om, at lokale aktørers afklaring af egen identitet indgår og præger 

oversættelsen af en idé, bekræftes af analysen (se tidligere afsnit). 

 

Sammenholdes Røviks forestillinger om, hvad der bidrager til, at en idé bevæger sig hurtigt 

og langt i og på tværs af organisatoriske felter med idéen om patientforløb, kan man observere 

følgende:  

 
• Idéen om patientforløb promoveres af såvel faglige, administrative og politisk autoritative 

organisationer såsom Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, H:S Direktionen 
(via strategier, planer m.v.),  amterne og staten (via den tidligere socialdemokratiske rege-
rings strategi på sundhedsområdet og den nuværende regerings 100 Dages Udvalg)  

• Patientforløbsidéen teoretiseres som en universalmiddel, der generelt vil medføre bestem-
te resultater: et mere optimalt ressourceforbrug, højere kvalitet og sikring af kontinuitet 
og koordination af patientforløbet   

• Organisation ud fra patientens perspektiv promoveres som noget nyt og noget, der er bed-
re end f.eks. faggruppebaseret organisation af interventioner i forhold til patienterne  
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Men:  
 
• Patientforløbsidéen oversættes ikke, så den fremstår som en letomsættelig og brugerven-

lig vare på et marked. Det er snarere temmelig uklart for oversætterne, hvad der er pa-
tientforløbsidéens substans.  

• Patientforløbsidéen oversættes ikke i udgangspunktet på en særlig måde for at imøde-
komme lokale gruppers særinteresser.  

• Patientforløbsidéen formidles ikke via dramatiske historier.  
• Og den individualiseres heller ikke: Dvs. udformes som et tilbud om individuel udvikling, 

vækst, karriere og myndiggørelse.  Det er derimod snarere det kollektive: fordelene ved 
det tværfaglige, der fremhæves i forbindelse med patientforløbsidéen.  

 

Ifølge Røviks oversættelsesmodel oversættes og bearbejdes populære opskrifter som følge af:  

1. rationel kalkule 

2. ikke intenderede oversættelser og begrænset rationalitet  

3. organisationers forsøg på identitetsforvaltning  

 

Analyserne viser, at de forskellige aktørers beslutning om at introducere idéen om patientfor-

løb i caseenhederne er begrundet i rationelle overvejelser men ikke omfatter rationel kalkule 

(f.eks. forsøg på driftsøkonomisk analyse) i casenhederne: Centrale aktører i omverdenen for-

venter, at introduktion af patientforløbsidéen vil bidrage til kvalitetssikring og – udvikling, et 

mere optimalt ressourceforbrug, bedre koordination og samarbejde m.m. (se ovenfor). I Orto-

pædkirurgisk klinik er der lignende forventninger, hvorimod oversætterne i Psykiatrisk afde-

ling formulerer et lidt anderledes formål: koordination af faggruppernes kerne- og periferi-

ydelser (faglige og serviceydelser), at patientens behov opfyldes og, at der sikres værdi for 

skatteydernes penge til sundhedsvæsenet.  Idéen justeres, så den er i overensstemmelse med 

den lokale konstruktion af social struktur og forløbsbeskrivelse, og går i vid udstrækning ud 

på at beskrive eksisterende procedurer og rutiner i de to caseenheder, som forventet af Røvik 

(1998). Konsekvensen er, at idéen tilpasses de lokale traditioner og ikke støder nogen eller 

skaber konflikter (jf princippet om at beskrive ”det man plejer at gøre” frem for at ændre på 

tingene).  Man kan diskutere, om oversættelserne er ikke-intenderede eller blot oversættelser.  

Hvad der intenderes er lokalt konstrueret, og oversættelser fremstår som samtidig ens og for-

skellige på tværs af de tid-rum kontekster, der er studeret. Organisatoriske enkeltaktørers kon-

struktion af egen identitet viser sig som nævnt at spille en central rolle i oversættelsesproces-

sen (se ovenfor).   
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Hvad angår Røviks antagelser om, hvor oversættelserne foregår og hvem, der er oversætterne, 

viser det sig, at det ikke er muligt at identificere autoritative centre i sygehusfeltet, der har 

konstrueret ”feltgyldige” oversættelser af idéen om patientforløb, som de lokale oversættere 

inddrager på det tidspunkt, hvor oversættelserne i caseenhederne finder sted. Et muligt trin i 

den retning er imidlertid Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, der ser ud til at ar-

bejde på at etablere sig som autoritativt Center i forhold til kvalitetssikring i Sygehusfeltet og 

dermed i forhold til oversættelse af patientforløbsidéen. I den forbindelse bør det bemærkes, 

at det  sandsynligvis i højere grad er professionstænkningen, der vil bestemme, hvilke organi-

sationer, der eventuelt udnævnes til autoritative centre i sygehusfeltet. Viden menes at ud-

springe fra lægelige ”selskaber”, der redegør for state of the art inden for den professionelles 

(lægens)  aktivitetsområde i f..eks. ”klaringsrapporter” (udsendes regelmæssigt med Ugeskrift 

for læger) (se også Abbott, 1991 og Greenwood & Hinings, 2002).  Hverken interne eller eks-

terne organisationskonsulenter spiller nogen væsentlig rolle som transportører og oversættere 

af patientforløbsidéen. Til gengæld viser det sig, at lederne i de to caseenheder spiller en cen-

tral rolle i oversættelsesprocessen.   

 

Men hvad med Røviks antagelser om mulige udfald af oversættelsesprocesserne? De af Rø-

viks oversættelsestyper/-begreber, der viser sig at være relevante i forhold til caseanalyserne, 

er konkretisering og kombinering. Ligesom Czarniawska & Joerges image of action er kon-

kretisering et forsøg på at oversætte en idé til et handlingsanvisende billede, der kan guide 

handling/omsætte idéen i konkrete rutiner. De centrale oversættere i casene forsøger alle at 

lave sådanne billeder ved at udarbejde mere eller mindre ekspliciterede og objektiverede pla-

ner for ”det videre arbejde”. Begrebet kombinering viser sig at være den mest præcise beskri-

velse af de oversættelser, der sker i casene: ”globale” såvel som lokale elementer kombineres 

lokalt, når patientforløbsidéen oversættes.  

 

10.2.2. En revideret oversættelsesmodel 
Oversættelse som association af heterogene elementer 

Det er især humane (enkelt-) aktører, der oversætter og konstruerer viden, når der introduceres 

en (reform-) idé som patientforløb i klinisk praksis.  Oversættelse kan forstås som en lokal 

konstruktionsproces, der omfatter association af ét element – en idé – med andre humane og 

non-humane elementer (aktører/aktanter). Jeg mener ikke, at der er nogen bestemt rækkefølge 

i  sammenkoblingen af elementer - f.eks. at en idé først oversættes til objekter, dernæst til 

 
 

195



handlinger, der så  institutionaliseres, hvis de produceres og reproduceres stabilt over tid (som 

hos f.eks. Czarniawska & Joerges, 1996). Oversættelsesaktiviteten medfører snarere lokal, 

fortløbende og samtidig tilknytning af elementer såsom objekter, humane aktører, handling, 

tid og sted (rum) til et bestemt mentalt billede/en bestemt typificering (Schütz, 1973) af en 

idé.  Analysen tyder på, at objektivering på forskellig vis er en vigtig aktivitet i oversættelses-

processen.  Jeg mener, at objektivering kan forstås som et hjælpemiddel for oversætterne og 

som et redskab til håndtering af den kompleksitet, som organiseret aktivitet (og translations-

bundter, se nedenfor) udgør.   Analysen afdækker 3 typer objekter/redskaber, der anven-

des/kan anvendes i forbindelse med oversættelse af en idé:  

 

1. Objekter der har karakter af ”images of action” (Czarniawska & Joerges, 
1996) (en oversætters plan for/billede af oversættelsesprocessens indhold og 
forløb) 

  
2.  Objekter (f.eks. oplæg) hvis formål især er at teoretisere (Strang & Meyer, 

1994) 243og konkretisere (Røvik, 1998) en idé 
 
3. Objekter (f.eks. forløbsbeskrivelser udformet som faseinddelte lister, flow-

charts eller skemaer), der beskriver translationsbundter.    
 

Mødet med lokal kontekst  

Oversættelsen af en idé er afhængig af den kontekst, som oversætterne befinder sig i. Over-

sættelsen/den viden, som oversættelsen repræsenterer, må til stadighed testes i mødet med 

humane og non-humane aktører i praksis, hvilket kan ændre karakteren af de elementer, der 

tilknyttes eller er tilknyttet (dvs. konstrueret) omkring en idé. Oversættelsen – dvs. kombina-

tionen af humane og non-humane elementer - ændrer sig over tid og, når der flyttes tid og 

sted.   

 

Oversættelsesprocessen kan føre til blackboxing af elementer.  Blackboxing betyder, at over-

sætterne glemmer, vælger at overse, negligerer eller tager dele af det arbejde for givet, som 

bestemte aktører udfører, der gør det muligt at opretholde en bestemt oversættelse, en bestemt 

kobling af elementer i en situation.  Teknologisk kompleksitet kan lukkes inde og blackboxes 

i f.eks. computere og instrumenter m.v. indtil den etablerede ”orden”, de repræsenterer, af en 

eller anden grund ”bryder sammen” (f.eks. når softwaren eller hardwaren ikke ”vil”, som vi 

vil). Den komplekse og over tid forhandlede sociale orden – f.eks. en bestemt arbejdsdeling - 

kan på samme vis opnå status af ”tavs viden” – dvs. udgøre en blackbox - indtil den ”åbnes” 
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igen i forbindelse med en oversættelsesproces relateret til f.eks. introduktion af en ny idé (se 

analysen af oversættelsesforløbet i psykiatrien).  Eller med andre ord: blackboxede aktører 

(aktanter) kan ”bryde frem” igen og presse sig på i forhold til oversættelsesprocessen, når nye 

idéer  presser sig på og via oversættelsesforslag forstyrrer det, der indtil da er blevet taget for 

givet  - dvs. har udgjort gældende ”hverdags-” viden i en given kontekst.    

 

Oversættelse som institutionaliserings- og afinstitutionaliseringsproces 

Oversættelsen konstrueres stadigt på ny men kan samtidig stabilisere sig inden for et afgræn-

set udfaldsrum i kortere eller længere perioder i en lokal kontekst. Eller med andre ord: Selv-

om to oversættelser altid vil være forskellige, kan de komme til at ligne hinanden i et vist om-

fang over tid.  Når de samme typer elementer kobles og lader sig koble systematisk sammen 

over tid (og "for en tid"), er idéen institutionaliseret.  Mit begreb for en sådan stabil associati-

on af heterogene elementer over tid er ”translationsbundter” (se eksemplet nedenfor).  På 

baggrund af ovennævnte kan afinstitutionalisering defineres som momentan eller gradvis op-

løsning eller ændring af de translationsbundter (koblinger af typer af elementer), der har stabi-

liseret sig inden for afgrænsede udfaldsrum over tid, f.eks. i forbindelse med, at en ny idé fø-

rer til en ny kombination af elementer, idet den møder og oversættes i praksis.  Eller fordi et 

overordnet organisatorisk (f.eks. en konkurs) eller samfundsmæssigt "kollaps" (som f.eks. 

murens fald i Østtyskland) fører til, at oversætternes egne, materielle og øvrige humane for-

udsætninger for sammenkobling af elementer på bestemte måder falder bort.  

 

Idéen om translationsbundter 

Nedenfor vil jeg kort illustrere idéen om  institutionaliserede translationsbundter ved at ind-

drage et eksempel fra oversættelsen af idéen om patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik.  

 

I patientforløbsgruppen i Ortopædkirurgisk klinik forbinder oversætterne idéen om patientfor-

løb  med et dokumentationsredskab, der skal beskrive det, som faggrupperne plejer at gøre i 

forhold til hoftepatienter i afdelingen. Tager man informanternes udsagn i patientforløbsgrup-

pen alvorligt, nedskriver de egen praksis i overensstemmelse med, hvad de plejer at gøre i 

forhold til hoftepatienter i afdelingen. Resultatet er en retrospektiv beskrivelse (et objekt) (se 

tabel 7.3), som jeg mener redegør for de translationsbundter, der konstituerer faser i patient-

forløbet i daglig praksis. Analyserer man, hvad det er for elementer, som oversætterne kombi-

nerer i f.eks. henvisningsfasen i tabel 7.3, opdager man, at det er: patienter, faggrupper, objek-
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ter (henvisning, informationsskrivelser, røntgenbilleder, registreringsark og computersyste-

mer), rutiner og beslutningskriterier. Samtidig konstrueres et kronologisk forløb (dvs. tid) idet 

noget konstrueres, som om det tidsmæssigt kommer før noget andet (henvisningsfasen før 

visitationsfasen etc.). Suppleres beskrivelsen med aktørernes hverdagsviden, vil de også kun-

ne konstruere et billede af et sted – dvs. et geografisk sted (f.eks. en bestemt overlæges kon-

tor), hvor håndtering af henvisninger finder sted. Resultatet af ovennævnte er, at aktørernes 

konstruktion af tid, sted og den situerede kombination af elementer – dvs. det i hverdagen 

producerede og reproducerede translationsbundt i forhold til visitationsfasen – delvist blot-

lægges i en idealtypisk beskrivelse. Det bør bemærkes, at der for hver tilknytning af et ele-

ment samtidigt opstår en forbindelse, hvor oversættelsesprocessen kan ”gå galt”.  Måske mø-

der patienten ikke op i ambulatoriet med et spørgeskema i udfyldt stand. Måske mangler der 

den dag blanketter og personale, eller de tilknyttede EDB systemer viser sig at være ”nede” 

eller rutinerne gennemføres anderledes end de plejer m.m.  Sidstnævnte er eksempler på situa-

tioner, hvor ”hverdagens” translationsbundter brydes op, og noget nyt og anderledes træder i 

stedet.  

 

Normative implikationer: Oversættelse som en situeret læreproces 

På baggrund af ovennævnte kan oversættelse ses som et situeret, kontekstuelt og aktørbundet 

forsøg på at koble elementer til en idé, der muliggør organiseret aktivitet og sikrer nogenlunde 

ensartede  og lokalt ”ønskværdige” effekter på et område (f.eks. i forhold til en bestemt pati-

entgruppes forløb).   De forskellige koblinger af elementer (og dermed oversættelser) må lø-

bende testes i mødet med humane og non-humane aktører i praksis, så oversætterne kan lære 

(akkumulere viden om), hvilke typer oversættelser/koblinger af idé og elementer, der påvirker 

organisatoriske processer og effekter i ønskelige henholdsvis mindre ønskelige retninger i en 

given kontekst.   Processen kan illustreres på denne måde:  

 

Før mødet med praksis i en given lokal kontekst har en oversætter en vis forhåndsviden om en 

idé, f.eks. viden om patientforløbsidéen som den fremstilles i kvalitetslitteraturen (f.eks. 

Kjærgaard & Mainz m.fl. 2001 og Sundhedstyrelsens publikationsserie om kvalitetssikring og 

-udvikling).   Problemet med denne viden er, at den er abstrakt og dekontekstualiseret.  Over-

sættelsesaktivitet i forbindelse med mødet med praksis i en given lokal kontekst medfører 

derfor forsøg på rekontekstualisering af idéen.  I den forbindelse er det en central pointe, at en 

oversætter måske ved (har forhåndsviden om), hvad det er for elementer han eller hun selv vil 
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inddrage i en oversættelsesproces i udgangspunktet men, at oversætteren ikke kan vide, om 

disse elementer (humane såvel som non-humane) ”lader sig” mobilisere og tilknytte idéen i 

praksis i den lokale kontekst, der er genstand for oversættelsesforsøget. Hertil kommer, at en 

oversætter ikke kan vide, hvilke kontekstrelaterede elementer, der eventuelt derudover vil 

presse sig på som aktanter i oversættelsesprocessen. Konsekvensen af ovennævnte er, at der 

ikke i udgangspunktet kan udledes noget sikkert om, hvilke effekter, der vil følge i ”kølvan-

det” på introduktion af en idé som f.eks. idéen om patientforløb i en given lokal kontekst. Der 

fordres derfor idéelt set en eksperimentel og læringsorienteret tilgang til oversættelse af en 

innovativ idé i praksis. Der bør eksperimenteres med at knytte forskellige kombinationer af 

elementer til en innovativ idé indtil det socio-tekniske system, der er konstrueret, producerer 

typer af effekter, der ”minder om” dem, der tilstræbes i den givne kontekst. Fordeler oversæt-

telsesprocessen sig over flere episoder og eventuelt forskellige tid-rum kontekster,  vil over-

sættelsesprodukter fra forudgående episoder måske indgå som forhåndsviden eller blive ind-

draget som aktanter i efterfølgende episoder.  

 

Hvad angår de elementer, der vil påvirke, forstyrre eller trænge sig på i forhold til en oversæt-

telsesproces, viser analysen, at den vil præges af et heterogent sæt af elementer, der kan være 

vanskelige at forudsige i udgangspunktet. Dette bør imidlertid ikke forhindre, at der opstilles 

hypoteser. I den forbindelse bør det bemærkes, at den analyse, der er foretaget, sandsynliggør, 

at f.eks. lokalt konstruerede elementer/aktanter såsom teknologi, social og politisk struktur,  

omverdensrelationen og konstruktion af egen identitet samt objekter sandsynligvis vil præge 

oversættelsen af en idé. Enten fordi oversætterne konstruerer og mobiliserer dem på eget initi-

tativ eller konstruerer dem, fordi de (presser sig på og) forstyrer og begrænser oversættelses-

processen. Hertil kommer, at en idé sandsynligvis vil præsenteres i overensstemmelse med 

editeringsregler. Desuden vil ledelse i form af humane aktører, der evner at udarbejde over-

sættelsesforslag, der mobiliserer lokale aktører (aktanter), sandsynligvis være afgørende for, 

at oversættelsesprocessen får et fornuftigt forløb.   

 

10. 3. Konklusion 
Den oversættelsesmodel, der er udviklet, bidrager ved at gøre det muligt at følge oversættel-

sen af en idé relativt tæt, når den mødes med og oversættes i lokal praksis.    
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Empirisk har den dermed gjort det muligt at afdække de oversættelser af en reformidé - pa-

tientforløbsidéen, der finder sted i et antal udvalgte caseenheder,  at afklare hvem oversætter-

ne er i disse enheder og at redegøre for de effekter, der er konsekvensen af oversættelserne.  

Anvendelsen af oversættelsesmodellen har også gjort det  muligt at opnå detailindsigt i over-

sættelsesprocessens karaktér og besvare spørgsmål i forhold til patientforløbsidéen, der var 

centrale for udvalgte aktører i sygehusfeltet.   

 

Teoretisk har oversættelsesmodellen og den detaljerede empiriske analyse, som den førte med 

sig, tilvejebragt et grundlag, der har gjort det muligt at sammenligne den oversættelsesproces, 

der foregik i caseenhederne, med ny-institutionelle oversættelsesmodellers teoretisering af 

oversættelsesprocessen. Endelig har oversættelsesmodellen bidraget ved at muliggøre udvik-

ling af en empirisk baseret oversættelses-, institutionaliserings- og læringsmodel, der udgør et 

alternativ til eksisterende læringsteori og ny-institutionelle oversættelses- og institutionalise-

ringsmodeller.   

 

Afslutningsvis vil jeg konkludere, at analysen tyder på, at de mere generelle ny-institutionelle 

oversættelsesmodeller (Czarniawska & Joerges, 1996 og Røvik, 1998) sandsynligvis i højere 

grad egner sig til oversættelsesanalyser på et felt- fremfor et lokalt organisatorisk niveau.  

 

10.4  Policyspredning som oversættelse 
Statsvidenskabelige og organisationsforskere har udviklet en disciplin, der er beslægtet med 

den del af den ny-institutionelle forskning, der er gennemgået ovenfor.  Den forskning, der er 

tale om, er forskningen i ”policy diffusion” eller  ”policy transfer” (se Björn Johnson og Bo 

Hagström, 2002:29-30). I et casestudie af indførelsen af det svenske metadonbehandlingspro-

gram for heroinafhængige narkomaner  diskuterer og illustrerer arbejdslivsforskerne Björn 

Johnson og Bo Hagström (2002), hvordan den traditionelle policyspredningsmetafor inden for 

statsvidenskaben: diffussion (se Rogers, 1995), kan erstattes eller suppleres med Latours 

oversættelsesmetafor i policyspredningsanalyser. På baggrund af deres analyse af det statsvi-

denskabelige policybegreb og oversættelsesbegrebet samt en empirisk analyse af indførelsen 

af metadonbehandling i Sverige, der skal illustrere oversættelsestilgangen, konkluderer Johns-

son & Hagström blandt andet følgende:  
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”Översätningsperspektivet är änno så länge i hög grad obruten mark. Innan det kan bli möj-
ligt at mer utförligt analysera spridningsprocesser i termer av översätning måste därfor be-
grepp utvecklas. Dette behöver självfallet inte ske från et nolläga; de senaste decenniernas 
organisationsteoretiska forskning har genererat en rad användbara begrepp, som kan synteti-
seras för at åstadkomma en bra utgångspunkt för det nya översätningsperspektivet” (Björn 
Johnson og Bo Hagström, 2002:52) 
 

Jeg vil knytte an til ovennævnte konklusion og hævde, at den oversættelsesmodel og metode, 

der er udviklet og afprøvet i denne afhandling, netop repræsenterer en videreudvikling af 

oversættelsesbegrebet  og  blandt andet kan ses som et bidrag til forskningen i ”spredning” af 

politikker (policies) ud fra et oversættelsesperspektiv på lokalt niveau i offentlige organisatio-

ner.   
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Appendiks 1: Om kampen med stoffet 
Jeg mener, at ovennævnte er en passende titel for et afsnit, der uddyber den fremgangsmåde 

(metode), der er anvendt i afhandlingen.  Det har faktisk været en kamp at ”tæmme” empirien 

og teorien (min oversættelsesmodel) og få de to til at ”tale sammen” i den afhandlingstekst, 

der er præsenteret ovenfor. Hvordan vil blive forklaret nærmere i de følgende afsnit.  Appen-

dikset har karakter af en retrospektiv beskrivelse af den fremgangsmåde, der er anvendt med 

henblik på at generere og bearbejde data samt skrive afhandlingen.  Set i lyset af afhandlin-

gens forankring i en konstruktionistisk tilgang kan afsnittet forstås som en redegørelse for det 

arbejde, der er udført med henblik på at konstruere og knytte heterogene elementer sammen 

med henblik på at konstruere det vidensbidrag, som afhandlingen repræsenterer.  

 

Indledningsvis bør det bemærkes, at jeg valgte at benytte mig af den ressource, det er at have 

detaljeret forhåndsviden om de processer og organisatoriske enheder, der studeres i det empi-

riske felt. Allerede i starten af mit ph.d. forløb nedskrev jeg de erfaringer, som jeg havde i 

forbindelse med patientforløbsarbejdet i caseenhederne og i Planlægnings- og udviklingsafde-

lingen i et dokument med henblik på at lade det indgå som empiri på lige fod med anden em-

piri i afhandlingen.  Også senere var strategien at skrive det, som jeg vidste, ned og gøre det 

til empiri i analysen.  Min baggrund som tidligere aktør i dét empiriske felt, jeg studerede, fik 

også andre effekter i mit arbejde med afhandlingen. F.eks. betød mine erfaringer fra feltet, at 

det var vanskeligt for mig at forlade mit rationelle syn på processerne i feltet, hvilket blandt 

andet blev påpeget ved det første af  to obligatoriske  work-in-progress seminarer i mit ph.d. 

uddannelsesforløb et halvt år efter studiestart.  

 

Om, hvordan jeg fik adgang til caseenhederne (maj-juni 
1999) 
Jeg blev ansat i Planlægnings- og udviklingsafdelingen på Frederiksberg Hospital i marts 

1996 og arbejdede først som fuldmægtig og siden som udviklingskonsulent, indtil jeg startede 

som ph.d. studerende på Handelshøjskolen i København i december 1999.  I forbindelse med 

min ansøgning til Handelshøjskolen kontaktede jeg Frederiksberg Hospitals direktion, der 

valgte at støtte op om mine planer om at udarbejde et ph.d. projekt med enheder fra Frede-

riksberg hospital som caseenheder. Ud over ovennævnte kontaktede jeg Centerledelsen i 

Elektivt Kirurgisk Center, klinikledelserne i Urologisk og Ortopædkirurgisk klinik samt afde-
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lingsledelsen i Psykiatrisk afdeling D.  Dette fordi jeg mente, at de pågældende enheder ville 

være interessante cases på baggrund af den erfaring, jeg havde med dem fra mit arbejde med 

introduktion af patientforløb i enhederne (forklares nærmere i introduktionskapitlet). Mine 

samtaler med ovennævnte mundede ud i en aftale med afdelingsledelsen i Ortopædkirurgisk 

klinik og psykiatrisk afdeling D om, at de ville indgå som caseenheder i mit forskningspro-

jekt, hvis det lykkedes mig at blive optaget på forskerskolen på Institut for Organisation og 

Arbejdssociologi (Handelshøjskolen i København).  Såvel hospitalsdirektionens støtte som 

centerledelsens og de relevante klinik- og afdelingsledelsers personlige kendskab til mig fra 

opgaver, som vi havde arbejdet sammen om, mener jeg, gav mig en fordel og gjorde det rela-

tivt lettere for mig end for andre forskerstuderende at få adgang til det empiriske felt.  

 
Afgrænsning af det  empiriske felt 
Ifølge Finn Borum kræver enhver empirisk undersøgelse, at man afgrænser det empiriske 

felt244.   Man bør bestemme, hvilket socialt system (organisation, netværk) eller delsystem 

(afdeling, gruppe), der skal være i fokus. Desuden bør man afgrænse det fokale sociale sy-

stems omverden. I afhandlingens introduktionskapitel har jeg  forklaret baggrunden for, at det 

var Ortopædkirurgisk klinik og Psykiatrisk afdeling D på Frederiksberg Hospital, der blev 

udvalgt som caseenheder i afhandlingen.  I dette afsnit vil jeg uddybe, hvad der derudover har 

haft betydning for de afgrænsninger, der er foretaget i forhold til det empiriske felt.  

 

Fra mit arbejde med introduktion af patientforløb i Elektivt Kirurgisk Center og senere psyki-

atrisk afdeling D, havde jeg et særdeles godt kendskab til, hvad det var for arbejdsgrupper og 

nøglepersoner, der havde været involveret i arbejdet med patientforløb i de to caseenheder, 

der var udvalgt.  Denne viden gjorde det muligt for mig at identificere relevante organisatori-

ske subsystemer (f.eks. arbejdsgrupperne om patientforløb i de to caseenheder) og nøgleper-

soner i oversættelsesarbejdet allerede fra start.  Denne tilgang har jeg suppleret med en anden 

mere dynamisk afgrænsningsmetodik inspireret af to enkle metodiske principper fra aktør-

netværksteorien: ”follow the actor” og ”follow the controversies”. Min enkle oversættelse af 

det første princip er/var, at en analytiker bør forfølge oversættelsesaktivitet i forhold til en idé 

(som f.eks. patientforløbsidéen) de steder, hvor den foregår, hvis han ønsker at vide, hvad 

idéen ”gør” i praksis. Min oversættelse af det andet princip er/var, at analytikeren vil opnå 

central indsigt i oversættelsesprocessen ved at forfølge de konflikter, der opstår imellem hu-
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mane aktører  i forbindelse med oversættelsen af en idé.  Herunder fordi konflikter opfattes 

som centrale effekter af de brydninger, der opstår imellem forskellige humane aktører med 

forskellige oversættelsesforslag (forslag til sammenkobling af heterogene elementer) og der-

for sandsynligvis vil være af afgørende betydning for den retning, en oversættelse af en idé vil 

tage i en given lokal kontekst.   

 

De to tilgange har komplementeret hinanden på denne vis: Den første tilgang og min bag-

grundsviden gjorde det muligt relativt hurtigt at identificere hvem, der var de centrale over-

sættere i caseenhederne.  Den anden tilgang har betydet, at jeg løbende har forsøgt at identifi-

cere, hvor der derudover foregik oversættelsesaktivitet og var oversættere, der fik  betydning 

for oversættelsesarbejdet i caseenhederne (herunder i dokumentanalysen).  Hertil kommer, at 

den anden tilgang har betydet, at jeg løbende har forsøgt at være opmærksom på og identifice-

re eventuelle konflikter imellem aktører i og udenfor caseenhederne relateret til det lokale 

arbejde med oversættelse af patientforløbsidéen.  

 
Principper for generering af data 
Afhandlingens analyser er baseret på dokumentdata genereret fra Ortopædkirurgisk klinik, 

Psykiatrisk afdeling, hospitalsadministrationens centrale arkiv og egne sagsmapper.  Analysen 

af oversættelsesforløbet i Ortopædkirurgisk klinik bygger desuden på interview med 9 infor-

manter, der på forskellig vis indgik i oversættelsen af idéen om patientforløb i klinikken.   Det 

simple princip, der dannede baggrund for min generering af data, var først at beskrive og ana-

lysere oversættelsesprocessens historiske hovedforløb ved hjælp af dokumenter. Dernæst at 

bruge den viden, der blev genereret om oversættelsesprocessen som afsæt i forbindelse med 

interview i caseenhederne. Sidstnævnte med henblik på at uddybe den viden om oversættel-

sesforløbene i enhederne, der var opnået via dokumentanalysen.   Der blev ikke foretaget in-

terview i Psykiatrisk afdeling D, da de genererede dokumentdata viste sig at give særdeles 

god indsigt i oversættelsesforløbet. Hertil kom, at  jeg selv havde god indsigt i oversættelses-

forløbet og i de centrale personers synspunkter i processen, hvorfor ”grænsenytten” af at gen-

nemføre interviewene viste sig at være begrænset.    
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Generering og analyse af dokumentdata 
Generering af dokumentdata (december 2000) 
På det tidspunkt, hvor genereringen af dokumentdata  fandt sted (december 2000), var afhand-

lingens teoretiske perspektiv og præcise problemstilling ikke fastlagt endnu. Som det fremgår 

af introduktionskapitlet, havde jeg imidlertid afgjort med mig selv, at afhandlingens centrale 

problemstilling på en eller anden måde drejede sig om mødet imellem en reformidé - idéen 

om patientforløb - og lokal klinisk praksis i de to caseenheder. Genereringen af dokumentdata 

blev derfor rettet imod at forsøge at finde ud af, hvad der mere præcist var foregået i de to 

caseenheder i forbindelse med introduktionen af/mødet med idéen om patientforløb.   

 

Fra mit arbejde med planlægning af Elektivt Kirurgisk Center og introduktion af patientforløb 

i centrets klinikker samt mit arbejde som medlem af arbejdsgruppen om patientforløb i Psyki-

atrisk afdeling D, havde jeg et godt kendskab til, hvor der fandtes relevante dokumenter om 

oversættelsesforløbene i de to caseenheder. Resultatet var, at jeg valgte at generere dokumen-

ter om oversættelsesforløbene og de projektarbejder, som de var en del af,  fra 4 kilder.  En 

central kilde var hospitalsdirektionens centrale arkiv, der indeholdt et særdeles omfattende 

kildemateriale i de ”sager”, der omhandlede den Sygehusplan relaterede  planlægning af Elek-

tivt Kirurgisk Center og planlægning af omorganisering af Psykiatrisk afdeling D (se intro-

duktionskapitlet om dette). Yderligere en kilde var de mere personlige sagsmapper, som jeg 

selv oprettede i forbindelse med mit arbejde med patientforløbsidéen i caseenhederne. Endelig 

indhentede jeg relevant dokumentation fra klinikledelsen i Ortopædkirurgisk klinik og afde-

lingsledelsen i Psykiatrisk afdeling D.  Datagenereringen resulterede i et omfattende doku-

mentmateriale om oversættelsesforløbene i caseenhederne og om processer (f.eks. andre ar-

bejdsgruppers eller eksterne grupper og personers arbejde), der var eller, som jeg vurderede 

kunne være relateret til oversættelsesarbejdet i caseenhederne (jf ovennævnte dynamiske 

princip for afgrænsning af det empiriske felt: ”Follow the actor”).   

 

Indledende analyse af dokumentdata: Idéen om episodisk analyse af data 
Allerede i januar 2000 blev jeg opmærksom på en artikel af Ann Langley offentliggjort i The 

Academy of Management Reviews nummer fra oktober 1999.  Titlen på artiklen var: Strate-

gies for Theorizing from Process Data.  I artiklen modstilles analyser, der forklarer strategisk 

forandring i organisationer ved hjælp af variansmodeller med analyser, der anvender proces-
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teori til formålet. Artiklens hovedformål er at systematisere og redegøre for forskellige strate-

gier i forhold til analyse af procesdata.  Ann Langley identificerer 7 forskellige strategier til 

analyse af procesdata i den forbindelse.   Hun beskriver analysestrategierne som forskellige 

”sensemaking” (Weick, 1979) strategier 245.  En af de analysestrategier, som hun nævnte: the 

”Temporal Bracketing Strategy” forekom umiddelbart relevant i forhold til den ”situerede” 

analyse af mødet imellem reformidé og praksis i de to caseenheder, som jeg ønskede at lave.   

Metoden er inspireret af Anthony Giddens strukturationsteori og det episodebegreb (Giddens, 

1984), som han udvikler i den forbindelse. Ann Langley forklarer:  

 

”We call this strategy ”bracketing” in reference to Gidden´s (1984) structuration the-
ory…..At the heart of structuration theory is the idea that the actions of individuals are con-
strained by structures (including formal and informal rules and norms) but that these actions 
may also serve to reconstitute those structures over time. Because mutual influences are diffi-
cult to capture simultaneously, it is easier to analyze the two processes in a sequential fashion 
by temporarily “bracketing” one of them (Giddens 1984). The decomposition of data into 
successive adjacent periods enables the explicit examination of how actions of one period 
lead to changes in the context that will affect action in subsequent periods” (Langley, 
1999:703)  
 

Ann Langley beskriver fordelene ved at anvende strategien på denne måde:  

 

”With this strategy, a shapeless mass of process data is transformed into a series of more 
discrete but connected blocks. Within phases, the data are used to describe the processes as 
fairly stable or linearly evolving patterns. Evidence is also drawn together to examine how 
the context affects these processes, and what the consequences of these processes are on the 
future context and other relevant variables of interest. Discontinuities lead to replication of 
the analysis in a new phase. This sensemaking strategy fits well with a nonlinear dynamic 
perspective on organizational processes, and it can quite easily handle eclectic data that in-
clude events, variables, interpretations, interactions, feelings, and so on” (Langley, 
1999:704) 
 

Ovennævnte har sat sig flere spor i den analyse, der er præsenteret i afhandlingen. For det 

første inspirerede ovennævnte mig til at udvælge og indskrive procesdata fra de mange do-

kumenter i kronologisk rækkefølge i et separat dokument. For det andet blev jeg inspireret til 

at indarbejde Giddens episodebegreb i den oversættelsesmodel, som jeg udarbejdede senere i 

forløbet  (se nedenfor).  
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Udvælgelse og indskrivning af data i kronologisk rækkefølge (febru-
ar/marts 2001) 
Da mængden af dokumenter om projekt- og patientforløbsarbejdet i de to caseenheder var 

overvældende, og det var svært at vide, hvilke af dem, der var eller ville vise sig at være rele-

vante i forhold til oversættelsesprocessen lokalt i caseenhederne, bestemte jeg mig for at ud-

vælge og indskrive procesdata fra dokumenterne i ét sammenhængende og kronologisk ordnet 

dokument (inspireret af ovennævnte analysestrategi). Udvælgelsen af ”dataelementer” skete 

på baggrund af mit forhåndskendskab til projekt- og patientforløbsarbejdet i de to caseenheder 

og på baggrund af en umiddelbar vurdering af, om et givent dataelement forekom relevant i 

forhold til oversættelsen af idéen om patientforløb i caseenhederne.  Indskrivningen af data-

elementer i ét sammenhængende og kronologisk opdelt  dokument medførte et stort skrivear-

bejde men også en fordel i form af et kronologisk overblik over dataelementer, der var centra-

le eller, som jeg vurderede måske havde betydning for oversættelsesprocessen i caseenheder-

ne.   Metoden medførte også andre fordele. Da jeg begyndte at gennemlæse de hundreder af 

sider med dokumenter, der var genereret, behøvede jeg ikke at ordne dem kronologisk. Viste 

et dokument sig at indeholde data, som jeg mente burde indskrives i det kronologisk ordnede 

dokument, kunne data umiddelbart indskrives i dokumentet, så det blev placeret på det tids-

punkt, hvor begivenheden eller aktiviteten m.m. fandt sted.  Viste senere dataelementer, at der 

var gennemført relevant oversættelsesaktivitet på andre tider og steder tidligere i oversættel-

sesforløbet, kunne jeg vende tilbage og finde kilder, der beskrev disse aktiviteter med henblik 

på at indføje disse data i det kronologisk opdelte dokument på det relevante tidspunkt i forlø-

bet (jf. princippet om ”follow the actor”). Metoden gav overblik over, hvor og hvornår der 

foregik relevant og potentiel relevant oversættelsesaktivitet på de samme og/eller forskellige 

tider og steder i og uden for de to caseenheder.  Den krævede også, at der blev truffet afgørel-

se om, hvilke elementer, der var relevante for det lokale oversættelsesforløb i caseenhederne 

og, hvilke, der burde sorteres fra, da jeg gik i gang med at skrive de to centrale casehistorier i 

afhandlingen.   

 

Udvikling af teoretisk blik og analyse af dokumentdata (marts-juni 2001) 
Min gennemførelse af obligatorisk kursus- og undervisningsaktivitet i forbindelse med min 

ph.d. uddannelse og barselsorlov i forbindelse med, at jeg fik en datter, medførte, at jeg først 

kom rigtigt i gang med udvikling af mit teoretiske blik og analysen af de genererede doku-

mentdata i perioden marts-juni 2001.   Anledningen var udarbejdelsen af et papir til den årlige 
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organisationsforsker- konference EGOS (European Group for Organizational Studies), der 

skulle afholdes i Lyon i starten af juli 2001.  Arbejdet resulterede i udvikling af en oversættel-

sesmodel, der byggede videre på aktør-netværks- og ny-institutionel oversættelsesteori og 

strukturationsteoriens episodebegreb (en tidligere version af den model, der præsenteres i af-

handlingen). Det resulterede også i et første forsøg på analyse af oversættelsesforløbet i Orto-

pædkirurgisk klinik på basis af de dokumentdata, der var genereret og systematiseret.   

 
Generering og analyse af interviewdata 
Valg af informanter 
De informanter, der blev udvalgt med henblik på interview fra Ortopædkirurgisk klinik, var 

personer, der ifølge dokumentanalysen var involveret i oversættelsesarbejdet i klinikken, da 

patientforløbsidéen blev introduceret. Fordelt på faggrupper var der tale om følgende:  

• Klinikchefen  

• Klinikoversygeplejersken 

• En overlæge 

• En læge 

• En afdelingssygeplejerske 

• En fysioterapeut og 

• En sekretær 

 

Klinikoversygeplejersken aflyste det møde, der var aftalt med henblik på interview, hvorfor 

hun ikke blev interviewet.  Ud over ovennævnte udvalgte jeg yderligere 3 personer med hen-

blik på interview: en oversygeplejerske, to sygeplejersker og en læge. Idéen var at interviewe 

et antal personer, der ikke havde været direkte involveret i oversættelsesarbejdet i forhold til 

patientforløb i introduktionsfasen men istedet kunne fortælle om patientforløbsarbejdet set fra 

det øvrige personales synsvinkel. Idéen var også at tale med de personer, der var ansvarlige 

for de aktiviteter, som klinikchefen pegede på som aktuelle aktiviteter relateret til patientfor-

løbsidéen i klinikken 246.  Sidstnævnte fordi jeg på dette tidspunkt håbede, at det var muligt at 

analysere det samlede oversættelsesforløb i caseenhederne fra introduktion af idéen og frem 

til de aktuelle aktiviteter, der foregik i enhederne på patientforløbsområdet på interviewtids-

punktet.  Denne ambition blev opgivet, da opgaven viste sig at være for ressourcekrævende. I 
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afhandlingen valgte jeg i stedet at fokusere på forløbet i forbindelse med introduktion af (mø-

det med) patientforløbsidéen i caseenhederne.  

 

Generering af interviewdata (juli-august 2001) 
Ovennævnte analyse af oversættelsesforløbet udgjorde baggrundsviden, da jeg udarbejdede 

den interviewguide, der blev anvendt til generering af interviewdata i Ortopædkirurgisk klinik 

(se bilag 1).  Ligesom i forbindelse med generering af dokumentdata blev der fokuseret på 

afdækning af karakteristika ved mødet imellem idéen om patientforløb og lokal klinisk prak-

sis i Ortopædkirur-gisk klinik, da interviewguiden blev designet. Udarbejdelsen af interview-

guiden gav anledning til, at jeg konsulterede generel metodelitteratur om gennemførelse af 

kvalitative forskningsinterview.  Steinar Kvale skriver følgende om formålet med det kvalita-

tive forskningsinterview: 

 

”Formålet med det kvalitative forskningsinterview omfatter beskrivelse og fortolkning af te-

maer i interviewpersonernes livsverden. Der er et kontinuum mellem beskrivelse og fortolk-

ning” 1 ( Kvale, Steinar, 1994: 186) 

 

Han udarbejder også nyttige og inspirerende checklister (og kapitler), der kan anvendes af 

intervieweren i planlægningsfasen. F.eks. en checkliste med kvalitetskriterier for et interview 

og en checkliste med  kvalifikationskriterier for intervieweren m.fl. 247.   Altsammen nyttigt 

og inspirerende men i sidste instans afhængig af den konkrete "performance" (oversættelse) af 

interviewer og informant i interviewituationen.   Jeg læste ovennævnte i forbindelse med min 

forberedelse af mine interview men forsøgte også at praktisere et enkelt princip, der ifølge 

min egen vurdering i vid udstrækning lykkedes i de interview, som jeg gennemførte.  Inspire-

ret af  Andersen og Borum (1992) var  idéen at få interviewet til at ændre sig til en samtale 1, 

hvor ”den indfødte” i så vid udstrækning som muligt fortalte sin egen historie  i forhold til de 

temaer, der var "indlejret" i spørgeguiden. Den enkle idé var at få informanterne til at tale 

meget og mig selv til at tale lidt om disse temaér i interviewituationen. Samtlige interview 

blev optaget på bånd. Informanterne blev spurgt, om de ville tillade dette, hvilket de alle ac-

cepterede.  Informanterne blev desuden lovet anonymitet. Interviewene blev gennemført i juli 

og august 2001.  

 
                                                 
1 Se Andersen og Borum m.fl., 1992, s. 203-213. 
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Analyse af interviewdata (marts 2002) 
Jeg anvendte computerprogrammet KIT i min indledende analyse af interview-data248. Kvali-

tativ Interview og Terapianalyse (KIT) er et windowsbaseret program udviklet af Carl Verner 

Skou på Center for Kvalitativ metodeudvikling ved Aarhus Universitet.  Programmet overflø-

diggør transskription ved at optage og lagre kilden – interviewene og de naturlige taleinterak-

tioner – i deres mundtlige form direkte i computeren. Båndoptagerens outputstik forbindes 

med lydkortets inputstik, hvorefter båndet afspilles.  Båndoptagelsen konverteres herefter fra 

analog til digital form af programmet, så interviewene (lydfilerne) kan  lagres i computeren 

eller overføres til CD. Under afspilningen af  interviewene kan de kodes på skærmen, der kan 

nedskrives kommentarer til udvalgte passager, og centrale passager kan transkriberes med 

henblik på senere rapportering.  Det er let at finde de kodede passager, så de kan genhøres 

eller omkodes, og der kan udføres andre programfunktioner – i dette tilfælde ved, at man ar-

bejder direkte med interviewoptagelsen i stedet for med transskriptioner. Steinar Kvale frem-

hæver følgende fordele ved programmet: 

 

1. Der spares tid og penge, idet transkription undgås. 

2. Forskeren kan navigere hurtigt imellem relaterede passager i lydfilerne. 

3. Interviewenes oprindelige medie (talesproget) (og dermed dets nuancer,jd) bevares. 

4. Forskeren undgår de metodiske problemer, der er forbundet med transkription. 

 

Min erfaring efter selv at have anvendt programmet er, at en vigtig fordel ved det er, at det 

gør det muligt at kode interview på grundlag af det naturlige flow og den udvikling i temaer, 

der er  i samtalen med informanterne.  Jeg startede med at kode interviewene fra en ende af 

uden nogen fast kodestruktur og udviklede herefter kodestrukturen løbende på basis af de te-

maer, som informanterne tog op i interviewene i relation til deres arbejde med patientforløb. 

Til sidst lavede jeg en temainddelt transkribering af udvalgte dele af interviewene med hen-

blik på at skabe overblik over, hvad de forskellige informanter mente i forhold til temaer, der 

var interessante i forhold min analyse af  aktørernes arbejde med oversættelse af idéen om 

patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik.    
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Videreudvikling af teoretisk blik og data-analyse (april-maj 
2002) 
 

Et halvt år inden aflevering af den ph.d.-studerendes afhandling kræver forskerskolen (RDC), 

at der afholdes et work-in-progress seminar, hvor den ph.d. studerende fremlægger udvalgte 

men centrale dele af sin forskning med henblik på at diskutere denne med to seniorforskere: 

en opponent og en proponent.  I mit tilfælde var dette en anledning til at præsentere en over-

sættelsesmodel, der var en videreudvikling af den model, som indgik i det papir, som jeg tid-

ligere havde udarbejdet til EGOS konferencen i Lyon.  Datagenereringen i forhold til de to 

caseenheder var afsluttet på dette tidspunkt, og jeg havde tilvejebragt forudsætningerne for at 

redegøre for oversættelsesprocessens ”basisforløb” i de to caseenheder.  Der forelå et bearbej-

det og systematiseret datagrundlag i form af to kronologisk opdelte dokumenter, der beskrev 

oversættelsesrelaterede og potentielt oversættelsesrelaterede aktiviteter i de to caseenheder på 

baggrund af dokumentdata. Derudover forelå der en temainddelt transkribering af udvalgte 

dele af interviewene med informanter i Ortopædkirurgisk klinik, der redegjorde for, hvad in-

formanterne mente om temaer, der var relevante  i forhold min analyse af deres arbejde med 

oversættelse af idéen om patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik.  Dette datagrundlag blev nu 

inddraget i konstruktion af en casehistorie om oversættelsesforløbet i Ortopædkirurgisk kli-

nik, der dannede grundlag for en analyse, hvor jeg anvendte den oversættelsesmodel, der var 

(videre-) udviklet.   

 

Proponentens og opponentens tilbagemelding på min oversættelsesmodel og anvendelsen af 

den til analyse af oversættelsesforløbet i Ortopædkirurgisk klinik førte til endnu en revision af 

afhandlingens oversættelsesmodel.  Iblandt de mange kommentarer jeg fik, hæftede jeg mig 

blandt andet ved, at jeg blev beskyldt for etikettering: jeg tildelte begrebslige og modelrelate-

rede etiketter til forskellige entiteter i det empiriske materiale, lød kritikken.  Da jeg senere 

diskuterede kritikken med en forskerkollega, beskrev han denne type forskning som ”juletræs-

forskning”.  Det, der kendetegner denne type forskning, er, at forskeren først udvikler et teo-

retisk begrebsapparat for derefter at illustrere det eller ”pynte” det med empiriske eksempler, 

der demonstrerer modellens og begrebernes relevans.  Til min store fortrydelse opdagede jeg, 

at jeg havde opnået det modsatte af det, jeg ville.  I stedet for et empirifølsomt tracking devi-

ce, der gjorde det muligt for mig at følge, beskrive og analysere mødet imellem patientforløb-
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sidéen og lokal kontekst i de to caseenheder, var min oversættelsesmodel og min måde at bru-

ge den på blevet en hindring for at nå dette mål.  Denne erkendelse førte til formulering af den 

oversættelsesmodel, der er præsenteret i afhandlingen ovenfor.  Den indeholder elementer, der 

indgik i førstnævnte model, men er derudover meget anderledes.  Grundlaget for reformule-

ring af modellen var det teoretiske og empiriske arbejde, der var foregået op til dette tids-

punkt.  

 
Udarbejdelse af afhandlingen (juni 2002 – januar 2003)  
Det forudgående teoretiske og empiriske arbejde, work-in-progress seminaret og den proces, 

der fulgte efter, medførte, at det nu var muligt for mig at præcisere afhandlingens centrale 

forskningsspørgsmål og teoretiske blik. Da disse elementer var på plads, begyndte jeg at skri-

ve afhandlingen.  Ovennævnte betyder, at det meste af afhandlingsteksten er udarbejdet i pe-

rioden juni 2002 til medio januar 2003. Jeg fokuserede først på at udarbejde de kapitler og 

afsnit, der formulerede det centrale forskningsspørgsmål, beskrev afhandlingens struktur og 

afhandlingens centrale oversættelsesmodel. Herefter fulgte udarbejdelsen af de to kapitler, 

hvor jeg analyserer oversættelsesforløbene i de to caseenheder på basis af afhandlingens over-

sættelsesmodel og det empiriske datagrundlag, der forelå (se ovenfor).  Med afsæt i en vurde-

ring af centrale forskelle og ligheder imellem oversættelsesforløbene i de to caseenheder ud-

arbejdede jeg så kapitlet med den tværgående analyse af oversættelsesforløbene i de to ca-

seenheder. Dernæst udarbejdede jeg kapitlet om den lokale oversættelse af patientforløbsi-

déen i Planlægnings- og udviklingsafdelingen på Frederiksberg Hospital og hospitalerne i 

Boston, USA.  Ovennævnte dannede baggrund for at identificere en forskel imellem min 

oversættelsesmodel og øvrige ny-institutionelle oversættelsesmodeller, da jeg herefter gik i 

gang med at skrive afsnittet om aktør-netværks og ny-institutionel oversættelsesteori.  Til 

sidst fulgte udarbejdelsen af afhandlingens introduktionskapitel og kapitlet, hvor jeg diskute-

rer afhandlingens teoretiske og empiriske vidensbidrag. Samtidig udarbejdede jeg et  (dette) 

appendiks, hvor jeg beskrev den fremgangsmåde, der var anvendt til generering og bearbejd-

ning af data og skrivning af afhandlingen.  
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Appendiks 2: English Summary 
The Research Question 
The research question addressed in this thesis is rooted in the fact that most of the translation 

processes that I encountered in my job as a development consultant and planner of clinical 

pathways in a Copenhagen hospital (Frederiksberg Hospital) seemed fairly sensible. However 

I had to realize that I did not really know whether the processes I had been through had in fact 

been sensible and resulted in sensible results. In addition, at the time when I started on the 

project, clinical pathways were (and still are) highly prioritized by the Danish Society for the 

Assurance of Quality in the Healthcare Sector, H:S (The Copenhagen Hospital Corporation) 

and the then social democratic government. The establishment of FLOS – Research Center for 

Hospital Management and Organization – offered me the chance of studying the nature of the 

meeting between reform idea and practice. The objective of the thesis is thus: to study the 

meeting between the idea of clinical pathways and local clinical  practice as translation proc-

esses based on empirical data from two different local contexts.  

 

In order to realize this objective I develop a model for analyzing the local translation proc-

esses involving moving general concepts/ideas from one context to another. In focus is the 

translation of a general concept/idea to concrete practice. The analysis comprises three stages: 

 

1. Operationalization of a general model for analyzing translation processes based on exist-

ing theories. In this context the contributions and limitations of existing theories are dis-

cussed. 

2. Analysis of the concrete translation processes based on the model developed. Variations 

in local translation processes are identified and the importance of the various aspects of 

the local context for the course and outcome of the translation process are discussed.   

3. Evaluation of the model developed on the basis of the factual analyses with a view to 

- the empirical insight generated and its and relevance 

- its theoretical contributions and possible ways in which the model can be developed. 

 
1. On operationalization of the translation model 
Ontological and epistemological foundation 

After a brief discussion of critical realism, social constructivism, and constructionism, the 

thesis is rooted ontologically and epistemologically in constructionism. Common knowledge 
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and scientific knowledge are understood as the outcome of actors constructing networks en-

compassing associations or attempts of association of human and non-human elements (ac-

tants). What is accepted as scientific and "everyday" knowledge is identified as a socio-

technical question. Two simple methodological principles are identified: "follow the actor" 

and "follow the controversies". 

 

Translation models within actor-network theory 

My discussion of constructionist translation models of actor-network theory is confined to 

models that have inspired Scandinavian new-institutionalists to introduce the concept of trans-

lation in a new-institutional context. I am in particular focusing on the translation models of 

Michel Callon and Bruno Latour form the early and mid-1980s. Viewed in the optics of these 

authors, it becomes central in the study to focus on the network constructing activity unfold-

ing in the meeting between reform idea and practice. In other words focus on the translation 

work, or possibly lack of it, related to the meeting. By translation we understand a situation 

and/or a process in which an actor speaks attempts to speak on behalf of a collective of human 

and non-human actors that act or are brought to act on behalf of an idea. Whether or not the 

human actor's translation of an idea 'holds' is seen as a socio-technical question which is up 

for test and settled in the concrete meeting with the social and the material world. The transla-

tion models of actor-network theory and the selected models offer a conceptual system and a 

method facilitating observation and analysis of the meeting between idea and practice that 

requires a minimum of a priori assumptions about the nature of the idea-practice meeting. The 

limits of the models are, among other things, their demand for symmetrical language in the 

analysis of the idea-practice meeting – i.e. especially the distinct neologism of actor-network 

theory. This demand prevents the analyst from drawing on scientific knowledge and concep-

tual ideas developed about the social and the material world in other contexts. The translation 

model presented in the thesis invites an analysis resembling that of Bruno Latour rather than 

that of Michael Callon.     

 

Translation models in new-institutional theory 

The new-institutional translation theorists selected for discussion here are in general contrib-

uting to the development of institutional theory by clarifying the roles of actors and actions 

related to the construction, diffusion, and stabilization of organizational practice. Further-
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more, they contribute by explaining why and how ideas travel in the organizational field as 

well as in and out of organizations. 

 

The idea-model 

Czarniawska & Joerges explicitly start from constructionism, but opt for a narrative approach 

rather than the more actor-network inspired approach which I am applying. The elements of 

the idea-model which are tied together and constituting the organization's 'outside' are: organ-

izational fields, fads, fashionable ideas, 'master-ideas' and 'other' time-space contexts. The 

relation between the outside and the inside of the organization is constructed as a question 

about ideas being translated, objectified, and later on dis-embedded from a local time-space 

context, then once more translated/re-embedded in a different time-space context if they are 

perceived as fashionable. Re-embedding is described as a process in which an idea attracts 

attention among the local actors, is translated first to objects, then to actions and in the end 

assumes the character of an institution the actions of which are repeated regularly over time. 

Czarniawska & Joerges contribute by presenting an original and coherent theory about how 

ideas travel in fields and in and out of organizations. One of the potential limitations of the 

idea-model is that it can be argued whether the translation process is not more complex, un-

even and heterogeneous than the image left by the idea-model. For example, one could argue 

that there is not specific and necessary order in the coupling of ideas, objects, and actions 

when an idea is attempted translated. Ideas can be translated to objects and actions, objects to 

ideas and actions, and actions to objects and ideas, etc. Rather than starting from a process 

model describing the travel of an ideas within an organizational field, and in and out of the 

organization, the translation models developed in the thesis focuses on identifying elements in 

the external environment and locally to which the actors/translators couple to an incoming 

idea in its meeting with practice. The model focuses, furthermore, on what this coupling of 

idea and elements renders possible, on what the idea 'does' to the local clinical practice. In 

effect the question of power becomes much more important in the translation model devel-

oped in the thesis than in the idea-model. 

 

Translation as editing 

According to Kerstin Sahlin-Andersson translation processes are, when studied retrospec-

tively as stories, following specific social editing rules. As examples of editing rules she men-

tions that ideas are often embedded in rational and dramatic stories that rules out local charac-
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teristics. It should be noted that in the translation model developed in the thesis, editing rules 

are identified retrospectively as actors being involved or imposing themselves thus affecting 

the course of the translation process. 

 

Translation as imitation and identity creation 

Guje Sevón sees imitation as a particular type of translation process in which the organization 

(understood as super-person) constructs a distinction between itself and other entities – in-

cluding other organizations and non-human actors – by asking: How am I? How would I like 

to be? The answer 'I wish to be like entity "X"' triggers the change in organizational identity 

in which the organization poses new questions in order to clarify the new and alternative con-

struction of organizational identity. The types of questions following from this are: How can I 

become like entity "X", what is the appropriate action for me in this situation? This further-

more involves analogous thinking: If I do this, I will probably become like "X". The outcome 

of the process is legitimate institutional action, which is neither mimetic nor radically novel 

but rather 'something in-between'. In this context, imitation is understood as a translation 

process in which an organization juxtaposes its own elements with those of others. If we dis-

regard the concept of imitation and the idea about the organization as a super-person, Guje 

Sevón contributes, in my opinion, by presenting a theory of the potential identity clarifying 

and identity creating effects of translation processes which is in continuation of and supple-

mental to the claims of actor-network theorists and of Czarniawska & Joerges that translation 

is a process that in the same 'movement' reconstructs both the idea (token) and the identity of 

the translator. In the translation model developed below I am open to the issue of identity be-

ing a potential actor (actant) affecting the course of the translation process. But contrary to 

Guje Sevón's model, mine focuses on how the identities of translators rather than that of the 

organization/super-person affect or is affected by the translation process.  

 

On translation of super-standards 

On Røvik's first theory, a recipe (an idea) travels fast and far if combined with a certain 

amount of social (construction) work: social authorization, theorizing, productivity, temporal 

indication, harmonization, dramatization, and individualization. His second theory – on how 

ideas are translated – is intended to answer three questions: 

1. Why are popular recipes translated and processed? 

2. How are translations done and who are doing them?  

 
 

224



3. How are organizational recipes processed? 

 

The answers are: Local organizational actors translate and process popular recipes (ideas) on 

the basis of rational calculus, non-intended translations, bounded rationality, and the organiza-

tion's attempt at administering identity change. The recipes are translated by actors within two 

arenas: the organizational field and internally in the organization. At different levels, these 

actors act as carriers of or impede the diffusion of recipes (ideas) – the latter because of 'fric-

tion' in the field. Røvik finds that the number of translation types, including empirical vari-

ants, is potentially infinite. At the same time, however, he classifies analytically major types 

of translations: concretization, partial imitation, combination, remelting.   

 

Røvik contributes with an empirically based theory of what characterizes ideas that travel fast 

and far in the organizational field. But he also contributes with an empirically based theory 

that accounts for how ideas are translated in organizations. Røvik finds that the probability of 

an idea travelling fast and far increases if it is characterized by social authorization, theoriz-

ing, productivity, temporal indication, harmonization, dramatization, and individualization. In 

other words: If an idea is coupled to an authoritative center, a rational causal model, a user-

friendly product and presented as something novel and dramatic it is likely to travel fast and 

far.  But fundamental for the theory is the existence of social editing rules of the type sug-

gested by Kerstin Sahlin-Andersson. Røvik's translation model has its limitations in that it is 

uncertain whether his theorizing starts from the metaphor of diffusion or of translation. But 

Røvik is also interested in whether the translation of an idea harmonizes with or diverges 

from the original one, and he constructs a number of analytical categories for capturing 'the 

degree of divergence': concretization, partial imitation, combination and remelting. This is 

inconsistent with the understanding of the concept of translation developed in the thesis. Here 

the assumption is that originals do not exist and then more or less perfect imitations or re-

combinations, etc., of recipes/ideas, but only certain locally adapted translations of these. 

What is interesting to study is the local combination of elements tied to a reform idea and 

what the ideas is capable of "doing" to the clinical practice.  

 

General reflections on the new-institutional translation models 

The new-institutional translation theorists "build in" relatively many assumptions about the 

nature of the translation process in their theories. This makes it difficult to study the meeting 
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between reform idea and practice at the premises of the meeting itself, which is the purpose of 

the alternative translation model developed in the thesis. However, the new-institutional trans-

lation models contribute by making up the background knowledge for identifying empirical 

elements that might characterize the translation process. The new-institutional translation 

theorists tend to emphasize the importance of human actors for the translation process. In the 

translation model developed in the thesis, non-human/material actors and human actors are 

treated symmetrically as potential actors in the translation process. In my view the new-

institutional translation models are developed for the purpose of analyzing translation proc-

esses at the field and interorganizational level, whereas I focus on the meeting between reform 

idea and practice at the local level. 

 

Formulation of an alternative translation model 

As an alternative to the translation models discussed, I present a simple and heuristic transla-

tion model developed for the purpose of studying the meeting between reform ideas and clini-

cal practice. In the model, I define translation as one of several alternative ways in which hu-

man actor can associate one element – e.g. an idea – with other human and non-humane ele-

ments. The model is based on a constructionist ontology that understands human and non-

human actors as potential actors in organizational knowledge creating processes. The model is 

constructed by drawing on concepts from actor-network theory and from structuration theory. 

The model divides the analysis of translation processes into two sub-analyses: (A) Breaking 

down the chronology of the process into episodes, and (B) analysis of the contents and course 

of development of these episodes. Based on the two sub-analyses the translations, translators 

and outcome of the translation of each episode in each of the two empirical cases are ana-

lyzed. The purpose of the subsequent comparative analysis is to identify significant differ-

ences and/or similarities in the translation of the idea about clinical pathways. 

 

2. Analysis of concrete translation processes 
Analysis: The idea about clinical pathways 

The analysis demonstrates great variations in the translation processes of three different local 

contexts (the State University Hospital, Frederiksberg Hospital, and hospitals in the Boston 

region). It also demonstrates the difficulty of predicting what it is that is travelling. Each 

translation carries the stamp of the bounded rationality of local actors and is dependent upon 

local bricolage and the presence of non-human actors and the relative power of these and 
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other actors. What is travelling is not a coherent 'set' of components of an idea/concept, but 

rather the individual components. The individual components are selected and 'mixed' locally 

and in addition mixed with local elements. Hence the analysis demonstrates a central point 

and premise for the further analysis: that translations of (reform)ideas are contextual and re-

sult in both variations in and uniformity among the types of components tied to the local ver-

sion of a (reform-)idea.  

 

Analysis: Clinic for orthopedic surgery 

In the first episode an employee in the Planning and Development Unit translate the concept 

clinical pathways to a method for re-engineering which is objectified in two documents. The 

method is meant to avoid or reduce organizational slack via process analysis, 're-engineering', 

and quality assessment of processes. The documents (the translation) have not effects as no 

one in the task group in the clinic dealing with the issue of clinical pathways advocates in 

favor of this translation.  

 

In the other episode, a physician and a staff nurse from the task group in the orthopedic sur-

gery clinic translate clinical pathways into a documentation tool. This tool is meant to make it 

possible to meet a felt and primarily external demand for documentation. The idea of clinical 

pathways is translated into objects based on a single principle: writing down what the profes-

sional groups 'usually do' in relation to patients suffering from hip problems or other prob-

lems. In other words, the idea is translated into a list of chronological stages. Other objects 

are: a description of the course of pre-operative preparations, post-operative nursing, mobili-

zation, and patient information. In effect the patient may experience a more coherent course 

of treatment because the various professional groups know what each of them are doing. In 

addition they are producing knowledge on which the staff nurse can draw when she is later on 

assisting the new head of the clinic in the translation work related to clinical pathways.         

In the third episode, the new head of the clinic takes on the job of translating the idea of clini-

cal pathways. The task group working on this issue is dissolved without much ado, probably 

due to the fact that the various professional groups involved in the task group had given low 

priority to documentation. The translation work of the staff nurse and especially that of the 

head of clinic results in two different translations: One in which the clinical pathways are de-

scribed as a total concept composed of a broad spectrum of loosely coupled elements. And 

one in which clinical pathway is translated into a management tool objectified in the shape of 
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an A4 scheme and a label for this: 'model program'. The translation into a total concept is ex-

pedient if the purpose is to legitimate the relationship of the orthopedic surgery clinic to ex-

ternal actors. The elements coupled to the translation comply well with the expectations of 

external actors. The translation into an object/a model program is successful in that it func-

tions as records of agreements on hip patients among the leading staff.  An additional effect is 

that it becomes the object generally associated with clinical pathways in the clinic and thus 

comes to function as an internal and external symbol of rationally planned procedures.  

 

Analysis: Psychiatric unit D 

In the first episode, the task group translates the idea of clinical pathways into a description of 

the course of acute psychiatric patients, which is divided into the phases and tasks to be 

solved and rendered visible. Furthermore, the task group defines the individual phases. How-

ever, non-human actors interfere and affect the course of translation. But the task group's de-

scription of objectives, introduction of core and peripheral services, and of the tasks in each 

phase functions as a borderline object communicating knowledge about an 'ideal division of 

labor' across professional groups, and leads to a discussion in the task group about the divi-

sion of labor. In effect the existing division of labor, which is negotiated through the daily 

work practice and is embedded in the social structure as tacit knowledge (a black box), is dis-

cussed openly and attempted made explicit and changed to match better the actual circum-

stances. By the end of the episode the psychologist in the task group presents two significant 

translations. First, she claims the impossibility of describing and securing the quality of pa-

tient treatment unless the ideologies underlying treatment and the interdisciplinary organiza-

tional and managerial preconditions in the unit have been clarified. Second, she claims that 

H:S's 'quantitative understanding of quality' is incompatible with the needs of the psychiatric 

specialty and should be replaced by a 'qualitative understanding of quality'. The result is that 

the task group postpones the deadline for concluding its work, and the chairman of the group 

is substituted.  

 

In the beginning of the second episode, the head physician takes over the chairmanship of the 

task group. He boils down the idea of clinical pathways to one object: a plan (an 'image of 

action', Czarniawska & Joerges 1996). The plan both represents a continuation of and a break 

with the group's previous translation work. In effect of this plan, the task group contains its 

discussion of the division of labor. The idea of clinical pathways is translated into a question 
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of quality assuring the information that a few persons – a physician, a nurse and another pro-

fessional – gather about the patient. This information is subsequently to be distributed to two 

teams: an interdisciplinary reference team and a treatment team. The professional groups ob-

jectify the idea in 'descriptions of professional groups' outlining the information and criteria 

important for the groups for being able to refer a patient to either the reference team or the 

treatment team. The translation activity leads to a conflict with the nurses in that it questions 

their role as the physicians' primary 'auxiliaries'. But the conflict dies out and does not affect 

the translation process. 

 

In the third episode, the translation activity is directed towards the concluding report of the 

task group. A writing group consisting of a physiotherapist, a 1st year resident, and the chair-

man of the group works out the report and thus the translation it represents. In the beginning, 

the chairman is merely a 'shadow figure', but in the end he concludes the report. During the 

process, a representative of the development unit acts a sparring partner. The external envi-

ronment, in the shape of the H:S management, the H:S Quality Council, the hospital man-

agement, and the Planning and Development Unit are constructed as 'subscribers' to the 'quan-

titative understanding' of quality that the task group earlier abandoned in favor of a locally 

adapted alternative: the 'qualitative understanding' of quality. In effect the writing group ob-

jectifies the idea about the clinical pathway in various types of flowcharts describing it in 

relation to acute psychiatric patients. Furthermore, the writing group and the task group 

jointly list quality objectives. In effect, the writing group works out a hybrid report, i.e. the 

report is explicitly inscribed in and can be read as reflecting a 'quantitative understanding' of

quality and approach to clinical pathways. Simultaneously, however, they objectify the 

achieved in the group on the basis of the alternative 'qualitative' approach. The outcome of the 

translation process is a construction of a qualitative understanding of quality and approach to 

clinical pathways, which is an alternative to the 'quantitative' approach of H:S – a report that 

simultaneously legitimizes externally and preserves internally the results. In addition, devel-

opment activities are initiated the objectives of which are professional and organizational de-

velopment and clinical pathways are established as mandatory points of passage for develop-

ment activities in the department. 

 

results 
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Analysis of differences and similarities 

The two case analyses reveal certain significant differences in the translation processes: (1) 

The idea of clinical pathways is relatively easier to translate within orthopedic surgery than 

within psychiatry; (2) The idea of clinical pathways is coupled with a hierarchical social 

structure in orthopedic surgery and with a interdisciplinary social structure in psychiatry; (3) 

The translation process is relatively short in orthopedic surgery, but takes considerably longer 

time in psychiatry. Due to the types of differences observed, the following analyses focuses 

thematically on how the translation process in the two case units was affected by differences 

in the local actors' construction of technology, social structure, and external relations. 

 

The analysis of differences in technology shows that the professional groups in the orthopedic 

surgery clinic construct clear means-end relations for hip patients. Therefore, the clinical 

pathways are fairly readily standardized in descriptions, such as model programs etc., and the 

day-to-day administration of the pathways is routinized. Against this, professional groups in 

the psychiatric unit construct means-end relations of a more blurred nature, and the clinical 

pathways are thus more difficult to standardize. In order to manage the complexity of the 

acute psychiatric patient, the actors find is necessary to take as their point of departure the 

combined interdisciplinary knowledge. To facilitate this approach, the clinical pathway is 

coupled with an interdisciplinary team structure. 

 

The analysis of social structure demonstrates that the relations of authority and communica-

tion are constructed hierarchically in orthopedic surgery, the clinic is constructed as organized 

according to specialties, and the given head of the specialty is ascribed the main responsibility 

for working out evidence based standard model programs for the specialty. In the psychiatric 

unit, on the other hand, the actors establish a relation between uncertain technology and inter-

disciplinary social structure. The translators find that the professional groups are jointly re-

sponsible for managing the complexity that the acute patient represents. The translators find 

that the establishment of interdisciplinary information retrievers, visitation and treatment 

teams, and gathering information on the basis of a standard reflecting the informational needs 

of the professional groups will lead to more qualitative decisions on diagnoses, care, and 

treatment, and hence to a quality assured clinical pathway.  
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The analysis of the translators' construction of the external environment demonstrates that in 

the orthopedic surgery clinic the task group in the beginning couples the idea of clinical 

pathways to external demands for efficiency. External actors require documentation of clini-

cal pathways which is quite in keeping with a general medical norm about evidence based 

medicine. When the head of clinic takes over the translation work, his translation of the idea 

of clinical pathways and that of the external actors much resembles one another. That is, what 

is understood locally as efficient, the external actors see as effective. The difficulty is, how-

ever, to translate the idea into an object that can legitimate internally and externally the work 

with clinical pathways in the clinic. In the psychiatric unit the 'qualitative' approach to clinical 

pathways and quality assurance is seen as efficient while external actors are constructed as 

subscribers of the quantitative approach. The problem with the difference between the de-

mands for internal efficiency and for external effectiveness is solved by working out a report, 

which represents a hybrid of the two types of translation. The report is constructed as a buffer 

and/or border object between the psychiatric unit and the external environment, and can fur-

thermore be seen as an expression of the former's (experienced) need for legitimizing its 

translation.  

 

3. Discussion of empirical and theoretical results 
The empirical and theoretical results are discussed in the last and third part of the thesis.  

More general conclusions in relation to the nature of the translation process and translation of 

the concept of "clinical pathways" are drawn and compared to ideas about the translation 

process presented in neo-institutional translation theory. Finally an empirically based transla-

tion,  learning- and institutionalization model is designed as a final result of the theoretical 

and empircal analysis.  

 

Conclusion 
The translation model developed in the thesis contributes to making it possible to follow rela-

tively close the translation of an idea when it meets with and is translated into local practice.  

 

The model makes it possible to identify empirically the translations of a reform idea – the idea 

of clinical pathways – in two selected cases, whom the translators are, and what the effects are 

of these translations. Furthermore, the model also helps gaining detailed knowledge of the 
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nature of the translation process and answer key questions related to the idea of clinical path-

ways that were of vital importance to selected actors in the hospital field. 

 

Theoretically, the translation model and the detailed empirical analysis implied have provided 

the foundation for comparing translations processes in the selected cases with the theorizing 

of new-institutional translation models. Finally the model has contributed to facilitate the de-

velopment of an empirically based translation-, institutionalization-, and learning model as an 

alternative to existing theory of learning and new-institutional translation and institutionaliza-

tion models. 

 

Concludingly the analysis indicates that more general new-institutional translation models 

(Czarniawska & Joerges, 1996; Røvik, 1998) are probably more adequate for analyzing trans-

lations at field level than at local organizational level. 
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Bilag 1.  Spørgeguide anvendt ved interview i Ortopædkirurgisk klinik 

Introduktion 
• Præsentation af  dig selv og forskningsprojektet.  
 
• Redegør for interviewets forudsætninger (gentages evt. fra introduktionsbrev): 
      forløber som en samtale, optages på bånd hvis ikke indvendinger, er anonymt,   
      citater:faggruppe/stillingskategori ell. gruppe/arbejdsgruppe.  
 
Spørgsmål  

1. Fortæl mig lidt om din baggrund (Uddannelse, alder, stilling i ortopædkirurgisk klinik, 
nuværende stilling, anciennitet?).   

 
2. Fortæl mig, hvordan du kom til at arbejde med patientforløb i Ortopædkirurgisk klinik 

(udpeget? meldte sig frivilligt ? havde særlige kompetencer? egen holdning til deltagel-
sen: ildsjæl, en der fulgte med, havde helst været fri for at deltage?).  

 
3. Forklar mig baggrunden for, at I begyndte at arbejde med patientforløb i Ortopædkirur-

gisk klinik? (Hvem satte arbejdet i gang og hvorfor?  Hvad var særligt svært i starten?)  
 
4. Hvilke problemer mente I, at patientforløb kunne løse for jer?  
      Hvordan? 
 
5. Beskriv de personer/faggrupper, der har stået særligt centralt i arbejdet med patientforløb i 

klinikken?  Hvilke? Hvorfor? 
 
6. Beskriv hvordan I bar jer ad med at udforme jeres patientforløb!  

(inspiration hvorfra? hvorfor udformet på den måde/med det indhold? Hvad krævede sær-
ligt mange diskussioner at få på plads? Hvorfor) 

 
7. Har patientforløbsarbejdet medført aktuelle aktiviteter,  der er vigtige for et godt forløb for 

jeres patienter? Hvilke? (eksempelvis for hoftealloplastik patienter?) 
 
8. Kan du forklare mig den historiske baggrund for disse aktiviteter ? Hvoraf udsprang de ? 
 
9. Hvad opfatter du, som de vigtigste resultater af arbejdet med patientforløb i klinikken?  

(Nye rutiner/procedurer?, genstande: rapporter, formelle beskrivelser af rutiner, flow-
charts, modelprogrammer?, ny opgavefordeling, nye positioner? Viden/læring? Legitime-
ring? Bedre behandling af patienterne?  Bedre koordination?  Har patientforløb bidraget til 
bedre produktivitet,større effektivitet, bedre kapacitetsudnyttelse, højere kvalitet?) 
 

10. Hvad er din vurdering af arbejdet med patientspørgeskemaer, risikostyring og patientdag  
      bog i klinikken?  Har det nogen forbindelse med patientforløbsarbejdet? Hvad er der    
      kommet ud af  aktiviteterne? 
 
11. Er de problemer patientforløb skulle afhjælpe blevet løst?  Hvordan har arbejdet med pati-

entforløb bidraget til dette?  
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Bilag 2. Case management planer 

 

 
 
Kilde: Zander, Karen, 1995:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

235



Bilag 3 Tidslinier 

 

 
Kilde: Zander, Karen, 1995:10 
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Bilag 4 Care Map Tools 

 

 

 
Kilde: Zander, Karen, 1995:16-17 
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Bilag 5 Skema til undersøgelse af kerne- og periferiydelser 
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Kilde: Psykiatrisk afd. D 
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Bilag 6 Uddrag af det faseopdelte patientforløb 
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Kilde: Psykiatrisk afd. D 
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Bilag 7  Uddrag af det kronologiske patientforløb 
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Kilde: Psykiatrisk afd. D 
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Bilag 8 Uddrag af det organisationsorienterede patientforløb 

 

 
 
Kilde: Psykiatrisk afd. D 
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Kilde: Psykiatrisk afd. D 
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Noter 
                                                 
Kapitel. 1 
1 Sygehusplan, H:S  2000, Hovedstadens Sygehusfællesskab, 1. januar 1996.  
2 Sygehusplan, H:S  2000, Hovedstadens Sygehusfællesskab, 1. januar 1996, s. 46  
3 Worning, AM, Mainz J., Klazinga N, Götrik jk, Johansen KS (1992): Policy on quality development for the 
medical profession, Ugeskr. for Læger; 154: 3523-33 
4 Kjærgaard, Knudsen & Mainz, 9. november, 1998:6642 
5Sygehuskommissionens betænkning, 1997, s. 118  
6 I strategien defineres begrebet patientforløbsbeskrivelse således: “Patientforløbsbeskrivelser beskriver en af-
grænset patientgruppes undersøgelses- og behadnlingsforløb i sundheds- og sygehusvæsenet og beskriver mål 
for forløbet, planlagte og koordinerede sundhedsfaglige handlinger, samarbejde samt information” (Strategi for 
kvalitetsudvikling og medicinsk teknologivurdering i H:S 1998 til år 2000, s. 8) 
7 Begrebet klinisk retningslinie forklares således: ”Kliniske retningslinier er en del af patientforløbsbeskrivelsen 
og omfatter en struktureret klinisk vejledning i forbindelse med håndtering af en specifik klinisk problemstilling. 
Kliniske retningslinier tilpasses lokale forhold og er baseret på bedste videnskabelige grundlag (Strategi for 
kvalitetsudvikling og medicinsk teknologivurdering i H:S 1998 til år 2000, s. 8) 
8 Begrebet Medicinsk Teknologi Vurdering forklares på denne måde: ”Medicinsk teknologivurdering er en alsi-
dig, systematisk metode til at overskue og analysere forudsætningerne for og konsekvenserne af anvendelse af 
eksisterende og ny teknologi(lægemidler, apparatur, undersøgelses-, behandlings-, pleje og genoptræningsmeto-
der m.v.) (Strategi for kvalitetsudvikling og medicinsk teknologivurdering i H:S 1998 til år 2000, s. 5) 
9 se Sundhedsministeriet, maj 1999, s.35-36 
10Sundhedsministeriet, maj 1999, s. 36  
 
Kapitel 3 
11 Mit fokus på den postpositivistiske tilgang (kritisk realisme) skyldes, at denne historisk set er en ”videreudvik-
ling” af den positivistiske tilgang (realismen). Når jeg ikke inddrager kritisk teori skyldes det, at tilgangen ind-
skriver forskningen i og gør den til del af et kritisk ideologisk projekt, hvilket ikke opleves som relevant i denne 
sammenhæng.  
12 Sociologen Barry Barnes udtrykker det på dette måde: ”Science enjoys no advantage because its beliefs are in 
unique correspondence with reality or uniquely rational, hence its processes of cultural transmission will be in 
no important respect different than those employed by other knowledge sources (Barnes 1974:64)”.  
13 Olesen, Finn, 1996, s. 21 
 
Kapitel 4 
14 Latour forklarer begrebet ”blackbox” på denne måde: ”The word black box is used by cyberneticians when-
ever a piece of machinery or a set of commands is too complex. In its place they draw a little box about which 
they need to know nothing but its input and output” (Latour, 1987, s. 2-3) 
15 Her bør det bemærkes at også tekniske netværk/systemer kan blackboxes.  Når vi kører bil kan vi forledes til at 
tro at det alene er den humane aktør, der kører så længe bilens tekniske systemer virker.  Først når de bryder 
sammen opdager vi, at bilen er blevet blackboxet og, at det snarere er ”kollektivet” – dvs. kombinationen af 
humane (føreren) og  non-humane (bilen/dens tekniske systemer) aktører, der kører.  
16 Latour, Bruno in: John Law, 1986, s. 266 
17 Latour, Bruno, 1986, s. 275 
18  Callon, Michel & John Law, 1997, s. 211 
19 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s.16 (se også p.14-16) 
20 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 16 og s. 48. 
21 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 20 
22 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 26 
23 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 27 
24 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 28 
25 "Any biographically determined situation includes specific possibilities of future action: this is what Schütz 
denotes as "the purpose at hand". And the purpose at hand selects "those elements among all the others con-
tained in a situation which are relevant for this purpose (Schütz, 1973, s.9)" 
26 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 29 
27 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 29 
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998, s. 23) 

28 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 31 
29 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s 32 
30 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 32 
31 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 32 
32 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 41 
33 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 40 
34 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 41 
35 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 41 
36 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 38 
37 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 39 
38 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 25 
39 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 25 
40 Kerstin Sahlin-Andersson in: Czarniawska, Barbara & Guje Sevón, 1996 s.85. 
41 Kerstin Sahlin-Andersson in: Czarniawska, Barbara & Guje Sevón, 1996 s.87. 
42 Kerstin Sahlin-Andersson in: Czarniawska, Barbara & Guje Sevón, 1996 s.87-88 
43 “Organizations are defined as social constructions; they are sets of collective action. For the discussion it is 
however useful to metaphorically describe an organization as a legal person an actor in the modern institutional 
order. This actor will be seen as a superperson, borrowing the argument from Czarniawska-Joerges (1994) that 
organizations are often metaphorically seen and taken for granted as superpersons: decision makers, leaders, 
and sometimes management groups or collectives. Here, an organization will be treated as an actor which is 
capable of cognitive action (although the actor not necessarily reflects upon its own capability): to attend to the 
environment, to make comparisons and judgments, to reason about causality and to act according to desires” 
(Guje Sevõn, 1996, s.49) 
44 Røvik identificerer 4 typer opskrifter; Lokale døgnfluer, virksomhedsspecifikke langvarige ordninger, institu-
tionaliserede superstandarder og institutionaliserede megastandarder (Røvik, 1998, s. 23).  Af disse fire typer 
koncentrerer han sig om institutionaliserede superstandarder i sine analyser. Begrebet definerer han således: 
 
”…institutionaliserede superstandarder…….er opskrifter som observert over tid avtegner et bølgeliknende 
spredningsforløb; de slår i løpet av en relativt kort periode inn over svært mange og svært ulike typer 
virksomheter og stort set uavhengig av virksomhetenes geografiske plassering. Men deres raskt etablerte stat
som allestedsnærværende forbilder er tidsbegrenset. Etter en periode avtar gjerne populariteten, og nye 
oppskrifter fanger opmerksomheten”(Røvik, 1
 
45 Kategorierne dækker over følgende:  

1. Social autorisering;  opskriften udvikles, formidles af  eller associeres med en instans, der opfattes som 
et autoritativt center af andre organisationer.  

2. Teoretisering; opskriften fremstilles som et universalmiddel, der vil give positive resultater i alle typer 
virksomhed fordi den virker i overensstemmelse med universelt gyldige kausal-sammenhænge. Dvs. 
korrekt installation vil sikre de positive effekter uafhængig af kontekst.  

3. Produktivering; opskriften bearbejdes så den er kommunikérbar og fremstår som en brugervenlig le-
tomsættelig vare på et marked.   

4. Tidsmarkering; opskriften defineres som et moderne svar på omgivelsesdrevne ændringsprocesser og 
fremstår som noget, der er nyt, fremtidsorienteret og bedre end gamle opskrifter.  

5. Harmonisering; opskriften udformes, så den ikke favoriserer eller støder imod bestemte organisationsin-
terne gruppeinteresser.  

6. Dramatisering; opskriften formidles ved hjælp af dramatiske historier om, hvordan den blev udviklet og 
opnåede tilslutning.  

7. Individualisering; Opskriften udformes, så den fremstår som et tilbud om udvikling, vækst, karriere og 
myndiggørelse for det enkelte organisationsmedlem.  

46 Røvik, 1998, s.152 
 
Kapitel 5  
47 Czarniawska, Barbara og Bernward Joerges 1996, s. 20 
48 Giddens, 1984, s. 243 
49 Konservativ kommer af latin; conservare, der betyder en og i dette tilfælde noget (et objekt), der ønsker eller 
søger at bevare det bestående (Fremmedordbogen, Gyldendal 1987). Et eksempel på dette kan være en bro byg-
get over et bælt, der kommer i vejen for et nyt projekt/et nyt brobyggeri på samme sted.   Som aktør kan broen 
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tilskrives konservatisme; hvorfor bygge en ny bro, når der allerede er en i forvejen ? Forhindrer det, at broen skal 
rives ned, at der bygges en ny bro ? Ville bygningen af en ny bro være gået i gang, hvis der ikke havde været en i 
forvejen ?  
50 Giddens, 1984, s. 244 
51 her er tidspunktet det samme, men mødet foregår flere steder samtidigt. Evt. kan man sige, at ”stedet” er inter-
nettet. 
52 I Advanced Learner´s Dictionary defineres begrebet aktivitet som specific thing or things done; action; occu-
pation (Advanced Learner´s Dictionary, 1989).  
53 Ifølge Alfred Schütz er det det forhåndenværende formål, "the purpose at hand" (en aktørs projekt), der be-
stemmer, hvordan det opfattede typificeres i relevante, typiske henholdsvis individuelle karakteristika i en situa-
tion;  the purpose at hand selects "those elements among all the others contained in a situation which are rele-
vant for this purpose" (Schütz, 1973:9)   
54 ”A heuristic is any principle or device that contributes to the reduction in the average search to solution” 
(Newell, Shaw & Simon, 1962: 85)  
 
Kapitel 6 
55 Gennemgangen nedenfor bygger på Zander, Karen, 1995, s. 1-38 
56 Karen Zander anvender betegnelsen ”care”, som jeg i denne sammenhæng har forstået og valgt at oversætte 
som pleje og behandling.   
57 Hoffmann, 1993, s. 235 
58 Mikkelsen & Riis, 1989, s. 264 
59 se Mikkelsen & Riis, 1989, s. 260-261 
60 Mikkelsen & Riis, 1989, s. 26o 
61 Zander, Karen, 1995, s. 6-7 
62 Zander, Karen, 1995, s. 9 
63 Zander, Karen, 1995, s. 18 
64  Elektivt Kirurgisk Center, Projektgruppens rapport, Juni 1996, s. 4 
65 Elektivt Kirurgisk Center, Projektgruppens rapport, Juni 1996, s. 24 
66 Kvalitetssikring i sundhedsvæsenet- metoder og erfaringer, Københavns Sundhedsvæsen, 1992, s. 11 
67 Kvalitetssikring i sundhedsvæsenet- metoder og erfaringer, Københavns Sundhedsvæsen, 1992, s. 47-48 og 
s.58-60 
68 Oplysningen stammer fra en samtale med konsulent Dorte Bagger, H:S Direktionen den 24.oktober 2002.   
69  Jeg har desværre ikke nogen kildeangivelse, da rapporten med tiden er forsvundet fra mig.  
70 Thomsen, Inga Smidt og Torben Sejr: Effektive og hensigtsmæssige patientforløb kan afhjælpe presset på 
sygehusene, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, nr. 9, november 1995 
 
Kapitel 7 
71 Weick forklarer begrebet ”bricolage” på denne måde: ”The terms bricolage and bricoleur come from Levi-
Strauss´s (1966) research on the savage mind. The French word bricolage (which has no precise equivalent in 
English) means to use whatever resources and repertoire one has to perform whatever task one faces. Invariably 
the resources are less well suited to the exact project than one would prefer but they are all there is. The person 
who engages in bricolage is called a bricoleur, which means roughly af Jack-of-all-trades or someone who is a 
professional do-it-yourself person (Levi-Strauss, 1966:17)” (Weick, 1993, s. 343-379) 
72 Hammer & Stanton (1995) definerer begrebet reengineering som ”the fundamental rethinking and radical 
redesign of business processes to cause dramatic improvements in performance”.  
73 Weick forklarer begrebet ”bricolage” på denne måde: ”The terms bricolage and bricoleur come from Levi-
Strauss´s (1966) research on the savage mind. The French word bricolage (which has no precise equivalent in 
English) means to use whatever resources and repertoire one has to perform whatever task one faces. Invariably 
the resources are less well suited to the exact project than one would prefer but they are all there is. The person 
who engages in bricolage is called a bricoleur, which means roughly af Jack-of-all-trades or someone who is a 
professional do-it-yourself person (Levi-Strauss, 1966:17)” (Weick, 1993, s. 343-379) 
74  Referat af 6 møde i projektgruppen vedr. Elektivt Kirurgisk Center, 15/8 1996 
75  Oplæg vedrørende patientforløb, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Frederiksberg Hospital, Planlægnings- og 
udviklingsafdelingen, 3 september 1996.  
76 Oplæg vedrørende patientforløb, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Frederiksberg Hospital, Planlægnings- og 
udviklingsafdelingen, 3 september 1996 
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77 Oplæg vedrørende patientforløb, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Frederiksberg Hospital, Planlægnings- og 
udviklingsafdelingen, 3 september 1996 
78 Oplæg vedrørende patientforløb, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Frederiksberg Hospital, Planlægnings- og 
udviklingsafdelingen, 3 september 1996 
79 Oplæg vedrørende patientforløb, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Frederiksberg Hospital, Planlægnings- og 
udviklingsafdelingen, 3 september 1996 
80 Referat fra undergruppens møde vedrørende patientforløb 17/9 1996 s.1-2 
81 En sekretær supplerer synspunktet: ”Jeg synes ikke at vi havde de store problemer med patientforløbet. Og 
jeg synes stort set bare, at det var hvad vi havde kørt, der kom ned på papiret ” (sekretær)  
82 ” Det skulle gøre os bevidst om hvad det var vi gjorde med patienterne. Vi skulle benytte det til at analysere 
hvad vi gjorde med patienterne. Om vi kunne gøre det anderledes. Om det nu var fornuftigt det vi gjorde.  Men i 
bund og grund syntes vi, at det var ret fornuftigt det, som vi gjorde. Og der blev ikke lavet ret meget om på det, 
skal jeg hilse og sige. Det var et spørgsmål om at skrive ned hvad  vi gjorde med patienterne. At få alle de gøre-
mål der var skrevet ned. Hvad gør sekretærerne, hvad gør sygeplejerskerne og hvad gør fysioterapeuterne 
osv…..” (Overlæge) 
83 ”Du skal regne med, at jeg kommer sådan lidt sidelæns ind ad døren på et tidspunkt, hvor de har en masse 
ting i gang. De sidder og snakker om det der center, som de skal lave…og det var jeg ikke særligt involveret i i 
starten i virkeligheden…..jeg kommer der ved sommertid 1996. Og rent praktisk er det jo fra efterårsmåne-
derne, at jeg starter og der kører der en masse ting….da jeg kommer ind af døren. Så mange af de ting, der fore-
gik der havde jeg ikke så stor indflydelse på i starten” (Klinikchefen) 
84 ”Der er udarbejdet et generelt kvalitetssikringsnotat for klinikkens lidelser. Undergruppen vil fortsætte arbej-
det i relation til det videre arbejde i undergruppen vedrørende patientforløb og udarbejde kvalitetssikringspro-
grammer for de anførte patientkategorier på basis af de udarbejdede modelprogrammer” 
(Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende Ortopædkirurgisk klinik, 2/10 1996, s.2) 
85 ”Undergruppen vedrørende organisation og struktur har udarbejdet en struktur baseret på team-model, hvor 
læge/sygeplejersker/lægesekretærer følger patienten gennem hele forløbet…... Der er tillige udarbejdet teamba-
seret sengeopdeling” (Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende Ortopædkirurgisk klinik, 2/10 1996, s.2) 
86  ”I forbindelse med udarbejdelse af patientforløb, vil det formentlig være hensigtsmæssigt, at der etableres 
ekspertgrupper indenfor de særlige behandlingsområder, svarende til den delegering, der er aftalt mellem afde-
lingens overlæger. Disse ekspertgrupper skal udarbejde patientvejledninger, beskrive patientforløb herunder 
modelprogrammer, ligesom de bør komme med forslag til kvalitetssikrings-parametre i relation til de pågælden-
de modelprogrammer”(Meddelelse fra klinikledelsen til undergruppen vedrørende patientforløb af 11/10) 
87  Referat fra undergruppemøde vedrørende patientforløb den 16/10-1996 
88 ”Det tidligere planlagte møde den 28/10 annulleres på grund af tidnød med at få de resterende patientforløb 
klar, hvorfor der vil blive indkaldt til nyt møde, når det er aktuelt.” (Referat fra undergruppemøde vedrørende 
patientforløb den 16/10-1996) 
89  Tvivlsspørgsmålene er  følgende:  
-  Skal forløbene udformes som flowdiagrammer, på konventionel vis eller på andre 

måder ? 
-  Beskrives forløbene bedst som: 
-et administrativt forløb ? 
-et lægefagligt forløb ? 
-en kombination af administrativt og lægefagligt forløb ? 
 
- Detaljeringsgrad i forløbsbeskrivelsen. 
- Hvordan indarbejdes målepunkter for kvalitet – herunder: 
-H:S´s servicemål 
-mål for læge-sygeplejefaglig kvalitet 
-mål for brugertilfredshed ? 
(Referat af opfølgningsseminar, Copenhagen Admiral Hotel, 11.november 1996,s.5) 
 
90 Referat af opfølgningsseminar, Copenhagen Admiral Hotel, 11.november 1996 s.6 
91 Klinikchef Arne Borgwardt: Status vedrørende Ortopædkirurgisk klinik, 26/11 1996, s.3 
92 Klinikchef Arne Borgwardt: Status vedrørende Ortopædkirurgisk klinik, 26/11 1996, s.3 
93 Klinikchef Arne Borgwardt: Status vedrørende Ortopædkirurgisk klinik, 26/11 1996, s.3 
94 Hovedstadens Sygehusfællesskab opstillede disse 10 servicemål i forhold til patienterne:  
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1. Maksimalt syv dage fra hospitalet har modtaget henvisningen, indkaldes patienten til forundersøgel-

se/indlæggelse, og der sendes kopi til egen læge/henvisende læge. I tilfælde, hvor sygdommens karakter 
kræver hurtig behandling, højst tre dage.  

2. Maksimalt 14 dage fra hospitalets afsendelse af indkaldelsen til forundersøgelse, og til forundersøgelsen 
finder sted. I tilfælde, hvor sygdommens karakter kræver hurtig behandling, dog højst syv dage.  

3. Maksimalt tre måneders ventetid fra henvisningsdato til operation/behandling. I tilfælde, hvor sygdom-
mens karakter kræver hurtig behadnling, dog højst 14 dage.  

4. Udskrivningsbrev bør afsendes på udskrivningsdagen og senest tredje hverdag efter patientens udskriv-
ning. Samtidig gennemføres færdigregistrering af patientforløbet. Ved manglende analysesvar m.v. bør 
disse, når det er relevant, eftersendes hurtigst muligt.  

5. Patienter må kun undtagelsesvis henvises til at ligge på gangen. Der udarbejdes nærmere retningslinier 
herom.  

6. Med henblik på at optimere kontinuiteten i indlæggelsesforløbet bør der for alle patienter – i det omfang 
det er muligt – på indlæggelsesdagen fastlægges en samlet plan for forløbet, normalt omfattende under-
søgelse, behandling, pleje og information, ligesom lægeteam og plejeteam bør indføres.  

7. Den maksimale ventetid inden påbegyndt undersøgelse og behandling i forbindelse med skadestuebesøg 
bør ikke overstige en time.  

8. I ambulatoriet bør patienten ikke vente mere end 15 minutter, og lægebrev eller kopi af ambulatorieno-
tatet bør sendes til egen læge med jævnlige mellemrum.  

9. Maksimalt 5 % aflyste operationer af årsager som ikke skyldes patientens tilstand.  
10. Det bør sikres, at der på alle hospitaler og afdelinger under H:S formuleres og arbejdes med kvali-

tetsmål inden for områder, der vurderes som vigtige for kvaliteten af de enkelte afdelingers samlede 
ydelser, samt systematisk indhentes dokumentation for opfyldelsen af disse mål.  

 
(Baggrund  og rammer for kvalitetsudvikling og medicinsk teknologivurdering i H:S, Hovedstadens Syge-
husfællesskab, Oktober 1998)  

 
95 Indstilling til Center ledelsen vedr. beskrivelse af patientforløb i EKC, 6/12 1996.  
96 Indstilling til Center ledelsen vedr. beskrivelse af patientforløb i EKC, 6/12 1996.  
97 Andre forslag til ændringer er: at det resultat, der skal foreligge ved afslutningen af en given fase, præciseres i 
en note pr. fase, at alle papirer vedrørende et patientforløb samles et sted - herunder patientforløbsbeskrivelsen 
og læge- og sygeplejefaglige instrukser. Gruppen foreslår papirerne samlet i "moduler" i den forbindelse 
(Indstilling til Center ledelsen vedr. bskrivelse af patientforløb i EKC, 6/12 1996) 
98  Elektivt Kirurgisk Center: Projektgruppens rapport, EKC, februar 1997, s.46 
99 Kilde: John Damm Scheuer 
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101 Referat af møde i arbejdsgruppen vedr. kvalitetsudvikling, patientforløb og dokumentation d. 28/4 1997 
102  Patientforløb for psykiatrisk patient, Mie Andersen, D5, PH, Kvalitetsrådets studie- og interessegruppe om 
patientforløb.  
103 Referat af møde i arbejdsgruppen vedr. kvalitetsudvikling, patientforløb og dokumentation d.5/5 1997, s.2 
104 Referat af møde i arbejdsgruppen vedr. kvalitetsudvikling, patientforløb og dokumentation d.5/5 1997, s.2 
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123 Referat af møde i arbejdsgruppen vedr. kvalitetsudvikling, patientforløb og dokumentation mandag den 16. 
juni 1997 
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1997, s.1 og 2.  
132 Referat af møde i arbejdsgruppen vedr. kvalitetsudvikling, patientforløb og dokumentation den 20.oktober 
1997, s.2 
133 Referat af møde i arbejdsgruppen vedr. kvalitetsudvikling, patientforløb og dokumentation den 20.oktober 
1997, s.2 
134 Vedr. arbejdet med kvalitetssikring,patientforløb og dokumentation, 22/10 1997 
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april 2000, s. 27.  
181  Vedr. disposition for beskrivelse af det gode psykiatriske patientforløb, Planlægnings- og udviklingsafdelin-
gen 11/1 1999.                                         
182 Referat fra mødet (nr.27) den 11/1 1999 i arbejdsgruppen vedrørende kvalitetsudvikling, patientforløb og 
dokumentation 
183 Her er jeg selv kilde til informationen.  
184  Vedr. disposition for beskrivelse af det gode psykiatriske patientforløb, Planlægnings- og udviklingsafdelin-
gen 11/1 1999.                                         
185 Referat fra mødet (nr.27) den 11/1 1999 i arbejdsgruppen vedrørende Kvalitetsudvikling, Patientforløb og 
Dokumentation. 
186 Referat fra mødet (nr.27) den 11/1 1999 i arbejdsgruppen vedrørende Kvalitetsudvikling, Patientforløb og 
Dokumentation. 
187 Referat fra mødet (nr.27) den 11/1 1999 i arbejdsgruppen vedrørende Kvalitetsudvikling, Patientforløb og 
Dokumentation. 
188 Referat af møde nr. 38 (17/9) i arbejdsgruppen vedr. kvalitetsudvikling patientforløb og dokumentation. 
189 Referat af møde nr. 38 (17/9) i arbejdsgruppen vedr. kvalitetsudvikling patientforløb og dokumentation. 
190 Den ledende overlæge udarbejder en udsendelsesliste. Den kommer til at omfatte disse aktører:  

 ”Udsendelsesliste:  
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  Sinds repræsentant i Dialogforum, Frederiksberg  
 Frederiksberg Kommunes 4 repræsentanter i Dialogforum, Frederiksberg 
 Hospitalsdirektionen, Sct. Hans Hospital.  
 Afdelingsledelser ved øvrige psykiatriske modtageafdelinger i H:S 
 Kontaktlægen  
 Centerledelsen i EKC 
 Centerledelsen i Medicinsk Center 
 Somatisk skadestue, Frederiksberg Hospital  
 Ledergruppen på afdeling D 
 Afsnittene D1, D2, D3, DD4, DD5, D6, D7, distriktscentrene Øst og Vest.  
 Psykiatrisk skadestue.  
 Projektgruppen for afdeling D´s arbejdsgrupper” 
                           (Udsendelsesliste, 9/12 ved ledende overlæge KS) 

Aktørerne får 4 opgaver af den ledende overlæge:  

”Vi vil bede dig om at tage stilling til nedennævnte og give os tilbagemelding senest 17.01.2000:  
1) Har vi dækket relevante områder – mangler der områder af væsentlig betydning for patient-

forløbet.  
2) Er de mål, der er anført i rapporten relevante for et godt patientforløb ? 
3) Er ”forudsætninger” tilstrækkeligt beskrevet – mangler der vigtige forudsætninger i beskri-

velsen ? 
4) Er der i de enkelte afsnit af rapporten mangler eller misforståelser du har bemærket ?” (brev 

til samarbejdspartnere i forbindelse med udsendelse af patientforløbsrapport, psykiatrisk af-
deling D, 9/12 1999)  

191 Det gode psykiatriske patientforløb, kvalitetsudviklingsprojekt, Psykiatrisk afdeling, Frederiksberg Hospital, 
juli 1999, s. 8. 
192 Det gode psykiatriske patientforløb, kvalitetsudviklingsprojekt, Psykiatrisk afdeling, Frederiksberg Hospital, 
juli 1999, s. 8. 
193 Det gode psykiatriske patientforløb, kvalitetsudviklingsprojekt, Psykiatrisk afdeling, Frederiksberg Hospital, 
juli 1999, s. 10. 
194 Det gode psykiatriske patientforløb, kvalitetsudviklingsprojekt, Psykiatrisk afdeling, Frederiksberg Hospital, 
april 2000, s. 3 
195 Det gode psykiatriske patientforløb, kvalitetsudviklingsprojekt, Psykiatrisk afdeling, Frederiksberg Hospital, 
april 2000, s. 52. 
196 Det gode psykiatriske patientforløb, kvalitetsudviklingsprojekt, Psykiatrisk afdeling, Frederiksberg Hospital, 
april 2000, s. 52-53. 
197 Det gode psykiatriske patientforløb, kvalitetsudviklingsprojekt, Psykiatrisk afdeling, Frederiksberg Hospital, 
april 2000, s. 4. 
198 e-mail fra ledende oversygeplejerske UBJ, d. 25 oktober 2000  
199 Program for temadag den 22.11.00 
200 Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Ambulant Patientforløb ved psykiatrisk afdeling D d. 25.8.2000 
201  Referat af ledermøde den 21.september 2000, 10. oktober 2000 v. ledende oversygeplejerske UBJ.  
202  Referat af ledermøde den 21.september 2000, 10. oktober 2000 v. ledende oversygeplejerske UBJ.  
203  Referat af ledermøde den 21.september 2000, 10. oktober 2000 v. ledende oversygeplejerske UBJ.  
204  Udateret overhead fra afdelingsledelsen. Overheaden er klipset sammen med programmet for temadagen den 
22/1-2000, hvorfor jeg antager, at oversigten blev anvendt ved dette arrangement.  
205  Referat af ledermøde den 21.september 2000, 10. oktober 2000 v. ledende oversygeplejerske UBJ.  
206  Udateret overhead fra afdelingsledelsen. Overheaden er klipset sammen med programmet for temadagen den 
22/1-2000, hvorfor jeg antager, at oversigten blev anvendt ved dette arrangement.  
207  Udateret overhead fra afdelingsledelsen. Overheaden er klipset sammen med programmet for temadagen den 
22/1-2000, hvorfor jeg antager, at oversigten blev anvendt ved dette arrangement.  
208  Stikord til resultatkontrakt for psykiatrisk afdeling D, H:S Frederiksberg Hospital, Psykiatrisk afdeling D, v. 
ledende overlæge KS, 16/10 2000.  
209 Bowker & Star (1999) definerer begreberne klassifikation og klassifikationssystem på denne måde: ”A classi-
fication is a spatial, temporal, or spatio-temporal segmentation of the world. A ”classification system” is a set of 
boxes (metaphorical or literal) into which things can be put to then do some kind of work – bureaucratic or 
knowledge production………we take a broad enough definition so that anything consistently called a classifica-
tion system and treated as such can be included in the term” (Bowker & Star, 1999, s.10 –13) 
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214

210 Star & Griesemer forklarer begrebet grænseobjekt på denne måde: ”Grænseobjekter er både indehold i ad-
skillige verdener, der krydser ind over hinanden… og tilfredsstiller hos hver af dem de informationsmæssige 
behov. Grænseobjekter er objekter, der både er elastiske nok til at tilpasse sig lokale behov og begrænsninger 
hos de mange parter, der benytter dem, og samtidig robuste nok til at opretholde en fælles identitet på tværs af 
lokaliteter. De er svagt strukturerede i fælles brug og bliver stærkt strukturerede i lokal brug. De har forskellige 
betydning i forskellige sociale verdener, men deres struktur er fælles nok for mere end én verden til at gøre dem 
genkendelige, et middel til oversættelse (Star og Grisemer, 1989, s. 383) 
211 Og  så iøvrigt: Hvilke faggrupper vil egentlig bryde sig om at få at vide, at nogle af deres ydelser er ”perife-
re”. Ordet i sig selv vil sandsynligvis skure i ørerne på en fagprofessionel ! 
212 Kilde: John Damm Scheuer 
213 Kilde: John Damm Scheuer 

 se Kjærgaard, Johan m.fl., 2001 
215

 Det gode psykiatriske patientforløb, kvalitetsudviklingsprojekt, Frederiksberg Hospital, Psykiatrisk afdeling 
D,28.april 2000.  

 Det gode psykiatriske patientforløb, kvalitetsudviklingsprojekt, Frederiksberg Hospital, Psykiatrisk afdeling 
D,28.april 2000.  Bilag 5.  
216

 Se Kjærgaard, Johan m.fl., 2001 og Krøll, Vibeke, 1996.  217

 Det gode psykiatriske patientforløb, kvalitetsudviklingsprojekt, Psykiatrisk afdeling, Frederiksberg Hospital, 
april 2000, s.16 
218

 
Kapitel 9  

 Star & Griesemer forklarer begrebet grænseobjekt på denne måde: ”Grænseobjekter er både indehold i ad-
skillige verdener, der krydser ind over hinanden… og tilfredsstiller hos hver af dem de informationsmæssige 
behov. Grænseobjekter er objekter, der både er elastiske nok til at tilpasse sig lokale behov og begrænsninger 
hos de mange parter, der benytter dem, og samtidig robuste nok til at opretholde en fælles identitet på tværs af 
lokaliteter. De er svagt strukturerede i fælles brug og bliver stærkt strukturerede i lokal brug. De har forskellige 
betydning i forskellige sociale verdener, men deres struktur er fælles nok for mere end én verden til at gøre dem 
genkendelige, et middel til oversættelse (Star og Grisemer, 1989, s. 383) 

219

 Perrow, 1965, s. 916 220

 Undergruppens rapport til arbejdsgruppen vedr. elektiv kirurgi, 23/8 1995 221

 Undergruppens rapport til arbejdsgruppen vedr. elektiv kirurgi, 23/8 1995, s.2-3 222

 Interview med klinikledelsen den 16/11 2000 223

 Hagenbøl & Skjøt, 2000, s. 5 224

225

 Pfeffer & Salancik, 1978, s.11 
 Scott, Richard W., 1998, s. 17 

226

 Vedr. Elektiv organ-,ortopæd- og øjenkirurgisk enhed på Frederiksberg Hospital, 16/8 1995.  227

 Undergruppens rapport til arbejdsgruppen vedr. elektiv kirurgi, 23/8 1995, s.3 228

229

 Interview med klinikledelsen den 16/11 2000 

 Se rapport fra arbejdsgruppen vedr. Elektiv Kirurgi, 22/9 1995, s. 3-4 og Sygehusplan H:S 2000, januar 1996, 
s. 46 
230

  Interview med centerchef Torben Pedersen i  Lægen, december 1996 s. 5 231

 Interview med centerchef Torben Pedersen i  Lægen, december 1996 s. 5 232

 Referat af opfølgningsseminar, Copenhagen Admiral Hotel, 11.november 1996 233

 Kilde: John Damm Scheuer 234

  Elektivt Kirurgisk Center: Projektgruppens rapport, EKC, februar 1997, s.46 235

  Kilden her og i resten af afsnittet er John Damm Scheuer 236

 Ansøgning til H:S kvalitetssikringspulje 1998, Projekt: Det gode psykiatriske patientforløb  237

 Ansøgning til H:S kvalitetssikringspulje 1998, Projekt: Det gode psykiatriske patientforløb  238

 Skrivegruppemedlemmerne havde ikke mere tid på dette tidspunkt og overlod det til afdelingslederen – dvs. 
formanden for patientforløbsgruppen – at færdiggøre rapporten.  
239

 Star & Griesemer forklarer begrebet grænseobjekt på denne måde: ”Grænseobjekter er både indehold i ad-
skillige verdener, der krydser ind over hinanden… og tilfredsstiller hos hver af dem de informationsmæssige 
behov. Grænseobjekter er objekter, der både er elastiske nok til at tilpasse sig lokale behov og begrænsninger 
hos de mange parter, der benytter dem, og samtidig robuste nok til at opretholde en fælles identitet på tværs af 
lokaliteter. De er svagt strukturerede i fælles brug og bliver stærkt strukturerede i lokal brug. De har forskellige 
betydning i forskellige sociale verdener, men deres struktur er fælles nok for mere end én verden til at gøre dem 
genkendelige, et middel til oversættelse (Star og Grisemer, 1989, s. 383) 

240
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Kapitel 10 

  Kjærgaard, Mainz m.fl., 2001 definerer begrebet evidensbaseret klinisk praksis (Evidens-based medicine) 
som: Integration af individuel klinisk erfaring med bedste tilgængelige kliniske viden fra systematisk forskning 
ved beslutningstagning om sundhedsfaglige ydelser til en given patient. Sundhedsfaglige ydelser omfatter alle 
fagområder: medicin, kirurgi, sygepleje (evidence-based nrusing), etc. (Kjærgaard, Mainz m.fl., 2001:16) 

241

 Strang & Meyer definerer begrebet teoretisering som “the development and specification of abstract catego-
ries, and the formulation of patterned relationships such as chains of cause and effect” (Strang & Meyer, 
1994:104) 

242

 Strang & Meyer definerer begrebet teoretisering som “the development and specification of abstract catego-
ries, and the formulation of patterned relationships such as chains of cause and effect” (Strang & Meyer, 
1994:104) 

243

 Borum, Finn in: Andersen, 1990, s.45 244

 Hun forklarer sin forståelse af begrebet på denne måde:  245

”I examine seven generic strategies…….Following Weick (1979), I term these sensemaking strategies. The word 
“sensemaking” is used for two reasons. First, it implies the possibility that a variety of “senses” or theoretical 
understandings may legitimately emerge from the same data. In fact, I argue that different strategies tend to 
produce different forms of theory that are neither intinsically better nor worse but may have different strengths 
and weaknesses. Second, it implies that the closing of the gap between data and theory can begin at either or 
both ends (data or theory) and may often iterate between them (Orton, 1997). Rigid adherence to purely deduc-
tive or purely inductive strategies seems unnecessarily stultifying.Indeed, Tsoukas (1989) goes further, arguing 
that while the data themselves can yield empirical regularities, abstract conceptualization is required to imagine 
the “generative mechanisms” that are driving them. For him, understanding comes from a combination of the 
two” (Langley, 1999:694).   
246 De aktiviteter det drejede sig om var et system til registrering af afvigelser i forhold til det modelprogram, 
der var beskrevet, en patientdagbog, hvor patienten dag for dag noterede, om det der burde ske ifølge modelpro-
grammet faktisk skete, og et PC baseret spørgeskemasystem til indsamling af data om patienttilfredshed.  
247 Se Kvale, Steinar, 1994 
248Beskrivelsen af programmet bygger på  Kvale, Steinar; 1994, s. 174-175 
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